
Nimbus® Gold
Naujas žieminių rapsų 
herbicidas



Nimbus
®
 Gold yra naujas BASF rapsų herbicidas. Jo sudėtyje yra trys 

veikliosios medžiagos – dimetenamidas-P, metazachloras ir klomazonas. 
Nimbus

®
 Gold papildo herbicidų su unikaliu Kombi efektu šeimą, į kurią 

įeina Butisan® Kombi ir Butisan® Avant. 

• Labai platus veikimo spektras

• Naikina rapsams giminingas piktžoles

• Unikalus Kombi efektas

• Didelė veikliųjų medžiagų koncentracija viename litre

• Mažiau priklausomas nuo dirvos drėgmės

• Selektyvus

Kodėl verta 
naudoti  
Nimbus® Gold?

Piktžolės
Nimbus® Gold 
norma 2,5 l/ha

Dviskiltės piktžolės

Aguonos birulės ••(•)

Baltosios balandos ••

Burnočiai šiurkštieji •••

Čiužutės dirvinės •••

Garstukai ••

Lipikai kibieji •••

Našlaitės dirvinės  •(•)

Neužmirštuolės •••

Notrelės •••

Pokliai paprastieji •••

Ramunės bekvapės •••

Ramunės vaistinės •••

Rugiagėlės •(•)

Snapučiai •••

Šunpetrės •••

Žliūgės daržinės •••

Žvaginės trikertės •••

Žvirbliarūtės vaistinės ••

Veronikos •••

Vienaskiltės piktžolės

Dirsės •(•)

Javų pabiros (•)

Miglės vienmetės •••

Pašiaušėliai peliniai ••(•)

Smilguolės dirvinės •••

Platus 
veikimo 
spektras

Trikertė žvaginė

Dirvinė čiužutė

Dirvinis snaputis

•••– labai geras veikimas
•• – geras veikimas
• – patenkinamas veikimas

Šaltinis BASF



Nimbus® Gold turi unikalų KOMBI EFEKTĄ, kuris užtikrina 
dar geresnę ir patikimesnę apsaugą nuo piktžolių lyginant 
su standartiniais herbicidais. Veikliosios medžiagos dimete-
namidas-P, klomazonas ir metazachloras sustiprina vienas 
kito veikimą:

• Geresnis pasiskirstymas ir mobilumas dirvožemyje 
piktžolių dygimo zonoje

• Veikliųjų medžiagų įsisavinimas per skirtingas augalo dalis

• Platesnis piktžolių spektras ir geresnis veikimas

• Mažiau priklausomas nuo dirvos drėgmės

Kas yra KOMBI EFEKTAS?

KOMBI EFEKTAS užtikrina patikimesnę 
ir stabilesnę apsaugą nuo piktžolių, 
mažiau priklausomą nuo dirvos 
drėgmės ir dirvožemio struktūros. 
Dirvos drėgmė gali būti pagrindinis 
faktorius, lemiantis daugelio herbicidų 
patekimą į piktžoles. Šalia esanti 
diagrama parodo kaip dimetenamidas-P 
sustiprina metazachloro veikimą, esant 
skirtingiems kritulių kiekiams.

Dimetenamidas-PMetazachloras

herbicido efektyvumas prieš piktžoles %

KOMBI
efektas
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Jei po nupurškimo su Nimbus® Gold, vidutinis kritulių kiekis per savaitę yra mažiau nei 25 mm 

dimetenamidas-P ženkliai sustiprina metazachloro veikimą = KOMBI EFEKTAS.



Nimbus® Gold yra pažangios produkto formos, kur veikliosios medžiagos klomazonas ir 
dimetenamidas-P yra inkapsulatiuoti. Po purškimo iš kapsulių veikliosios medžiagos tolygiai 
išsiskiria dirvoje, tokiu būdu užtikrinamas ilgalaikis veikimas, mažesnis fitotoksiškumas auga-
lams bet kokiomis oro sąlygomis.

Nimbus® SE Nimbus® Gold

Metazachloras 250 g/l 200 g/l

Dimetenamidas-P 200 g/l

Klomazonas 33,3 g/l 40 g/l

Produkto forma SE (suspo emulsija) CS (kapsulinė suspensija)

Norma 2,0–3,0 2,0–2,5

Nauja pažangi produkto forma

Klomazonas kapsulėse

Dimetenamidas-P kapsulėse

Metazachloras vandenyje

Didelė veikliųjų medžiagų koncentracija

Panaudojimo laikas ir norma
Nimbus® Gold reikia purkšti 2–3 dienos po sėjos. Jis geriausiai veikia, panaudojus jį ant 
gerai paruoštos, drėgnos, išlygintos ir paruoštos dirvos. 
Purškiant su Nimbus® Gold, rapsų sėklos turi būti padengtos mažiausiai 20 mm dirvos 
sluoksniu.
Rekomenduojame naudoti Nimbus® Gold optimaliu laiku sėtuose žieminiuose rapsuose.

Iki rapsų sudygimo



Nimbus® Gold

Veikliosios 
medžiagos:

40 g/l klomazonas

200 g/l metazachloras

200 g/l dimetenamidas-P

Produkto forma: kapsulių suspensijos (CS) ir  
koncentruotos suspensijos (SC) 
mišinys

Norma: 2,0–2,5 l/ha

Veikimo būdas: per šaknis, hipokotilį ir skilčialapius

Registruotas: žieminiuose rapsuose

Naudojimo laikas: iki rapsų sudygimo

• Labai platus veikimo spektras

• Naikina rapsams giminingas piktžoles

• Unikalus Kombi efektas

• Didelė veikliųjų medžiagų koncentracija

• Mažiau priklausomas nuo dirvos drėgmės

• Selektyvus

Prieš naudodami produktą, atidžiai perskaitykitę etiketę

BASF UAB
Spaudos g. 6–1,
Vilnius

www.agro.basf.lt

Saulius Nainys 8 699 40 268
Roma Laurinkienė  8 687 56 707
Rimantas Petrauskas 8 698 82 103
Aleksandr Voitkevič  8 685 27 273

Paulius Paulauskis 8 618 86 104
Tomas Karkazas 8 655 04 162
Vilius Venskutonis  8 612 87 828


