Plataus veikimo spektro, fungicidas, turinti turi tiek apsauginį, tiek gydomąjį poveikį. Naudojamas agurkų, cukinijų, paprikų,
pomidorų ir braškių auginamų šiltnamyje apsaugai nuo ligų.
Augalai
Agurkai
Cukinijos
Paprika
Pomidorai
Braškės

Ligos

Norma

Miltligė, Rauplės, Agurkų alternariozė,
Juodasis stiebo ir vaisių puvinys
Miltligė, Alternariozė
Miltligė, Sausligė (alternariozė), Rudoji dėmėtligė
Miltligė, Braškių antraknozė

100 ml/100 l vandens,
neviršijant 1 l/ha

Sisteminio – translaminarinio veikimo fungicidas, skirtas žieminių kviečių, vasarinių miežių, rapsų bei daržovių apsaugai nuo ligų.
Ligos

Norma g/ha
Koncentracija %

Netikroji miltligė

0,8

Juodoji dėmėtligė

0,8

Alternariozė
Sausligė, maras

0,8
0,1%

Augalai
Svogūnai
Kopūstai
(vid.vėlyvumo ir vėlyvieji)
Morkos
Pomidorai šiltnamyje

Kontaktinio ir sisteminio veikimo fungicidas, skirtas
braškių, aviečių ir pomidorų, auginamų šiltnamyje,
apsaugai nuo grybinių ligų. Norma 0,1 - 0,15 %
konc. tirpalas. Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos
požymiams, purškimą pakartoti po 7-10 dienų.

www.syngenta.lt

Arnoldas Čepelė +370 687 80680
Juozas Semaška +370 615 14778

Purškimo laikas
Ropelių formavimosi tarpsnyje, pasirodžius
pirmiesiems ligos požymiams
Gūžių formavimosi tarpsnyje, pasirodžius
pirmiesiems ligų požymiams
Pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams
Pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams

Agurkai Ekol F1

Kopūstai Socrates F1

Morkos Dordogne F1

partenokarpinis hibridas

didelės gūžės vėlyvam derliui

ankstyva hibridinė veislė ilgalaikiam saugojimu

zzankstyva veislė pradeda derėti po 42-45

dienų nuo sėklų sudygimo
zzvaisiai apie 10 cm, cilindro formos, tamsiai
žalios spalvos, vidutinio karpuotumo,
proporcijos 3,2:1
zzagurkai nekartūs
zzišsiskiria gausiu derėjimu visą vegetacijos
laikotarpį
zzatsparūs agurkų rauplėms, tikrąjai miltligei,
mozaikos virusui
Paskirtis: veislė tinkama auginti šiltnamiuose bei
po laikinomis priedangomis, ypač tinka antram
derliui

zzvegetacijos periodas 140-145 dienos
zzdidelės, sunkios 5–6 kg gūžės pasižymi
puikia vidine struktūra

zzlabai stiprus ir sveikas hibridas, atsparus

zzNantes tipo veislė
zzvegetacijos periodas 115-120 dienų
zzšakniavaisiai cilindro formos 18-20 cm, lygūs,
gražios spalvos, jų viršus nepažaliuoja

fuzariozei,
bakterinėms ligoms
zzdidelis sausųjų medžiagų kiekis lemia puikią
raugintų
kopūstų kokybę
Paskirtis: ilgam saugojimui iki kovo mėnesio,
raugimui žiemą, kad būtent tuo metu nepritrūktų
gaivių, šviežiai raugintų kopūstų

zzypač tinka mechanizuotam derliaus

Pomidorai Sandoline F1

Pomidorai Bobcat F1

Pomidorai Olmeca F1

tinkami transportavimui

derlinga ir pelninga

derlinga ir pelninga

zzVaisius 160 - 180 g, intensyviai raudonos

spalvos, apvalus šiek tiek briaunuotas
zzVeislė dviem savaitėm ankstyvesnė nei
Brooklyn F1
zzvaisiai kieti, ilgai išlaikantys prekinę išvaizdą,
tinkami transportavimui
zzdidelė prekinio derliaus išeiga
zzdaigai pasižymi itensyviu augimu, geras
balansas tarp vegetatyvinės ir generatyvinės
augalo dalies
zzstabilus vaisių užmezgimas ir vystymasis,
vienodos kekės
Atsparumas: HR:ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 /
V / Ff: 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV.
Paskirtis: veislė auginimui po plėvele

zzvaisius 200 g svorio, apvalus, briaunuotas

ryškiai raudonos spalvos
zzlabai aromatingi ir itin gero skonio
zzstipraus augimo hibridas
zzaugalai atsparūs: tabako mozaikos virusui,
verticiliozei, Fusarium genties grybų rasėms,
sukeliančioms fuzariozę, fuzariozinį šaknų
puvinį, lapų rudosios dėmėtligės sukėlėjo
rasėms
Paskirtis: vidutinio ankstyvumo veislė veislė
auginimui po plėvele

Paprikos Limone F1

Sėklomis prekiauja:

puiki vaisių forma

zzblocky tipo geltonųjų paprikų hibridinė veislė
zzaugalas itin gausiai mezga
zzvaisiai 150-160 g intencyviai geltonos
spalvos

zzgreitai ir tolygiai nokstantys vaisiai
zzvaisių odelė netrūkinėja
zzypatingai gera vaisiaus kokybė

Atsparumas: tabako mozaikos virusui
Paskirtis: veislė ankstyva tinkama auginti
plėveliniuose šiltnamiuose

nuėmimui

zzšakniavaisiai maža, plona vidine šerdimi,
sultingi ir skanūs

zzstabilus derlius, nes veislė nėra reikli

dirvožemio ir aplinkos sąlygoms
Paskirtis: šviežių daržovių rinkai ir ilgalaikiam
saugojimui, tinka plauti ir pakuoti į polietileninius
maišelius bei perdirbimui riekelėmis

zzvaisius 20 g, apvalus. Spalva nuo auksiniai
žalios iki tamsiai rudos.

zzitin saldaus skonio, standūs vaisiai
zzaugalai aukštaūgiai

