
VIVERDA® – võidad alati!



on uus õlidispersioon (OD) baasil laia tõrjespektri-
ga kaitsev ja raviv fungitsiid teraviljahaiguste tõr-
jeks. Kolm toimeainet ja preparaadi uudne vorm 
tagavad kaitse põhiliste teraviljahaiguste vastu.               

Toimeained

Boskaliid on karboksamiidide gruppi kuuluv süsteemse ja 
translaminaarse mõjuga toimeaine, mis on väga efektiivne 
helelaiksuse, DTR e. nisu-pruunlaiksuse, rooste, silmlaiksu-
se, odra-triiptõve, äärislaiksuse, ramularia ja füsioloogilise 
laiksuse tõrjel.

Püraklostrobiin on stobiluriinide gruppi kuuluv kaitsva ja 
raviva toimega toimeaine, mis omab nii lokaalselt süsteem-
set kui ka translaminaarset mõju.

Tõrjub väga hästi roostehaigusi, lehtedel esinevat helelaik-
sust, odra-triiptõve, äärislaiksust, ramulariat ja füsioloogilist 
laiksust. Püraklostrobiin omab ka füsioloogilist rohendavat 
efekti, mistõttu töödeldud lehed püsivad kauem rohelised. 

Epoksikonasool on triasoolide gruppi kuuluv toimeaine, 
millel on väga tugev raviv mõju selliste teraviljahaiguste pu-
hul nagu helelaiksused, roosted, DTR e. nisu-pruunlaiksus, 
äärislaiksus, osaliselt ka silmlaiksus. 

Viverda® OD formulatsioon tagab:

•	väga	hea	lehtede	kattuvuse

•	ühtlase	jaotumise	taimes

•	väga	hea	vihmakindluse

•	parema	kaitse	uute	nakkuste	eest

•	väga	hea	omastatavuse	taimede	
poolt

•	veelgi	tugevama	ja	pikema	raviva	toime
Uuringute tagajärjed:

DTR e nisu- 
pruunlaiksus  
(Drechslera 
tritici-repentis)

Helelaiksus lehtedel                        
(Septoria tritici)

Helelaiksus lehtedel 
ja pähikul  
(Phaeosphaeria 
nodorum)

Võidad alati!

Talinisu saak t/ha Suviodra saak t/ha  

Leedu põllumajandus- instituut, 2011.a 
talinisu „Kovas“, helelaiksus lehtedel

Leedu Põllumajandus- instituut, 
2011.a suvioder „NFC Tipple“

Läti riiklik taimekaitse-uuringute 
keskus, 2011.a. talinisu „Ska-
gen“, DTR e. nisu-pruunlaiksus

Läti õppefarm „Vecauce“, 2011.a. 
suvioder „Publican“  

Allegro Super 0,75 +  
Viverda 1,25

Opera N 1,0 l/haKontroll Kontroll Viverda 1,25 l/ha

Viverda® OD – see on:

•	kolm	toimeainet	erineva	toimemehhanismiga

•	täisnormis	mitte	üks,	vaid	2,6	fungitsiidi!

•	väga	lai	toimespekter

•	boskaliid,	mis	tõstab	epoksikonasooli	toimet	
helelaiksuste, silmlaiksuse, võrklaiksuse, ramu-
laria ja füsioloogilise laiksuse tõrjel

•	püraklostrobiin,	mis	tugevdab	mõju	DTR	e.	nisu-
pruunlaiksuse vastu

•	boskaliidi	tugevdav	mõju	kõrtele,	muutes	nad	
lamandumiskindlamaks

•	püraklostrobiini	füsioloogiline	rohendav	efekt

•	uudne	OD	formulatsioon	
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Silmlaiksus  
(Oculimacula spp.)

Viverda®  
1,25-2,5 l/haViverda® 1.25 l/ha

Tango Super 0.75 l/ha
Duett Ultra 0.35 l/ha*

Nisu 

Helelaiksus lehtedel            •	•	•	•

Helelaiksus pähikul •	•	•	•

DTR e. nisu-pruunlaiksus •	•	•

Kollane rooste                  •	•	•	•

Pruun e. leherooste      •	•	•	•

Silmlaiksus (BBCH 30-32) •	•	•

Kõrreliste jahukaste               •	(•)

Oder

Võrklaiksus •	•	•	•

Äärislaiksus •	•	•	•

Odra-leherooste                  •	•	•	•

Ramularia •	•	•

Füsioloogiline laiksus •	•	•

Kõrreliste jahukaste              •	•	

Kasutusjuhised nisule        
Kulunorm: 1,25 – 2,5 l/ha                    
Nisus soovitame Viverda® kasutada teiseks pritsimiseks 
lipulehe keelekese ilmumisest kuni pea loomise lõpuni 
(BBCH 39–59).

Esimeks pritsimiseks soovitame kasutada fungitsiide – 
Allegro®Super, Capalo® või Tango®Super.

Kasutusjuhised odrale
Kulunorm: 1,25 – 2,5 l/ha
Soovitame kasutada esimeste haigustunnuste ilmnemisel või 
profülaktiliselt.

Haigustundlike odrasortide puhul või muidu haiguste levi-
kuks soodsatel tingimustel, võib tekkida vajadus korduvaks 
haiguste tõrjeks.

Viverda® mõju haigustele:

Kollane rooste  
(Puccinia 
striiformis)

Pruun e. leherooste 
(Puccinia recondita)

Võrklaiksus  
(Pyrenophora teres)

Äärislaiksus  
(Rhynchosporium 
secalis)

Odra-leheroste 
(Puccinia hordei)

Ramularia 
(Ramularia 
collo-cygni)

Suurem saak
Parem kvaliteet

Kaitse 
haiguste 

vastu

Vastupidavus 
stressile

Füsioloogiline 
rohendav efekt

Unikaalne püraklostrobiini ja boskaliidi täiendav füsioloogi-
line toime taimedele kannab nüüdsest nimetust AgCelence. 
See on enam kui lihtsalt kaitse haiguste vastu. 

Viverda etiketil on unikaalne lause: „Mõningatel juhtudel 
võib püraklostrobiini kasutamine anda positiivse mõju tera-
vilja saagile ning kvaliteedile ka visuaalsete haigusnähtude 
puudumisel.“

*Jahukaste korral lisa Corbel 0,2-0,3 l/ha või Flexity 0,1-0,25 l/ha



Viverda	•	Registreerimisnumber: 0425/07.12.11

Toimeained:     50 g/l epoksikonasool  
 140g/l boskaliid 
	 60	g/l	püraklostrobiin	

Preparaadi vorm:    õlidispersioon

Toime:    kaitsev ja raviv

Registreeritud:    tali- ja suvinisu, tali- ja suvioder,  
 talirukis, tritikale 

Soovituslik kulunorm:    1,25 – 2,5 l/ha

Töötlemiste arv:    kaks korda hooaja jooksul

Vihmakindlus:    1 tund 

Ooteaeg:     35 päeva

Enne kasutamist lugeda tähelepanelikult läbi etikett

BALTIC AGRO AS
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Tel.	60	62	260

www.balticagro.ee

BASF ametlik esindaja Eestis 


