
Ārstējošs un aizsargājošs graudaugu fungicīds,
kas sastāv no 3 dažādām darbīgajām vielām.

Viverda® dāvā patiesu
uzvaras prieku!



Darbīgās vielas
Boskalīds ir karboksamīdu grupas darbīgā viela ar sistēmisku un
translamināru iedarbību. Efektīva pret graudaugu lapu
plankumainībām un rūsām, kā arī pret stiebru lūšanu.

Piraklostrobīns ir strobilurīnu grupas darbīgā viela ar lokāli
sistēmisku un translamināru iedarbību. Efektīva pret graudaugu
lapu plankumainībām un rūsām. Pirakslostrobīns nodrošina arī
papildus pozitīvu fizioloģisko iedarbību.

Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela ar sistēmisku
iedarbību. Efektīva pret graudaugu lapu plankumainībām un rūsām.

Viverda® OD formulācija nodrošina optimālu katras
atsevišķas darbīgās vielas iedarbību.

Jauna fungicīdu formulācija:
dispersija eļļā (OD)

boskalīds
suspendēts
šķīdinātāju
maisījumā

epoksikonazols
un piraklostrobīns
pilnībā
izšķīdināti

OD
formulācija

„Zaļēšanas” efekts. Labāka augu stresizturība. Aizkavē priekšlaicīgu nogatavošanos

Augstāka raža un kvalitāte

Lielāka augu biomasa

Intensīvāka augšana Samazina etilēna sintēzi
augā stresa apstākļos

Veicina antioksidantu
reakciju

Stimulē auga pretošanās spēju
pret slimību ierosinātājiem

Uzlabota N asimilācija Veicina nitrātu reducēšanās procesu NO3 � NO2

Izdalās NO

papildus reakcija

Pozitīvo fizioloģisko iedarbību uz
augiem un rezultātā uz ražu un
tās kvalitāti, ko nodrošina unikālās
piraklostrobīna un boskalīda
īpašības, pieņemts dēvēt par

AgCelence. Tā ir izcilība, kas
nodrošina vairāk par vienkāršu
aizsardzību.

Uz Viverda® OD oficiālā reģistrētā
marķējuma ir apstiprināts: “Ražas
pieaugums var veidoties pat
slimību vizuālas neesamības
gadījumā.”

Kviešu slimības

Viverda® OD ir ārstējošs un aizsargājošs fungicīds,
kas sastāv no 3 dažādām darbīgajām vielām.
Tas nodrošina ļoti stabilu un augstu efektivitāti
dažādu graudaugu slimību izplatības gadījumos.

uzlabo katras darbīgās vielas iedarbību

nodrošina labāku auga pārklājumu

nodrošina izcilu lietus noturību

veicina darbīgo vielu iekļuvi augā

Jaunā OD formulācija:

epoksikonazols + šķīdinātājišķīdinātājsboskalīds

piraklostrobīns

=+

Kviešu lapu
pelēkplankumainība
(Septoria tritici)

Kviešu plēkšņu
plankumainība
(Septoria nodorum)

Kviešu
dzeltenplankumainība
(Pyrenophora tritici-
repentis)

izcilu slimību kontroli kviešos un miežos
papildus ražu un augstāku graudu kvalitāti

Viverda® OD nodrošina:

Viverda®



Izmēģinājumu rezultāti kviešos

Lietošanas ieteikumi kviešos

Lai vislabāk izmantotu fungicīda Viverda® OD potenciālu, to
ieteicams lietot sākot ar attīstītas karoglapas stadiju (AS 39) līdz
ziedēšanas sākumam (AS 61).

1. apstrādē (T1) ieteicams lietot fungicīdus, kuri ir efektīvi arī pret
miltrasu - Allegro®  Super 0.5- 0.75 l/ha vai Capalo® 1.0 l/ha.

Viverda® OD efektivitāte:

Efektivitātes novērtējums: •••• - teicama, ••• - laba, •• - vidēja

Kvieši

Kviešu lapu pelēkplankumainība

Kviešu plēkšņu plankumainība

Kviešu dzeltenplankumainība

Graudzāļu dzeltenā rūsa

Graudzāļu brūnā rūsa

Stiebru lūšana (AS 30-32)

Graudzāļu miltrasa

Mieži

Miežu lapu tīklplankumainība

Stiebrzāļu gredzenplankumainība

Pundurrūsa

Ramulārija

Graudzāļu miltrasa

••••

••••

••(•)

••••

••••

•••

•(•)

••••

•••(•)

••••

•••

••

Miežu slimības

Latvija: ziemas kvieši  ‘Skagen’, dominējošā slimība - kviešu
dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis).
Lietuva: ziemas kvieši  ‘Kovas’, dominējošās slimības - kviešu
lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici) un kviešu plēkšņu
plankumainība (Septoria nodorum).

Apstrādi ieteicams veikt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm.

Jutīgām miežu šķirnēm augstas slimību izplatības apstākļos
var būt nepieciešamas 2 apstrādes (skatīt BASF augu
aizsardzības līdzekļu rokasgrāmatu).

Lietošanas ieteikumi miežos

29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92

Viverda® 1.25 l/ha

29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92

Allegro® Super

Viverda® 1.25 l/ha

Avots: BASF dati

Graudzāļu
dzeltenā rūsa
(Puccinia striiformis)

Graudzāļu brūnā rūsa
(Puccinia recondita)

Stiebru lūšana
(Pseudocercosporella
herpotrichoides)

Miežu lapu
tīklplankumainība
(Pyrenophora teres)

Stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium
secalis)

Pundurrūsa
(Puccinia hordei)

Ramulārija
(Ramularia
collo-cygni)

Allegro® Super 0.75 l/ha +
 Viverda® OD 1.25 l/ha

Capalo® 1.0 l/ha +
 Viverda® OD 1.25 l/ha

Kontrole

Latvijas Valsts Augu aizsardzības pētniecfības centrs
Lietuvas Zemkopības institūts

Latvija 2011
Lietuva 2011
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Darbīgās vielas epoksikonazols 50 g/l
boskalīds 140 g/l
piraklostrobīns 60 g/l

Deva 1.25 -2.5 l/ha
Kultūras ziemas un vasaras kvieši,

ziemas un vasaras mieži,
rudzi, tritikāle, auzas

Formulācija OD (dispersija eļlā)
Reģistrācijas numurs 0384
Iepakojums 10 l

Pirms lietošanas Viverda kannu sakratīt!

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un
izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

BASF Crop Protection
Lambertu iela 33 B,

Mārupe, LV 2167, Latvija
Tālruņi: 67 508 250

         67 893 555
         67 893 556

www.agro.basf.lv


