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merudbytte (brutto) 
hkg/ha)

Landsforsøg 2011-2012 (n=16). Uddrag. 
Enkelt aksbeskyttelse (st. 45-51) ½ dosering.                                    
Udbytte i ubehandlet 77,7 hkg/ha. 
0,3 Ceando eller 0,15 Rubric + 0,125 Flexity st. 32 , 
LSD (mellem behandlingerne) = 1,0 hkg/ha  

Extra merudbytte
+1,9 hkg/ha

Extra merudbytte…
Ny OD formulering øger udbyttet ift. tidligere standard

½ normal dosis 
Bell+Comet indeholder den 
samme samlede mængde 
aktivstof som en 1/3 
normal dos. Viverda

Rubric = reg. varemærke tilhørende Cheminova
Bell, Comet og Viverda = reg. varemærke tilhørende BASF

33,5 g/l epoxiconazol +                        
116,5 g/l boscalid +              

37,5 g/l pyraclostrobin

I alt 187,5 g aktive stoffer

37,5 g/l epoxiconazol +    
105,0 g/l boscalid +         

45,0 g/l pyraclostrobin

I alt 187,5 g aktive stoffer

(foto Lise Nistrup Jørgensen)

Effekt af Viverda®

mod de vigtigste sygdomme i hvede og byg

Kilde: Relativ virkning af godkendte 
svampemidler i korn 2012 (uddrag)

SeptoriaSygdomme: Hvede
Septoria xxxx(x)
Gulrust xxxxx
Brunrust xxxx(x)
Hvedebladplet xxx
Meldug xx

xxxxx = 91-100% effekt specialmiddel 
xxxx = 71-90% meget god effekt
xxx= 51-70% middel til god effekt
xx = 40-50% nogen effekt
x = under 40% svag effekt
(x) = ½ stjerne

Sygdomme: Byg
Bygrust xxxxx

Skoldplet xxxx(x)
Bygbladplet xxxx(x)
Ramularia xxxx(x)
Meldug xxx

Bygrust

Viverda = reg. varemærke tilhørende BASF

Viverda
– nyt effektiv svampemiddel  
til alt korn klar til brug
I 16 landsforsøg fra 2011 og 2012 har Viverda øget udbyttet i hvede med 1,9 hkg pr. ha 
i forhold til Bell+Comet. På en ejendom med 100 ha betyder det et ekstra merudbytte på 
cirka 300.000 kr. for blot at ændre strategi til et nyt svampemiddel

Med godkendelsen af Viverda tager 
svampebekæmpelse i korn nu igen et 
skridt fremad. Viverda er det første 
svampemiddel med tre forskellige aktiv-
stoffer samlet i et produkt og det første 
svampemiddel som en OD formulering. 
Viverda er godkendt til anvendelse i alt 
korn med 2,5 liter pr. ha og må i hvede, 
rug og triticale anvendes til stadie 71, 
og i byg og havre til stadie 65.

Tre i én middel

Tre aktivstoffer med forskellige virk-
ningsmekanismer giver planteavleren 
en høj sikkerhed mod de forskellige 
svampesygdomme. 
Viverda er effektiv såvel forbyggende 
som helbredende, har en lang virk-
ningstid og er effektiv i en anti-resistens 
strategi, der er en vigtig faktor for fort-
sat at bevare muligheden for en effektiv 
bekæmpelse af diverse svampe.
Viverda kan anvendes i alle kornaf-
grøder. Færre produkter letter håndte-
ringen, og der er mindre at holde styr 
på og mindre risiko for dyre fejl ved 
tankblanding og doseringer.

Ny OD formulering øger udbyttet

OD formuleringen bevirker, at en del 
af den energi, dråberne rammer bladet 
med, opsuges i dråben, så en større 
del af sprøjtevæsken tilbageholdes på 
bladene. 
Dråberne på bladoverfladen flyder 
hurtigt ud og spredes effektivt på hele 
bladoverfladen. Med den nye OD for-
mulering optages en større del af aktiv-
stofferne i bladet på grund af en bedre 
vedhæftning og kontakt til bladene. 
Viverda er regnfast inden for ca. 15 
minutter. 

Effektiv mod de skadeligste 
svampe

Viverda har med tre aktivstoffer en 
meget bred effekt overfor de vigtigste 
sygdomme i korn. 
I hvede er Viverda det mest effek-
tive svampemiddel til bekæmpelse af 
septoria tritici, der er den mest udbyt-
tekrævende svampesygdom i Danmark. 
Desuden er det meget effektivt mod 
både gul- og brunrust - også de nye og 
mere aggressive rusttyper. 
I byg bekæmper Viverda effektivt blad-
plet, skoldplet, bygrust og ramularia, 
som er de vigtigste sygdomme.  

DTR i pløjefri systemer

Allerede i den første sprøjtning bør der 
iblandes Bumper/Tilt 250 EC for at 
få styr på hvedebladplet fra starten af 
vækstsæsonen. 
Selvom Viverda er mere effektiv mod 
hvedebladplet end Bell, anbefaler BASF 
også, at der tilsættes Bumper/Tilt 250 EC, 
hvis der er behov for det på sprøjtetids-
punktet. 

Forslag til strategi i hvede, rug 

og triticale

Stadie 30-32  
0,3-0,5 l/ha Ceando

Stadie 37-39
 0,75-1,0 l/ha Viverda  eller 0,5-0,8 l/ha 

Bell + 0,15-0,2 l/ha Comet
Stadie 51-71 

0,75-1,0 l/ha Viverda eller  0,5-0,8 l/ha 
Bell + 0,15-0,2 l/ha Comet

Forslag til strategi i byg og havre:

Stadie 30-32 
0,3-0,5 l/ha Ceando  
(i meldugmodtaglige sorter)

Stadie 30-59 
0,4-0,6 l/ha Bell + 0,25 l/ha Comet 
eller 0,75-1,0 l/ha Viverda

I byg kan der med fordel anvendes en 
split-sprøjtning for at beskytte plan-
terne i hele vækstperioden inklusiv 
bekæmpelse af ramularia, som ofte først 
angriber planterne fra stadie 45-51.
Yderligere information om Viverda kan 
læses på www.agro.basf.dk eller ved at 
kontakte BASF.
Viverda og Ceando er registreret vare-
mærke tilhørende BASF A/S 
Bumper/Tilt 250 EC er registreret vare-
mærke tilhørende Makhteshim-Agan.

Af Klaus Nielsen, agronomy 
manager, BASF 


