
– užtikrintas derlius!
Bell® Super



Naujas aliejinės koncentruotos suspensijos (OD) formos 
fungicidas nuo pagrindinių javų ligų, pasižymintis gydo-
muoju ir apsauginiu veikimu. Dvi veikliosios medžiagos 
bei pažangi produkto forma užtikrina labai gerą apsaugą 
nuo pagrindinių javų ligų.  

Bell® Super OD produkto forma tai:

•	labai	geras	lapų	padengimas	

•	vienalytis	pasiskirstymas

•	labai	geras	atsparumas	lietui

•	geresnė	apsauga	nuo	naujos	infekcijos	

•	labai	geras	įsisavinimas

•	dar	stipresnis	gydomasis	veikimas Boskalidas Tirpiklis Ištirpęs epoksikonazolas

=+

Tirpiklio „surištas“ 
boskalidas

Dispersijoje ištirpęs 
epoksikonazolas

OD produkto 
forma

Šaltinis: Teagasc, Kildalton (Airija) 2005 m.

Kviečių dryžligė 
(Pyrenophora 
tritici-repentis)

Lapų septoriozė 
(Septoria tritici)

Bell® Super  
sutvirtina šiaudus
Bell® Super sudėtyje esantis boskalidas ne tik 
apsaugo nuo ligų, bet ir sustiprina miežių šiau-
dus. Tokiu būdu jis apsaugo dalinai nuo išgu-
limo bei šiaudų lūžinėjimo. Boskalidas naikina 
saprofitinius grybus, kurie silpnina šiaudą ir 
bamblius. Jis taip pat skatina lignino gamybą, 
kuris yra lyg „cementas“, surišantis organinius 
statybinius blokus. 

Bell® Super tai:

•	dvi	veikliosios	medžiagos	su	skirtingu	veiki-
mo būdu

•	pilnoje	normoje	yra	ne	vienas,	o	2 fungicidai!	

•	25	%	didesnis	epoksikonazolo	kiekis,	lygi-
nant su Bell – geresnis gydomasis veikimas

•	boskalidas	sustiprina	epoksikonazolo	po-
veikį	nuo	septoriozių,	stiebalūžės,		dryžligių,	
ramularijos,	fiziologinių	dėmių

•	boskalidas	sustiprina	šiaudą

•	pirmasis	fungicidas	rinkoje	su	nauja	OD	
produkto forma

Užtikrintas derlius!

1 – protiokonazolas

2 – Bell

3 – protiokonazolas + 
      fluoksastrobinas

1 2 3

Epoksikonazolas yra triazolų grupės veiklioji medžiaga, 
turinti labai stiprų gydomąjį veikimą. Jis labai veiksmingas 
nuo septoriozių, dryžligių, rūdžių, dalinai nuo stiebalūžės.

Boskalidas, karboksamidų grupės, sisteminio ir transla-
minarinio veikimo veiklioji medžiaga yra labai veiksmingas 
nuo stiebalūžės. Jis taip pat sustiprina epoksikonazolo 
veikimą nuo septoriozių, dryžligių, ramularijos bei suma-
žina fiziologinių dėmių atsiradimą miežiuose.

Lapų ir varpų 
septoriozė  
(Phaeosphaeria 
nodorum)

Bell® Super



Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai

Lapų septoriozė • • • •

Lapų ir varpų septoriozė • • • •

Kviečių dryžligė • • (•)

Geltonosios rūdys • • • •

Rudosios rūdys • • • •

Stiebalūžė* • • • • 

Miltligė • (•)

Miežiai

Dryžligės • • • •

Rinchosporiozė • • • (•)

Smulkiosios rūdys • • • •

Ramularija • • •

Fiziologinės dėmės • • 

Miltligė • • 

Bell® Super veikimas nuo ligų:

Naudojimo rekomendacijos 
kviečiuose
Norma: 1,25-2,5 l/ha
Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos 
(BBCH 31-69).
Jei pasėliai sezono metu purškiami kelis kartus, geriau-
siai purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų 
požymiams.

Naudojimo rekomendacijos 
miežiuose
Norma: 1,25-2,5 l/ha

Rekomenduojama naudoti pasirodžius pirmiesiems ligų 
požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios 
iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31-59).

Capalo 1.0 l/ha

Bell	Super	1.25	l/ha

Danijos Aarhus’o Universitetas, 2010 m.

Stiebalūžė  
(Oculimacula spp.)

Rudosios rūdys 
(Puccinia recondita)

Tinkliškoji dryžligė 
(Pyrenophora teres)

Fiziologinės dėmėsRinchosporiozė 
(Rhynchosporium 
secalis)

Ramularija  
(Ramularia collo-cygni)

Tyrimų rezultatai

Lietuvoje, Latvijoje ir Danijoje vykdytų tyrimų metu tirta Bell® 

Super įtaka derliaus priedui. Jis buvo didesnis lyginant su 
standartiniu Bell.  

Žieminių kviečių derliaus priedas, t/ha   
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Bell	Super	1.25	l/ha

* Nuo stiebalūžės purškiama bamblėjimo pradžioje (BBCH 30-32).

LŽI, 2011 m., ž.kviečiai “Kovas”Latvijos AATC, 2011 m., ž.kviečiai “Skagen”
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Allegro Super 0.75 +  
Bell Super 1.25

Kontrolė Capalo 1.0 +  
Bell Super 1.25 • • • • – ypatingai geras veikimas   • • – geras veikimas

• • •  – labai geras veikimas            • (•) – dalinis veikimas
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Veikliosios medžiagos:   50 g/l epoksikonazolo  
 140 g/l boskalido

Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija

Veikimo būdas: apsauginis ir gydomasis

Registruotas žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose,  
 kvietrugiuose ir miežiuose 

Rekomenduojama norma: 1,25-2,5 l/ha

Purškimų skaičius ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną

Laikotarpis be lietaus 1 valanda  

Paskutinis purškimas 35 dienos iki derliaus nuėmimo

 Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite etiketę

– užtikrintas derlius!

Platintojas:
 
UAB ”Baltic Agro“
Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius
Tel. 8 5 270 11 87
Faksas 8 5 270 17 11

Gamintojo atstovas:

BASF UAB
Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343 Vilnius
Tel. 8 5 21 07 450, faks. 8 5 21 07 455

Roma Laurinkienė 8 687 56707
Aušra Slizinienė 8 652 30001
Saulius Nainys 8 699 40268
Aleksandr Voitkevič 8 685 27273
Paulius Paulauskis 8 618 86104
Tomas Karkazas 8 655 04162
Vilius Venskutonis 8 612 87 828

www.agro.basf.lt

Bell® Super


