Leveillula

Ανεκτικότητα (IR) στο ωίδιο
(Leveillula taurica / Lt)
στα υβρίδια πιπεριάς

Τα πλεονεκτήματα
του Lt Defence
Οι Lt Defense ποικιλίες της Rijk Zwaan
έχουν μέτρια ανεκτικότητα (IR) στο ωίδιο Leveillula Taurica (υπάρχουν διαφορετικά
επίπεδα ανεκτικότητας σε κάθε υβρίδιο),
πράγμα που σημαίνει ότι περιορίζουν την
ανάπτυξη του ωιδίου και όταν τα
συμπτώματα εμφανίζονται είναι λιγότερο
σοβαρά και προκαλούν μικρότερη ζημιά σε
σύγκριση με μία ευπαθή ποικιλία.

Μεγάλη γκάμα ποικιλιών
Η Rijk Zwaan προσφέρει μία μεγάλη γκάμα
από ποικιλίες με μέτρια ανεκτικότητα (IR)
στο Leveillula taurica. Το Lt Defense είναι
διαθέσιμο σε ποικιλίες πιπεριάς μας
Φλωρίνης, Τετράγωνες, Ουγαρέζικο,
Ντολμά, Sivri αλλά και στην καυτερή
πιπεριά Med type. Μπορείτε να
αναγνωρίσετε αυτές τις ποικιλίες από το
λογότυπο Lt Defense. Ο τοπικός σας crop
specialist μπορεί να σας βοηθήσει να
επιλέξετε τη σωστή ποικιλία.
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Λιγότερα χημικά,
χαμηλότερα επίπεδα,
υπολειμμάτων

Leveillula

Λιγότερος ψεκασμός ισοδυναμεί με μειωμένο κόστος παραγωγής και καλύτερες
συνθήκες εργασίας.
Η χρήση λιγότερων χημικών σημαίνει
επίσης χαμηλότερο επίπεδο υπολειμμάτων
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα
στις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Ο βιολογικός σας έλεγχος θα είναι
πιο επιτυχής και θα μειώσετε
τους σχετικούς ψεκασμούς υποστηρίζοντας τον βιολογικό έλεγχο των παρασίτων.

Λιγότερο άγχος
για εσάς και τα φυτά,
καλύτερη απόδοση

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
στο πλαστικό κάλυψης θερμοκηπίου,
εξοικονόμηση κόστους

Η καλλιέργειά σας παραμένει πιο υγιής και
πιθανότατα να έχετε καλύτερη απόδοση.
Τα επίπεδα ανεκτικότητας καθυστερούν
πιθανές μολύνσεις, και έτσι έχετε
περισσότερο χρόνο για να αντιδράσετε
ελαττώνοντας τους κινδύνους της
μειωμένης απόδοσης. Αυτό θα σας δώσει
μεγαλύτερη ασφάλεια.

Επειδή το θείο επηρεάζει την ποιότητα
του πλαστικού κάλυψης του θερμοκηπίου,
χρησιμοποιώντας λιγότερο θείο για να
ελέγξετε το ωίδιο, σημαίνει επίσης
ότι θα αλλάζετε το πλαστικό σας
λιγότερο συχνά.
Αυτό εξοικονομεί κόστος και συνεισφέρει σε
ένα καλύτερο περιβάλλον μειώνοντας
τα απόβλητα και το αποτύπωμα άνθρακα.

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθυνθείτε:
Aλέξης Σταράκης
Crop Specialist Αubergine - Pepper
T +30 6936902314
e-mail: a.starakis@rijkzwaan.gr

Crop Specialist

Οι περιγραφές, εικονογραφήσεις, συμβουλές καλλιέργειας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
της Rijk Zwaan όπως οι ημερομηνίες λήξης, σποράς, φύτευσης και συγκομιδής, βασίζονται με
όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια στην εμπειρία των πειραματικών και
στην πράξη. Παρόλ’ αυτά, η Rijk Zwaan δε δέχεται σε καμία περίπτωση ευθύνη για ζημιές
που έχουν προκύψει από τη χρήση τέτοιων περιγραφών, εικονογραφήσεων, συμβουλών
καλλιέργειας και πληροφοριών. Ο ίδιος ο αγοραστής/χρήστης είναι υπεύθυνος για την
κατάλληλη αποθήκευση αυτών των σπόρων και θα κληθεί να ορίσει αν τα προϊόντα και οι
συμβουλές καλλιέργειας είναι κατάλληλα να χρησιμοποιούνται για τις προγραμματισμένες
καλλιέργειες στις συνθήκες της περιοχής του.
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