Pflanzenvermehrung

Braškių daigai
iš Šiaurės Vokietijos

„Kaack Pflanzenvermehrung“ – tai vidutinio dydžio šeimos

Daigus mes auginame pagal Vokietijos braškių dauginimo

įmonė, auginanti ir platinanti braškių bei pakalnučių daigus.

įmonių susivienijimo kokybės nuostatas. Nepriklausomi

Mes jau 30 metų dauginame vertingus Frigo braškių daigus.

Šlėzvigo-Holšteino Žemės ūkio rūmų kontrolieriai keletą kartų

Braškių daigai auga mūsų smėlingoje dirvoje švelniame,
drėgname klimate Šlėzvigo-Holšteino žemės širdyje. Mūsų
stiprybė – tai ilgametė patirtis braškių dauginime, jaunas darbo
kolektyvas ir daugybė naujovių. Mūsų klientai vertina mūsų

per sezoną tikrina, ar laikomasi nurodymų. Tiek elitiniai motininiai augalai, tiek ir nuimti Frigo daigai tikrinami dėl įvairių
ligų ir kenkėjų. Tai pat vertinamas daigų išrūšiavimas pagal jų
išrovimą.

braškių daigų kokybę, sėkmingą bendradarbiavimą ir malonų

Visas mūsų siūlomas rūšis mes taip pat sodiname, laukiame

bendravimą.

uogų derliaus ir tikriname, kokiam pardavimui ir sodinimo meto-

Augindami daigus, mes labai rūpinamės jų kokybe. Mūsų

dams jos tinka.

įmonė pati išvystė daigų auginimo techniką ir tam mes teikia-

Mūsų braškių daigai – tai garantuota aukščiausia kokybė

me labai didelę reikšmę. Nuėmus grūdinių kultūrų derlių, mes

iš Šiaurės Vokietijos!

išsirenkame plotus sekančiam sezonui ir juose tikriname, ar
dirva neužkrėsta Verticilium genties grybais.
Iš karto po to mes kaip tarpinę kultūrą sėjame serenčius, kad

Mūsų klientai yra mūsų partneriai, todėl mes lanksčiai reaguojame į Jūsų pageidavimus.

sumažintume nematodų kiekį ir pagerintume dirvos sudėtį.
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Gamyba (auginimas)
Kviečiame trumpai susipažinti su mūsų darbu:
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Labai svarbu išsirinkti tinkamą dirvą daigų dauginimui. Siekiant

Daigai iš dauginimo lysvės išraunami mašinomis. Pačių sukur-

pagerinti dirvos sudėtį ir sumažinti nematodų kiekį, likus me-

ta technika leidžia nuimti derlių net ir sunkiausiomis sąlygomis

tams iki dauginimo, dirvoje sėjami serenčiai (1).

(7).

Antrą pavasarį sodinami elitiniai motininiai daigai, kurie išleis

Kompetetingi ir patyrę darbuotojai iš to paties regiono bei iš

ūglius. Lauko laistymas gerina augimą (2).

užsienio išrūšiuoja ir supakuoja daigus (8).

Piktžolės daugiausiai naikinamos mechaniškai arba kultivato-

Augalai sandėliuojami mūsų šaldymo patalpose iki -2 °C, kol

riumi, o reguliarus apipurškimas fungicidais bei lapų trąšomis

bus išvežti klientams arba klientai atsiims juos patys (9).

stiprina augalus ir leidžia jiems augti sveikiems (3).
Augalai dauginimo lysvėje sodinami tam tikru atstumu. Tai
priklauso nuo augalų rūšies, auginimo vietos ir būdo. Ūgliai
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sodinami rankomis taip, kad jie lengviau prigytų ir turėtų daug
erdvės (4).
Kai daigai pakankamai gerai įsišaknija, iki tol labai rūpestingai
prižiūrėti motininiai augalai apakėjami. Ši priemonė daigams
yra labai svarbi, kad per likusį vegetacinį laikotarpį jie gautų
pakankamai šviesos ir galėtų kaupti asimiliacijos produktus (5).
Stiprių daigų užauginimui reikia geros intuicijos: tinkamu metu
turi būtų apkarpomi lapai, o ūgliai paskirstomi dauginimosi
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lysvėse (6).
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Mūsų siūlomų braškių rūšių derliaus indeksas*

Labai ankstyvos

Clery

Be sėjomainos
Uogos:

-10

toleruoja

Sunokimo laikas: 7-11 dienų anksčiau, nei Elsanta veislės braškės

Index

Clery
Daroyal
Ines
Honeoye
Rumba
Lambada
Darselect
Kimberly
Deluxe
Elsanta
Korona
Sonata
Elegance
Konia
Polka
Symphony
Salsa
Florence
Pandora
Malwina

nuo raudonos iki vidutinio tamsumo raudonos spalvos,
subalansuotas skonis, pakankamai tvirtos

Augalas: vidutiniškai greitai auga, gerai pakelia šaltį, didelis derlius
Veislę išvedė: M. Leis, A. Martinelli, G. Castagnoli, Italija

*Derliaus indeksas apskaičiuojamas pagal
braškių kiekį derliaus pradžioje ir įpusėjus
derliaus nuėmimui Fulendorfo kaime.

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas

Paprastas

dengimas

dengimas

Savalaikis
derlius

Derliaus
vėlinimas

60 dienų
jautri

Labai ankstyvos

Daroyal
-5
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©
Be sėjomainos
Uogos:

dienos

nuo raudonos iki tamsiai raudonos spalvos, salsvas skonis,
pakankamai tvirtos

toleruoja

Sunokimo laikas: 7-11 dienų anksčiau, nei Elsanta veislės braškės
Augalas: greitai auga, atsparus, ilgi žiedkočiai, atsparus Verticilium
genties grybams, tinka organinei sodininkystei
Veislę išvedė: Darbonne – Innotalis, Le Barp, Prancūzija
Tėvai: Elsanta x Parker, 2006 m.

Substratas
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Šiltnamis

Dvigubas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri
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Labai ankstyvos

Labai ankstyvos

Honeoye

Be sėjomainos
Uogos:

nuo raudonos iki tamsiai raudonos spalvos, vidutinio dydžio,
šiek tiek rūgštelėjęs skonis, linkusios tamsėti, skinti mažais
atstumais

Ines 5 žvaigždučių aromatas iš šiltnamio!
Uogos:

toleruoja

Sunokimo laikas: 4-6 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės 		
braškės

Sunokimo laikas: 4-6 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės
braškės

Augalas: lėtai auga, žiedai po lapais dalinai apsaugoti nuo vėlyvų
šalnų, neatsparus fitoftorai C ir Verticilium genties grybams

Augalas: auga vidutiniškai greitai, nereikia parišti, dideli šviesoki
lapai, neatsparus fitoftorai C, tačiau atsparus Verticilium
genties grybams ir braškių miltligei, anksti pražysta, Ines
mėgsta šiek tiek rūgščią dirvą, kurioje daug mikroelementų

Veislę išvedė: Cornell University New York, Jungtinės Amerikos
Valstijos
Tėvai:

Substratas

Šiltnamis

Be sėjomainos

vidutinės ir didelės, ryškiai raudonos spalvos, blizgančios,
labai kvepiančios, plačiai išsiskleidę taurėlapiai, tvirtos,
tačiau šiek tiek linkusios tamsėti, galima dažnai skinti!

Veislę išvedė: H. Frantz, 2010 m., Vokietija

Vibrant x Holiday, 1979 m.

Dvigubas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

dengimas

derlius

vėlinimas

toleruoja

60 dienų

Substratas
jautri

Šiltnamis

Dvigubas

Paprastas

dengimas

dengimas

Savalaikis

Derliaus

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri

Ines tarp kitų substrate auginamų braškių veislių išsiskiria

Labai ankstyvos

tuo, jog ši veislė anksti sunoksta, o uogos ypač aromatingos
ir tvirtos.

Rumba

Be sėjomainos
Uogos:

nuo šviesiai raudonos iki vidutinio tamsumo raudonos
spalvos, vienodos formos, blizgančios, subalansuotas
skonis

toleruoja

Ines – tai aukščiausios kokybės braškės!
Ines duoda ypač didelį derlių, tačiau labai jautriai reaguoja į
neteisingai paskirstytas azotines trąšas vasaros pabaigoje.
Ines verta auginti laukuose, kur pirkėjai patys nusiskina

Sunokimo laikas: 4-6 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės
Augalas: ilgi žiedai, auga greitai, atsparus žiemai

uogas, bei šiltnamiuose!

Veislę išvedė: Fresh Forward Holding B. V., Nyderlandai

Galimas 2 metų auginimas šiltnamyje, paliekant neišskabytą
vainikėlį.
Dėl aukščiau lapų esančių žiedynų ir palyginus su kitomis
braškių veislėmis labai ankstyvo žydėjimo, nerekomenduo-

Substratas
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Šiltnamis

Dvigubas

Paprastas

dengimas

dengimas

Savalaikis
derlius

Derliaus
vėlinimas

jame dengti agroplėvele. (Vėlyvų šalnų rizika)

60 dienų
jautri
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Ankstyvos

Vidutinio ankstyvumo

Lambada

Be sėjomainos
Uogos:

ryškiai raudonos spalvos, vidutinio dydžio, sultingos,
saldžios

Deluxe Geriausia kokybė, tinka tiesioginiam pardavimui!
Uogos:

toleruoja

Sunokimo laikas: 3-5 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės
		
braškės

Sunokimo laikas: 1-2 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės
braškės

Augalas: auga statmenai, turi nedaug ilgų žiedkočių, neatsparus
Verticilium genties grybams ir braškių miltligei (tiek augalai, tiek ir uogos!)

Augalas: auga statmenai, turi ilgus žiedkočius, galima greitai priskinti didelį kiekį uogų, didelis derlius gaunamas net ir
antraisiais metais, atsparios kekerui, Verticilium genties
grybams ir miltligei

Veislę išvedė: Plant Research International B. V., Wageningen,
Nyderlandai

Šiltnamis

Dvigubas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

dengimas

derlius

vėlinimas

Be sėjomainos
toleruoja

Veislę išvedė: Veislę išvedė: Darbonne-Innotalis, Le Barp, Prancūzija

Eltern: (Sivetta x Holiday) x (Karina x Primella), 1996 m.

Substratas

blizgančios, didelės, apvalios, gero skonio uogos, tarp jų
dauguma 1 klasės

Tėvai: Elsanta x Parker, 2012 m.

60 dienų

Substratas
jautri

Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri

Veislė „Deluxe“ pasižymi skaniomis vienodo dydžio
Ankstyvos

uogomis.
Vienu metu prisirpsta daug uogų, didžioji dauguma uogų yra

Darselect

Be sėjomainos
Uogos:

šviesiai ir vidutiniškai šviesios raudonos spalvos, didelės,
subalansuoto skonio, ilgai išsilaiko šviežios, nemėgsta
lietaus, tačiau atsparios karščiui

toleruoja

1 klasės, stiebai, ant kurių kabo uogos, yra ilgi, todėl uogos
gerai matomos – ši savybė leidžia greitai priskinti daug uogų
palyginus mažomis sąnaudomis. Deluxe veislės braškės duoda gerą derlių ir antraisiais derliaus rinkimo metais. Anksti

Sunokimo laikas: 3-5 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės
braškės

pasodinus Frigo daigus, galima gauti gerą derlių.

Augalas: labai išsikeroja, žiedai virš lapų (vėlyvų šalnų pavojus),
reikalauja daug vandens, gana atsparus fitoftorai C ir
kekerui, neatsparus Verticilium genties grybams ir braškių
miltligei, jautrus žiemos šalčiams (reikia apdengti!)

Dėl didelių uogų Deluxe galima sodinti ir antrais metais.
Kadangi žiedkočiai išsikiša virš lapų, nerekomenduojame
sodinti per anksti (vėlyvųjų šalnų rizika!).

Veislę išvedė: Darbonne-Innotalis, Le Barp, Prancūzija
Tėvai: Elsanta x Polka, 1996 m.

Substratas
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Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri
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Vidutinio ankstyvumo

Kimberly
Uogos:

Be sėjomainos
didelės, vidutiniškai raudonos subalansuoto skonio uo
gos, ilgai išlieka šviežios

toleruoja

Sunokimo laikas: 2-3 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės
braškės
Augalas: neatsparus deguliagrybiams ir Verticilium genties
grybams
Veislę išvedė: Vissers, America, Nyderlandai
Tėvai: Gorella x Chandler, 1996 m.

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri

Vidutinio ankstyvumo

Elsanta

Be sėjomainos
Uogos:

didelės, apvalios, nuo šviesiai raudonos iki raudonos spalvos, uogos vienodos ir tvirtos, vidutiniško skonio

toleruoja

Sunokimo laikas: priklausomai nuo oro ir dirvos, 23-24 kalendorinę
savaitę
Augalas: labai geras derlius, jautrus žiemos šalčiams, neatsparus
Verticilium genties grybams ir fitoftorai C.
Veislę išvedė: Plant Research International B. V., Wageningen,
Nyderlandai
Tėvai: Gorella x Holiday, 1975 m.

Substratas
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Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri
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Vidutinio ankstyvumo
Vidutinio ankstyvumo

Korona

Be sėjomainos
Uogos:

tamsiai raudonos, labai saldžios ir minkštos, vidutinio
dydžio uogos

Elegance blizgančios, vienodos, tiesiog elegantiškos

toleruoja

Uogos:

Sunokimo laikas: 0-1 diena vėliau, nei Elsanta veislės braškės
Augalas: greitai auga (reikia vėlai sodinti!), antraisiais derliaus
rinkimo metais uogos labai sumažėja, todėl primygtinai
rekomenduojama imti derlių tik vienerius metus; neatsparus fitoftorai C ir kekerui

Šiltnamis

dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

toleruoja

Augalas: auga statmenai, turi ilgus žiedkočius, todėl lengvai ir greitai
nuskinamos; vienu metu prisirpsta daug uogų, jos labai ilgai
išlieka šviežios,galima greitai priskinti daug uogų, todėl
jos labiausiai tinka pardavimui tam tikru pageidaujamu metu.

Tėvai: Tamella x Induka, 1972 m.

Dvigubas

Be sėjomainos

Sunokimo laikas: 3-4 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

Veislę išvedė: Fresh Forward Holding B. V., Wageningen, Nyderlandai

Substratas

labai vienodos, blizgančios ir patrauklios, atitinka visus
didmeninės prekybos reikalavimus, labai ilgai išlieka
šviežios, atsparios lietui, uogos nelinkusios tamsėti

Veislę išvedė: East Malling Research Ltd., Jungtinė Karalystė
Tėvai: East Malling Research Ltd., Jungtinė Karalystė

60 dienų
jautri

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Vidutinio ankstyvumo

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri

Braškių veislė Elegance duoda nuostabias, ypač vienodas,
vidutinio dydžio uogas, kurios ilgai išlieka šviežios.

Sonata

Be sėjomainos
Uogos:

vidutinio tamsumo raudonos spalvos, blizgančios, apvalios,
gero skonio uogos; ilgai išlieka šviežios, tačiau jautrios
karščiui ir lietui.

tolerant

Tai, kad uogos ilgai išlieka šviežios, palengvina jų
pardavimą.
Taip pat vertinama tai, jog vienu metu prisirpsta daug uogų,

Sunokimo laikas: 1-2 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

panašiai kaip Elsanta veislės braškės

Augalas: stiprus, krūmas nesuveša, duoda labai didelį derlių, neatsparus fitoftorai C ir kekerui, reikalauja daug magnio

Ilgų žiedkočių ir statmenų lapų dėka galima greitai pririnkti
labai didelį kiekį uogų.

Veislę išvedė: Fresh Forward Holding B. V., Wageningen, Nyderlandai

Elegance veislė neatspari miltligei, dėl to ji reikalauja daugi-

Tėvai: Elsanta x Polka, 2006 m.

au priežiūros ir atidumo.
Substratas
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Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri
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Vidutinio ankstyvumo

Konia Pirkėjai gali pramogauti, skindami uogas patys
Uogos:

didelės ir labai didelės, blizgančios, kūgio formos uogos,
atsparios krituliams, tačiau jautrios karščiui; skinant uogas
atsiskiria taurėlapis (lengva gaminti uogienę)

Be sėjomainos
toleruoja

Sunokimo laikas: 3-5 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės
Augalas: greitai auga ir intensyviai šaknijasi, todėl tinka dauginimui;
turi ilgus žiedkočius, atsparus fitoftorai C ir Verticilium
genties grybams, neatsparus braškių miltligei
Veislę išvedė: J. Putfarken, Hohenhorn, Vokietija
Tėvai: Elsanta x Calea, 1999 m.

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri

Konia yra kilusi iš Šlėzvigo-Holšteino žemės.
Braškių veislė Konia vertinama dėl jos atsparumo dirvoje
esančių ligų sukėlėjams. Šios veislės braškių skynimo laikotarpis yra ilgas, todėl ji tinkama auginti laukuose, kur pirkėjai
uogas nusiskina patys.
Didelės ir labai didelės uogos nudžiugins klientus.
Konia veislės braškes reikia labai saugoti nuo braškių
miltligės.
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Vėlyvos

Vėlyvos

Polka

Be sėjomainos
Uogos:

vidutinio dydžio, blizgančios, labai aromatingos, tamsus
minkštimas

Salsa

Be sėjomainos
Uogos:

toleruoja

Sunokimo laikas: 4-6 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

Augalas: stiprus, greitais auga, atsparus Verticilium genties grybams
ir fitoftorai C, neatsparus kekerui, lengvai ištveria žiemos
šalčius

Veislę išvedė: Fresh Forward Holding B. V., Wageningen

Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

Veislę išvedė: Fresh Forward Holding B. V., Wageningen, Nyderlan 		
dai, 1994 m.

60 dienų

Substratas

Šiltnamis

jautri

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

Vėlyvos

Be sėjomainos
vidutinio dydžio, vienodos, šiek tiek rūgštelėjusios uogos,
ilgai išlieka šviežios, su didokais geltonais taškeliais, atsparios lietui, tačiau jautrios saulės spinduliams

Be sėjomainos
Uogos:

toleruoja

Veislę išvedė: East Malling Research Ltd., Kent, Jungtinė Karalystė

Tėvai: Rhapsody x Holiday, 1994 m.
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dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

toleruoja

Augalas: labai sveika rūšis, reikalauja daug vandens, atsparus fitoftorai C, braškių miltligei ir Verticilium genties grybams, jautrus
saulės spinduliams

Veislę išvedė: SCRI

Dvigubas

nuo raudonos iki tamsiai raudonos spalvos, didelės, sultingos; skonį pagerinti galima gausiau laistant

Sunokimo laikas: 7-10 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

Augalas: stiprus, gyvybingas augalas, atsparus fitoftorai F.

Šiltnamis

jautri

Florence

Sunokimo laikas: 8-10 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

Substratas

60 dienų

Vėlyvos

Symphony
Uogos:

toleruoja

Sunokimo laikas: 7-10 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

Augalas: auga vidutiniškai greitai, atsparus Verticilium genties
grybams, labai atsparus žiemos šalčiams, neatsparus
fitoftorai C

Substratas

didelės, raudonai-oranžinės spalvos, su stačiais
taurėlapiais, uogos paviršius minkštas, neatsparus lietui,
subalansuotas skonis

Tėvai:

Substratas

60 dienų
jautri

Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

[(Tioga x (Redgauntlet x (Wiltguard x Gorella))] x (Providence x Providence), 1997 m.

Paprastas
dengimas

Savalaikis
derlius

Derliaus
vėlinimas

60 dienų
jautri
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Labai vėlyva

Pandora

Be sėjomainos
Uogos:

vidutiniškai tamsios raudonos spalvos, vidutinio dydžio
ir mažos uogos, labai geras saldokas skonis, minkštas
paviršius ir minkštimas, jautrios karščiui ir lietui, rekomenduojamas dažnas skynimas!

toleruoja

Sunokimo laikas: 10-12 dienų vėliau, nei Elsanta veislės braškės
Augalas: greitai auga, uogos lieka pasislėpusios po lapais; Pandora
yra sterili, ji pati nesidaugina, dauginimuisi jai reikia kitos
veislės su panašiu žydėjimo metu, pvz. Symphony arba
Florence; atsparus Verticilium genties grybams ir fitoftorai C
Veislę išvedė: East Malling Research Ltd., East Malling, Jungtinė
Tėvai: (Von Humboldt x Redstar) x Merton Dawn, 1988 m.

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų

jautri

Labai vėlyva

Malwina

Be sėjomainos
Uogos:

tamsiai raudonos, šiek tiek rūgštelėjusio skonio

toleruoja

Sunokimo laikas: 20-22 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės
braškės
Augalas: greitai auga, gerai atlaiko žiemos šalčius, atsparus Verticilium genties grybams, neatsparus braškių miltligei, susodinus (Frigo) daigus per mažais atstumais arba per anksti,
nukenčia derliaus surinkimas.
Veislę išvedė: Selektion Peter Stoppel, Kressbronn, Vokietija
Tėvai: Sofie x Klon, 1998 m.

Substratas
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Šiltnamis

Dvigubas
dengimas

Paprastas

Savalaikis

Derliaus

dengimas

derlius

vėlinimas

60 dienų
jautri
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Motininiai augalai
Mūsų motininių augalų tėvai Frigo lauke auga atskiroje vietoje.
„Tėvai“ – tai in vitro padauginti augalai. Keletas mūsų
dauginamų veislių auga saugioje, apdengtoje aplinkoje.
Šiltnamyje augalai yra apsaugoti nuo virusų ir bakterijų.

Bandymų laukas
Kad savo klientams galėtume nuolat pasiūlyti naujų veislių,
mes palaikome nuolatinius kontaktus su įvairiais selekcininkais visoje Europoje.
Visas naujienas mes pasodiname savo bandymų lauke, kad
patikrintume jų tinkamumą įvairiems sodinimo ir platinimo me-

Nepriklausomi Šlėzvigo-Holšteino Žemės ūkio rūmų kon-

todams.

trolieriai nuolat tikrina auginamas kultūras. Tai užtikrina

Mes kiekvienais metais kviečiame savo klientus į atvirų durų

nepriekaištingą augalų kokybę.

dieną, kurios metu supažindiname juos su naujomis veislėmis,
augančiomis mūsų bandomuosiuose laukuose.
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Frigo
daigai

Visas mūsų dauginamas veisles mes siūlome
surūšiuotas sekančiai:
Standartiniai daigai
(Šaknų skersmuo – 6-8

A grupės daigai

A+ grupės daigai

(Priklausomai nuo veislės,

(> 15 mm)

šaknų skersmuo – 8-12

mm)
Tai mažiausias mūsų selekcionuotas dydis, daugiausiai
naudojamas privačiuose

arba 10-15mm)
Tai dažniausiai sodinamas
dydis. Kad daigas geriau
vegetatyviai vystytųsi ir būtų

daržuose ir soduose.

geresnis derlius ateinančiais
metais, rekomenduojama
pirmaisiais metais leisti daigui
pražysti.

Tai braškių daigai su labai dideliu vainiku ir daug
užmegztų žiedų.
Šie daigai tinka braškėms,
auginamoms atviram lauke
arba šiltnamyje, kurių derlius
turi būti surinktas pardavimui

Daigai
vazonėliuose

Mes siūlome pasirinktų braškių veislių substrate ir lysvėse
auginamas kultūras tokia forma:

Daigai supresuotomis
šaknimis

Daigai vazonėliuose:

Skirti intensyviam sodinimui
su maksimaliu derliumi:
* Substrate auginamoms
kultūroms

Daigai vazonėliuose

Mūsų daigai vazonėliuose

daugiausiai naudojami inten-

turi 85 ccm talpos šaknis ir

syviam sodinimui substrate

gali būti sodinami rugpjūčio

arba lysvėse. Priešingai

pradžioje.

nei daigai supresuotomis
šaknimis, daigai vazonėliuose

* Lysvėse auginamoms

Veislės pagal paklausimą!

sodinami jau rugpjūtį ir kulti-

kultūroms

tam tikru pageidaujamu metu.

Mūsų daigai turi 0,2 l talpos

Šiuos stiprius daigus galima

supresuotas šaknis.

sodinti ir labai vėlai.

Kuo didesnė šaknis, tuo

vuojami iki sekančių derliaus
rinkimo metų.

geriau ir saugiau substrate
vystosi augalas.

Standartinai
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A

A+

Tray
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Užsakymai
Svarstote galimybę pradėti sodinti braškes?
Turite klausimų apie naujas braškių veisles arba sodinimo metodus?
Tuomet paskambinkite mums. Mes Jus mielai pakonsultuosime! Mes, kaip kompetetingi, ilgametę patirtį daigų ir uogų auginime turintys partneriai, padėsime Jums bet kuriuo metu.
+49 (0) 41 92-22 93					
Nuo pirmadienio iki penktadienio 07.30-19.00 val.
+49 (0) 41 92-24 91
info@kaack-pflanzenvermehrung.de
Jei turite galimybę, galite patys atsiimti užsakytus daigus. Jei
ne, Jūsų pageidavimu transporto paslaugų įmonė laiku ir patikimai pristatys prekes į vietą.
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Hier finden You‘ll find
Sie uns
us here

Pflanzenvermehrung
Kaack Pflanzenvermehrung GmbH u. Co. KG
Osterfeld 11, 24649 Fulendorf
Tel.: +49 (0)  41 92 / 22 93 · Faks: +49 (0)  41 92 / 24 91
El. paštas: info@kaack-pflanzenvermehrung.de
www.kaack-pflanzenvermehrung.de

