Viverda®
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID
Toimeained: boskaliid 140 g/l, püraklostrobiin 60 g/ha, epoksikonasool 50 g/l
Keemiline rühm: karboksamiidid, strobiluriinid ja triasoolid
Preparaadi vorm: õlidispersioon
Laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv süsteemse toimega fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja
suvinisul, tali- ja suviodral, talirukkil, talitritikalel ning kaeral.
Viverda’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikke aineid püraklostrobiin, boskaliid, epoksikonasool, bensüülalkohol,
2-etüülheksüül-S-laktaat.

Ettevaatust!
Ohudeklaratsioon:
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H360df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Hoiatuslaused (Ennetamine):
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida /udu/pihustatud aine sissehingamist.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Hoiatuslaused (Reageerimine):
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (anda üle ohtlike jäätmete
käitlejale).

Keskkondlikud ettevaatusabinõud
SP1Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).
Hädaabi telefon: 112
Informatsioon avarii korral, tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Pakendi suurus: 0.15 l, 0.25 l, 0.5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
Eesti reg. nr.: 0425/07.12.11
Partii nr./ Valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Hoida külma eest. Hoida temperatuuril mitte alla +5o C ja üle + 30o C.
Loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani
Tootja/pakkija: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Germany.
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue Vald, EE-76491, Harjumaa
Estonia, Tel.: 372 530 30755
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKASLT TOOTE
ETIKETTI
KASUTUSJUHEND
Toote kirjeldus
Viverda on laia tõrjespektriga süsteemne, kaitsva ja raviva toimega fungitsiid peamiste tali- ja
suvinisu, tali- ja suviodra, talirukki, talitritikale ning kaera haiguste tõrjeks. Viverda sisaldab 3
toimeainet: boskaliid, püraklostrobiin ja epoksikonasool.
Boskaliid on süsteemse ja translaminaarse toimega toimeaine, mis pärast lehekudedesse
tungimist kandub taime sees akropetaalselt. Boskaliid mõjub kõige tugevamini silmlaiksusele,
helelaiksusele ja võrklaiksusele. On efektiivne ramulaaria tõrjel ja vähendab füsioloogilisi
laiksusi.
Püraklostrobiin on kaitsva ja raviva toimega fungitsiid, mis kuulub strobiluriinide keemilisse
gruppi ja tõrjub väga hästi roostehaigusi, DTR-i, võrklaiksust ja äärislaiksust.
Ta omab lokaalselt süsteemset ja translaminaarset toimet, lisaks on täheldatud ka mõningast
üldsüsteemset toimet. Püraklostrobiini füsioloogiline efekt suurendab lämmastiku omastatavust
mullast ja taimede stressitaluvust. Püraklostrobiiniga töödeldud taimed taluvad paremini
abiootilist stressi, mida tekitab lühiajaline põud või päikesepõletus.
Püraklostrobiiniga töödeldud lehed püsivad kauem rohelised, mistõttu taime kasvuaeg pikeneb.
Kõik need efektid suurendavad teravilja saaki ja tagavad parima terakvaliteedi.
Epoksikonasool on laia tõrjespektriga, kaitsva ja raviva toimega fungitsiid paljudele
teraviljahaigustele. Epoksikonasool tõrjub helelaiksusi, DTR-i, äärislaiksust, võrklaiksust,
roosteid, jahukastet ja silmlaiksust.
Kolme erineva toimeaine koosmõju tagab erinevate haiguste tõrje teraviljal. Saagitõus
saavutatakse ka visuaalsete haigusnähtude puudumisel.

Viverda 2,5 l/ha kulunormi efektiivsus haigustele
Tali- ja suvinisu,
talirukis, talitritikale
Helelaiksused
XXX
Kollane rooste
XXX
Pruunrooste
XXX
Pruunrooste
Nisu-pruunlaiksus (DTR)
XXX
Silmlaiksus
XXX
Võrklaiksus
Äärislaiksus
XXX
Ramulaaria
Füsioloogilised laiksused
X
Kroonrooste
Helelaiksus
Jahukaste
XX
XXX = Hea mõju (> 90%)
XX = Keskmine mõju (70-90%)
X = Vähene mõju (< 70%)
Soovitused ja kulunormid
Kultuur
Haigus
Tali- ja suvinisu
Silmlaiksus*
Talitritikale
Kollane rooste
Helelaiksus
DTR e. nisu-pruunlaiksus
Pruunrooste
Talirukis
Silmlaiksus*
Helelaiksus
Pruunrooste
Tali- ja suvioder
Pruunlaiksus
Võrklaiksus
Ramulaaria
Kaer
Helelaiksus
Kroonrooste

Tali- ja suvioder

Kaer

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX

Kasvufaas
30 – 32
25 – 69
25 – 69
25 – 69
39 – 69
30 – 32
25 – 59
39 – 59
25 – 59
25 – 59
39 – 59
25 – 59
39 – 59

Kulunorm l/ha
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5
1,25-2,5

* Silmlaiksuse tõrjeks kasuta Viverda’t kõrsumise algusest kuni peavarrel formeerub teine
kõrresõlm (kasvufaas 30-32).
Töötlemise aeg
Viverda’t kasutatakse haiguste lööbimise alguses. Maksimaalselt kaks pritsimist võib
teraviljadele teha alates puhmiku kujunemisest (kasvufaas 25) kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas
69) tali- ja suvinisul või loomise lõpuni (kasvufaas 59) tali- ja suviodral, talirukkil ning kaeral.
Kulunorm
Viverda: 1,25-2,5 l/ha.
Viverda 1,25-2,5 l/ha kulunorm mõjub efektiivselt 3-5 nädala jooksul, olenevalt
ilmastikutingimustest ja taime arengu kiirusest. Viverda toime on kindlustatud, kui pritsimise
järel 1 tunni jooksul ei saja vihma.

Kasutuskordade arv hooajal: maksimum 2, pritsimiste intervall 21 päeva
Ooteaeg: 35 päeva
Vee kogus:
Pritsimissegu tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustele.
Kasutatava vee hulk: 150 – 300 l/ha.
Vähendatud vee koguse soovitus
Viverda’t võib kasutada 1,25-2,5 l/ha vee hulgaga 100 l/ha, kuigi tõrje efektiivsust sellise
vähendatud kogusega ei ole põhjalikult uuritud. Seetõttu on pritsimine vee kogusega 100 l/ha
kasutaja enda vastutusel.
Resistentsuse oht
Viverda sisaldab QoI (strobiluriinid) tüüpi ristresistentsuse gruppi kuuluvat püraklostrobiini.
Juba olemasoleva või kasutamisega tekkiva resistentsuse korral ei oma Viverda rahuldavat
tõrjeefekti. Mitme erinevasse keemilisse gruppi kuuluva toimeaine sisaldus Viverda’s tagab
vastupidavuse resistentsuse suhtes. Püraklostrobiini tuleb kasutada ennetavalt ja ei tohi loota
tema ravivõimele. Ravitoime tagavad epoksikonasool ja boskaliid. Epoksikonasooli ja boskaliidi
efektiivsuse tagamiseks tuleb Viverda’t alati kasutada soovitatud kulunormiga.
Viverda sisaldab epoksikonasooli, mille puhul on resistentsust täheldatud helelaiksuse
(Mycosphaerella graminicola) suhtes.
Resistentsuse tekke riski vältimiseks võtta ühendust kohaliku nõustajaga.
Kasuta Viverda’t integreeritud taimekaitse osana, ühendades teiste tõrjemeetoditega, kaasa
arvatud teised erineva toimeainega fungitsiidid.
Tähelepanuks!
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved.
Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on väga raske eelnevalt kindlaks määrata, kuna
see sõltub paljude bioloogiliste ja agronoomiliste tegurite koosmõjust. Seda arvesse võttes ei
vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille on põhjustanud fungitsiidi ebapiisav toime
resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse riski soovitab BASF alati kinni
pidada etiketil antud soovitustest.
Segatavus teiste preparaatidega
Viverda’t võib segada fungitsiididega Corbel®, Flexity®, kasvuregulaatoritega Cycocel® 750,
Terpal®, Medax® Top, insektitsiidiga Fastac® 50 ja herbitsiidiga Biathlon 4D®. Kõikide segude
kokkusegamisel kasutada segistit.
Pritsimislahuse valmistamine
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. LOKSUTA PREPARAADI MAHUTIT
KORRALIKULT, lisa vajalik kogus Viverda’t pritsipaaki. Loputa tühi taara korralikult ja lisa
loputusvesi pritsipaaki. Seejärel lisa ülejäänud vee kogus jätkates pidevalt segamist.
Jäätmete ja taara kahjutustamine
Taara tühjendamisel ei tohi preparaat keskkonda sattuda. Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada.
Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades integreeritud surveloputuse seadet või loputada
käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusse.
Preparaadi ülejäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale ja tühjendatud pakendid viia ohtlike
jäätmete kogumiskohta.

Säilitamine
Tagada ventilatsioon hoiukohas ja töö piirkonnas. Hoida lukustatud, kuivas, külma eest kaitstud
kohas. Hoida eraldi toiduainest, joogist ja loomasöödast. Hoida temperatuuril üle +5
°C ja alla +30 °C. Hoida eemal soojusallikast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Kui ainet/toodet
säilitada pikka aega ettenähtud temperatuurist madalamal, võivad muutuda toote omadused.
Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat 24 kuud.
Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või
pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste,
happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).
Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute
puhuks (Soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit):
näiteks nitriilkummi (0.4 mm), kloropreenkummi (0.5 mm), butüülkummi (0.7 mm) ja muud.
Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166)
Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll,
kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982
tolmu korral).
Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed
Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite
käsitsemisel lõppkasutaja poolt. Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid.
Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
Esmaabimeetmed
Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui
patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis
(taastumisasend). Eemaldage saastunud rõivad koheselt.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit
voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge
kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.
Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid),
konkreetne vastumürk puudub.
Tootja vastutus
Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti
praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste
eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede
resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette
näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljaspoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava
mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute
tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.
 - BASF registreeritud kaubamärk

