
BASF Crop Protection
Lambertu iela 33 B
Mārupe, LV 2167, Latvija
Tālruņi: 67 508 250

67 893 555
67 893 556

Lejuplādē mobilo lietotni! 

„Agronoma palīgs”

www.agro.basf.lv

Zelta godalga 
nezāļu ierobežošanā!

Nimbus® GoldNimbus® GoldLai sasniegtu maksimālu Nimbus® Gold efektivitāti,  
svarīgi veikt kvalitatīvu augsnes apstrādi un novērst 
cilu veidošanos. Liels salmu un citu augu atlieku 
daudzums augsnes virskārtā var samazināt 
herbicīda efektivitāti.

Apstrāde ar Nimbus® Gold jāveic pirms rapša 
sadīgšanas, 2–3 dienu laikā pēc sējas.

• Inovatīva formulācija – saudzīga kultūraugiem

• Uzticama un plaša nezāļu spektra ierobežošana

• Pārliecinoša krustziežu nezāļu kontrole 

• Augsts darbīgo vielu saturs – elastīga devu 
pielietošana

• Efektivitāte mazāk atkarīga no augsnes mitruma

• Mūsdienīgs herbicīds efektīvai un ilgtspējīgai 
lauksaimniecībai
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Līdz rapša sadīgšanai

Nimbus® Gold 2,0 – 2,5 l/ha

Darbīgās vielas:

Formulācija:
Reģistrētā deva:
Ieteicamais darba 
šķīduma daudzums:
Kultūra:
Apstrādes laiks:
Nezāļu spektrs:

200 g/l dimetēnamīds-P
200 g/l metazahlors 
40 g/l klomazons 
kapsulētā suspensija (CS)
2,0–2,5 l/ha
100–400 l/ha

ziemas rapsis
līdz rapša sadīgšanai (AS 00–09)
īsmūža viendīgļlapji un divdīgļlapji 
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Nimbus® Gold efektivitāte ziemas rapša sējumos ar devu 2,5 l/ha
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Avots: BASF dati 

Lietošanas ieteikumi

ALOMY N=31 
AMARE N=4 

ANTAR N=3 

APESV N=5 

CAPBP N=67 

CENCY N=5 

CHEAL N=48 

DESSO N=5 

FUMOF N=12 

GALAP N=52 

LAMAM N=6 

LAMPU N=25 
LOLMU N=7 

MATCH N=43 

MATIN N=43 

PAPRH N=35 

POAAN N=14 

RAPRA N=5 

SINAL N=4 

SINAR N=8 

SOLNI N=5 

SSYOF N=18 

STEME N=73 

THLAR N=34 

VERARN=9 

VERHE N=17 

VERPE N=42 
VIOAR N=87 

 

MYOAR N=17 

GERDI N=18 

GERPU N=12 

GERRT N=10 

pērkone, tīruma

skarene, maura

magone, zīda

kumelīte, ārstniecības

neaizmirstulīte, tīruma

kumelīte, tīruma

sinepe, baltā

zvērene, tīruma

naktene, melnā

žodzene, ārstniecības

virza, parastā

naudulis, tīruma

veronika, tīruma

veronika, efejlapu

veronika, persijas

vijolīte, lauka

rudzusmilga, parastā

ilzīte, tīruma

smalkžodzene, parastā

matuzāle, ārstniecības

madara, ķeraiņu

gandrene, šķeltā

gandrene, sīkā

gandrene, apaļlapu

rudzupuķe, parastā

plikstiņš, parastais

balanda, baltā

panātre, skaujošā

panātre, sārtā

airene, daudzziedu

amarants liektais

lapsaste, peļastīšu



Nimbus® Gold
Nimbus® Gold ir viens no jaunākajiem preparātiem BASF rapšu herbicīdu 
klāstā. Tā sastāvā ir darbīgā viela – dimetēnamīds-P apvienojumā ar 
metazahloru, kas kopā veido unikālo “Kombi efektu”. Salīdzinot ar 
tradicionālajiem rapša herbicīdiem, Nimbus® Gold sastāvā esošo darbīgo 
vielu kombinācija nodrošina efektīvu, optimālu un kultūraugiem saudzīgu 
nezāļu ierobežošanu. 

Preparāta formulācija
Nimbus® Gold ir pieejams kapsulētas suspensijas formā. 
Pēc apstrādes kapsulas augsnē nepārtraukti un 
vienmērīgi izdala darbīgās vielas, nodrošinot ilgstošu 
iedarbību un izcilu augu drošību mainīgos klimata 
apstākļos. Klomazons kapsulu suspensijas formā ir 
daudz saudzīgāks pret rapsi, nodrošinot zemu 
fitotoksiskuma risku. 

Nimbus® Gold ir pieejams Eco Pack iesaiņojumā ērtai un 
ātrai uzpildei un skalošanai.

Augsta efektivitāte pie dažādām devām

Dimetēnamīda-P klātbūtne 
preparātā un kapsulētā, 
modernā formulācija nodrošina 
elastīgāku produkta devu 
lietošanu, kā arī paplašina 
ierobežojamo nezāļu spektru 
t.sk.: gandrenes sugas; 
madaru, ķeraiņu; magoni, zīda, 
kā arī virkni krustziežu nezāles. 

Metazahlors
ūdens bāzes 

Dimetēnamīds-P 
kapsulēts 

Klomazons
kapsulēts

Darbīgās 
vielas  g/ha (2,5 l)  

ķīmiskā 
grupa

HRAC 
kods

 Dimetēnamīds-P
Metazahlors
Klomazons

Hloracetamīns
Hloracetamīns
Oksazolidons

K3
K3
F3

200
200
40

500
500
100

HRAC = Herbicide Resistance Action Committee 
(Herbicīdu Rezistences Rīcības komiteja)

g/l

Kāpēc jāierobežo 
krustziežu nezāles?
Pieaugot sakņu augoņu izplatībai rapša sējumos, ir būtiski 
ierobežot krustziežu nezāles (žodzene, ārstniecības; 
naudulis, tīruma; plikstiņš, parastais; pērkone, tīruma u.c.), 
jo tās ir saimniekaugi šim patogēnam. Īpaši tas attiecas uz 
sējumiem, kuros augsne ir skāba, blīva jeb pārmitra, vai 
rapsis tiek sēts biežāk nekā reizi četros gados. 

Herbicīdu efektivitāte pie dažāda nokrišņu daudzuma
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0–5 mm 5–10 mm 10–15 mm 15–20 mm 20–25 mm 

Metazahlors + Klomazons Nimbus® Gold

• Darbīgo vielu uzņemšana caur 
dažādām auga daļām

• Efektīva izplatīšanās nezāļu 
aktīvajā dīgšanas zonā

• Plašāka nezāļu spektra 
ierobežošana un augstāka 
efektivitāte

Metazahlors (1000 g/ha)

Metazahlors (500 g/ha) + 
Dimetēnamīds-P (500 g/ha)

0 t/ha 2 t/ha 4 t/ha 8 t/ha

0 t/ha 2 t/ha 4 t/ha 8 t/ha

Salmu atlieku daudzuma ietekme uz herbicīdu efektivitāti
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0 t/ha salmi 2 t/ha salmi 4 t/ha salmi 8 t/ha salmi

Metazahlors (1000 g/ha) Metazahlors (500 g/ha) + Dimetēnamīds-P (500 g/ha)

Salīdzinot tikai ar metazahloru saturošiem preparātiem, metazahlora un 
dimetēnamīda-P sinerģija jeb ”Kombi efekta” iedarbība ir mazāk atkarīga no 
salmu atlieku daudzuma. 

vijolīte, lauka rudzusmilga, parastā

lapsaste, peļastīšu

veronika, persijas plikstiņš, parastais

veronika, efejlapu balanda, baltā

veronika, tīruma madara, ķeraiņu

naudulis, tīruma sīkgalvīte

virza, parastā gandrene, šķeltā

žodzene, ārstniecības gandrene, sīkā

 skarene, maura gandrene, apaļlapu

magone, zīda panātre, skaujošā

kumelīte, tīruma panātre, sārtā

kumelīte, ārstniecības

GERPU N=1SSYOF N=3

GERRT N=3POAAN N=6

LAMAM N=2PAPRH N=7

LAMPU N=4MATIN N=14
MATCH N=5
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ALOMY N=3

Nimbus® Gold 2,5 l/ha

Nimbus® Gold 2,0 l/ha
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Diagramma ilustrē, kā dimetēnamīds-P papildina metazahlora efektivitāti 
pie dažāda nokrišņu daudzuma.

Kombi efekts

”Kombi efekts” 
nodrošina uzticamu, stabilu un 
pārliecinošu efektivitāti nezāļu 
ierobežošanā. Herbicīda 
efektivitāte ir mazāk atkarīga no 
augsnes mitruma un augsnes tipa 
gadījumos, kad augsnes mitrums 
var būt ierobežojošais faktors 
herbicīdu efektivitātei. 

Darbīgo vielu izplatīšanās

Sausos laikapstākļos Mitros laikapstākļos
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Dimetēnamīds-P Metazahlors
Darbīgo vielu absorbcija
auga daļā (%)

Darbīgo vielu absorbcija
auga daļā (%)

Darbīgo vielu absorbcija

Saknes

Hipokotils

Dīgļlapas
Īstās lapas

Dimetēnamīds-P Rapša dīgsts Nezāles dīgstsMetazahlors


