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Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. 
από το 1993 παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην πρωτογενή παραγωγή 
καλύπτοντας όλες τις καλλιεργητικές ανάγκες από τη σπορά μέχρι τη λίπανση και 
τη φυτοπροστασία. 

Με υψηλή ποιότητα προϊόντων από τις κορυφαίες εταιρίες του κόσμου και με 
άριστη τεχνογνωσία από εξειδικευμένους γεωπόνους, η ΕΥΡΩΦΑΡΜ αποτελεί 
σήμερα εγγύηση για τον Έλληνα παραγωγό.

Συγκεκριμένα η ΕΥΡΩΦΑΡΜ καλύπτει όλες τις ανάγκες του γεωργικού 
τομέα, όπως: αντιπροσώπευση, διακίνηση και διανομή λιπασμάτων, προϊόντων 
φυτοπροστασίας, σπόρων, βιολογικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων. 

Επίσης, μέσω της FRESH FARM δραστηριοποιείται στους τομείς της συγκέντρωσης, 
διαλογής, επεξεργασίας, συντήρησης και εμπορίας φρέσκων φρούτων 
ολοκληρωμένης και βιολογικής καλλιέργειας.

Στον κατάλογο που κρατάτε στα χέρια σας, επιλέξαμε τις κορυφαίες 
καλλιεργητικές λύσεις, με σπόρους και υβρίδια υψηλών αποδόσεων.

Προτάσεις της ΕΥΡΩΦΑΡΜ σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους 
του εξωτερικού για καλαμπόκι, ηλίανθο, πατάτα και χορτοδοτικές 
καλλιέργειες, δοκιμασμένες στην ελληνική ύπαιθρο, πετυχαίνοντας 
σταθερά υψηλές αποδόσεις. 

Οι συνεργάτες και το επιστημονικό προσωπικό 
της ΕΥΡΩΦΑΡΜ είμαστε πάντα δίπλα σας 

για να μοιραστούμε την πολυετή γνώση και εμπειρία 
με στόχο την καλύτερη επιλογή για το βέλτιστο 

αποτέλεσμα της καλλιέργειάς σας.
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Mas 68.K

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Κύρια χαρακτηριστικά

Το υβρίδιο των υψηλών αποδόσεων. Προσαρμόζεται σε όλα τα εδάφη και σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες. Με κύριο χαρακτηριστικό την γρήγορη πτώση της υγρασίας.

Αγρονομικά χαρακτηριστικά * 

Αντοχή στην ξηρασία: 8 Dry Down:  9
Αντοχή στο φουζάριο της ρόκας:  6 Stay Green:  6
Αντοχή στο πλάγιασμα:  9                                      * Κλίμακα 1-9 (9 άριστα)

Σειρές  18 - 20

Αρ.σπυριών  32 - 34

Βάρος 1000σπ. 380 - 410g

Τύπος σπυριού  Οδοντωτό

Τελικός αριθμός φυτών
Ιδανικές συνθήκες:  8000 φυτά/στρ.
Δύσκολες συνθήκες:  7000 φυτά/στρ.

FAO
600
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Mas 78.Τ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Κύρια χαρακτηριστικά

Ένα υβρίδιο τριπλής χρήσης που στοχεύει στη μέγιστη απόδοση. Φυτό πολύ ισορροπημένο,
καλή ζωηρότητα στο ξεκίνημα με φύλλα και στέλεχος πολύ υγιή. Μεγάλες αποδόσεις σε 
ενσίρωμα υψηλής διατροφικής αξίας και σε σπυρί.

Αγρονομικά χαρακτηριστικά * 

Αντοχή στην ξηρασία: 8 Dry Down:  5
Αντοχή στο φουζάριο της ρόκας:  7 Stay Green:  9
Αντοχή στο πλάγιασμα:  8                                      * Κλίμακα 1-9 (9 άριστα)

Σειρές  16 - 18

Αρ.σπυριών  34 - 38

Βάρος 1000σπ. 400 - 450g

Τύπος σπυριού Οδοντωτό

Τελικός αριθμός φυτών
Μεγάλες αποδόσεις:  7500 - 7800 φυτά/στρ.
Μεσαίες αποδόσεις:  7500 - 7800 φυτά/στρ.
Δύσκολες συνθήκες:  6800 - 7800 φυτά/στρ.

FAO
700
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Mas 74.G
Κύρια χαρακτηριστικά

Φυτό επιβλητικό και υγιέστατο. Μεγάλη σταθερότητα στην παραγωγή σε όλες τις περιοχές. 
Αντοχή στο πλάγιασμα και παραγωγικό ακόμα και στις όψιμες σπορές. Χάρη στο κορυφαίο 
Stay Green έχει πολύ υψηλές αποδόσεις στην ενσίρωση.

Αγρονομικά χαρακτηριστικά * 

Αντοχή στην ξηρασία: 6 Dry Down:  6
Αντοχή στο φουζάριο της ρόκας:  6 Stay Green:  9
Αντοχή στο πλάγιασμα:  7                                      * Κλίμακα 1-9 (9 άριστα)

Σειρές  18 - 20

Αρ.σπυριών  38 - 42

Βάρος 1000σπ. 370 - 390g

Τύπος σπυριού:  Οδοντωτό

Τελικός αριθμός φυτών
Μεγάλες αποδόσεις:  7800 φυτά/στρ.
Μεσαίες αποδόσεις:  7500 φυτά/στρ.
Δύσκολες συνθήκες:  7800 φυτά/στρ.

FAO
710
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Mas 34.B

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Κύρια χαρακτηριστικά

Ένα νέο υβρίδιο στην κατηγορά των FAO 300. Η πρώιμη ανθοφορία και η άριστη αντοχή 
στην έλλειψη νερού το κάνει ιδανικό για πολύ πρώιμη σπορά αλλά και για επίσπορη 
καλλιέργεια. 

Αγρονομικά χαρακτηριστικά * 

Αντοχή στην ξηρασία: 8 Dry Down:  6
Αντοχή στο φουζάριο της ρόκας:  8 Stay Green:  6
Αντοχή στο πλάγιασμα:  8                                      * Κλίμακα 1-9 (9 άριστα)

Σειρές  16 - 18

Αρ.σπυριών  32 - 38

Βάρος 1000σπ. 320 - 340g

Τύπος σπυριού:  Οδοντωτό

Τελικός αριθμός φυτών
Μεγάλες αποδόσεις:  9000 φυτά/στρ.
Δύσκολες συνθήκες:  8000 φυτά/στρ.

FAO
300
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Mas 85.SU

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Κύρια χαρακτηριστικά

Άριστη προσαρμοστικότητα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Υψηλό δυναμικό παραγωγής. 
Δεν πλαγιάζει. Ανοχή στη δραστική ουσία Triberunon methyl. Ανθεκτικό σε ασθένειες.

Αγρονομικά χαρακτηριστικά * 

Αντοχή στον περονόσπορο: 9 Αντοχή στο σάπισμα κεφαλής:  8
Αντοχή στην ξήρανση του στελέχους:  8 
Αντοχή στο σάπισμα στελέχους:  8                                      * Κλίμακα 1-9 (9 άριστα)

Βλαστικός κύκλος (ημέρες)
Ανθοφορία 55-60
Ωρίμανση 100-102

Περιεκτικότητα σε Λάδι 50 - 54 %

Βάρος 1000 σπόρων 52-58g

Πυκνότητα φύτευσης  7 φυτά / m2

ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΟ



ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Mas 87.IR
Κύρια χαρακτηριστικά

Μεσοπρώιμο υβρίδιο, πολύ παραγωγικό με άριστη προσαρμοστικότητα. Δεν πλαγιάζει. 
Εξαιρετική περιεκτικότητα σε λάδι. Ισορροπημένο φυτό, χαμηλό, μεγάλης ζωηρότητας 
εκκίνησης.  

Αγρονομικά χαρακτηριστικά * 

Αντοχή στον περονόσπορο: 7 Αντοχή στο σάπισμα κεφαλής:  6
Αντοχή στην ξήρανση του στελέχους:  7 
Αντοχή στο σάπισμα στελέχους:  8                                      * Κλίμακα 1-9 (9 άριστα)

Βλαστικός κύκλος (ημέρες)
Ανθοφορία 59-64
Ωρίμανση 104-108

Περιεκτικότητα σε Λάδι 51 - 55 %

Βάρος 1000 σπόρων 48-52g

Πυκνότητα φύτευσης 5,5 - 6 φυτά / m2

   CLEARFIELD   ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΟ



Mas 92.CP

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Κύρια χαρακτηριστικά

Yβρίδιο νέας τεχνολογίας για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζιζανίων. Άριστη αντοχή στις 9 
φυλές του περονόσπορου. Υψηλό δυναμικό παραγωγής και προσαρμοστικότητα σε όλους 
τους τύπους των εδαφών. Δεν πλαγιάζει.

Αγρονομικά χαρακτηριστικά * 

Αντοχή στον περονόσπορο: 9 Αντοχή στο σάπισμα κεφαλής:  8
Αντοχή στην ξήρανση του στελέχους:  8 
Αντοχή στο σάπισμα στελέχους:  8                                      * Κλίμακα 1-9 (9 άριστα)

Βλαστικός κύκλος (ημέρες)
Ανθοφορία 55-60
Ωρίμανση 100-102

Περιεκτικότητα σε Λάδι 50 - 54 %

Βάρος 1000 σπόρων 53-59g

Πυκνότητα φύτευσης  6 - 6,5 φυτά / m2

CLEARFIELD PLUS
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ΠΑΤΑΤΑ

Cimega
Κύρια χαρακτηριστικά

Η Cimega είναι μια νέα ποικιλία σην αγορά της νωπής πατάτας. Έχει πολύ υψηλή παραγωγή, 
ομοιομορφία κονδύλων, πολύ ωραίο φλοιό και χρώμα σάρκας ανοιχτό κίτρινο. Πρόκειται 
για μια βελτιωμένη Spunta, αλλά με καλύτερα εμπορικά χαρακτηριστικά, μεγαλύτερη 
παραγωγή και βελτιωμένη αντίσταση στις ασθένειες.

Χρήση  Νωπή

Ωρίμανση  Μεσο-πρώιμη

Φυτό Μεγάλο με μεγάλα φύλλα

Κόνδυλοι Οβάλ

Αριθμός κονδύλων 14-16

Χρώμα σάρκας Ανοιχτό κίτρινο

Τύπος  ΑΒ, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Μέση

Λήθαργος Μακρύς

Νηματώδεις: αντοχή R01, R04 Wart: αντοχή Περονόσπορος: καλή αντοχή 
Περονόσπορος κονδύλων: καλή αντοχή Ακτυνομύκωση: άριστη αντοχή 
Εσωτερικό καφέτιασμα: μηδενικό Ιώσεις: καλή αντοχή



Cronos

ΠΑΤΑΤΑ

Κύρια χαρακτηριστικά

Νέα ποικιλία ανεκτική σε 4 φυλές νηματώδη. Η Cronos δίνει υψηλή απόδοση με παραγωγή 
ομοιόμορφων, μεγάλων σε μέγεθος, κονδύλων σχήματος μακρύ-οβάλ. Ο φλοιός είναι 
λείος και τα μάτια επιφανειακά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νωπή, σε συσκευαστήρια 
με πρόπλυση, αλλά και για βιομηχανική χρήση σαν προτηγανισμένη.

Χρήση  Νωπή και Βιομηχανική

Ωρίμανση  Μεσο-πρώιμη

Φυτό Μεσο-υψηλό

Κόνδυλοι Οβάλ μεγάλοι

Αριθμός κονδύλων 9-13

Χρώμα σάρκας Ανοιχτό κίτρινο

Τύπος  ΑΒ, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Μέση και με χαμηλή περιεκτικότητα σακχάρων

Λήθαργος Μέσος προς μακρύ

Νηματώδεις: αντοχή Ro 1,4 - PA 2-3 Wart: αντοχή στον τύπο 1 Περονόσπορος: καλή 
αντοχή Περονόσπορος κονδύλων: καλή αντοχή Ακτυνομύκωση: άριστη αντοχή 



ΠΑΤΑΤΑ

Hanna
Κύρια χαρακτηριστικά

Μια πολύ δυνατή ποικιλία με πολύ ομοιόμορφους κονδύλους, λείους 
και σχήματος οβάλ. Η ποικιλία παράγει καλύτερα σε θερμά κλίματα. 
Έχει πολύ καλή συμπεριφορά στην αποθήκη.

Χρήση  Νωπή

Ωρίμανση  Μεσο-πρώιμη, πρώτη καλλιέργεια

Φυτό Δυνατό, σχετικά γρήγορη ανάπτυξη

Κόνδυλοι Μεγάλοι - μέτρια μεγάλοι, με ωραίο φλοιό

Χρώμα σάρκας Ανοιχτό κίτρινο

Τύπος  BC, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Μέση

Λήθαργος Μέσος προς μακρύς, άριστη αποθήκευση

Νηματώδεις: αντοχή R01, R04 Synchytrium endobioticum: Αντοχή 
στον τύπο 1 Περονόσπορος: καλή αντοχή Περονόσπορος κονδύλων: 
σχετικά καλή αντοχή Ακτυνομύκωση: καλή αντοχή

Ανάπτυξη

Εύκολη στην ανάπτυξη. Καλή αντοχή στην ξηρασία, αλλά αντιδρά 
πολύ θετικά στην άρδευση. Μέτριες ανάγκες σε άζωτο. Καλή αντοχή 
στα χτυπήματα.

Solist
Κύρια χαρακτηριστικά

H πρωιμότερη, ίσως, κιτρινόσαρκη ποικιλία της αγοράς. Μπορεί να 
πουληθεί κατευθείαν από το χωράφι και είναι ανθεκτική σε χτυπήματα.

Χρήση  Νωπή

Ωρίμανση  Πάρα πολύ πρώιμη

Φυτό Χαμηλό

Κόνδυλοι Οβάλ

Χρώμα σάρκας Κίτρινο

Τύπος  ΑΒ, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Μέση

Λήθαργος Μέσος προς μακρύς

Νηματώδεις: αντοχή R01, R04 Synchytrium endobioticum: Ευαίσθητη 
Περονόσπορος: μέση αντοχή, καλή αντοχή για πρώιμη ποικιλία 
Περονόσπορος κονδύλων: μέση αντοχή Ακτυνομύκωση: καλή 

Ανάπτυξη

Απαιτούνται χαμηλά επίπεδα αζώτου. Αποφυγή παραγωγής μεγάλων 
κονδύλων. Η προβλάστηση θα βελτιώσει την παραγωγή.



ΠΑΤΑΤΑ

Spunta
Κύρια χαρακτηριστικά

Η Spunta είναι μια πολύ παραγωγική ποικιλία για νωπή κατανάλωση. 
Με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και άριστη συμπεριφορά στη 
μακρά αποθήκευση.

Χρήση  Νωπή

Ωρίμανση  Μεσο-πρώιμη

Φυτό Υψηλό με δυνατό φύλλωμα

Κόνδυλοι Σχήμα πολύ επίμηκες, ελαφρώς   
 καμπυλωτό, με επιφανειακά μάτια.

Χρώμα σάρκας Ανοιχτό κίτρινο

Τύπος  ΑB, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Μέση

Λήθαργος Μακρύς, άριστη αποθήκευση

Νηματώδεις: αντοχή σε R01, R04 Synchytrium endobioticum: 
ευαισθησία Περονόσπορος: μέση αντοχή Περονόσπορος κονδύλων: 
καλή αντοχή Ακτυνομύκωση: καλή αντοχή

Ανάπτυξη

Πρόληψη για ριζοκτόνια.

Folva
Κύρια χαρακτηριστικά

Ποικιλία με πολύ υψηλή παραγωγή ομοιόμορφων και καλοσχηματι-
σμένων κονδύλων. Άριστη ποιότητα στο τηγάνι.  

Χρήση  Νωπή, τηγάνι

Ωρίμανση  Μεσο-πρώιμη

Φυτό Γρήγορη και καλή κάλυψη

Κόνδυλοι Οβάλ, μέσοι προς μεγάλοι

Χρώμα σάρκας Έντονο κίτρινο

Τύπος  Β, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Μέση προς υψηλή

Λήθαργος Μέσος

Νηματώδεις: αντοχή σε R01, R02, R03, R04 og R05 Synchytrium 
endobioticum: αντοχή Περονόσπορος: καλή αντοχή Περονόσπορος 
κονδύλων: καλή αντοχή Ακτυνομύκωση: πολύ καλή αντοχή 

Ανάπτυξη

Εύκολη στην καλλιέργεια, με πολύ υψηλή αναμενόμενη παραγωγή. 
Για αποθήκευση συνιστάται ψυγείο.



ΠΑΤΑΤΑ

Sapro Mira
Κύρια χαρακτηριστικά

Όψιμη ποικιλία με ανθεκτικότητα στον περονόσπορο. Η Sapro Mira 
μπορεί να καλλιεργηθεί με ελάχιστες εισροές μυκητοκτόνων. Πολύ 
καλή στην αποθήκευση.

Χρήση  Νωπή, τηγάνι

Ωρίμανση  Όψιμη

Φυτό Πολύ υψηλό με άριστη κάλυψη

Κόνδυλοι Μεγάλοι, μακριοί κόνδυλοι, κόκκινο χρώμα

Χρώμα σάρκας Ανοιχτό κίτρινο

Τύπος  B, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Μέση προς υψηλή

Λήθαργος Μακρύς, άριστη αποθήκευση

Νηματώδεις: μέτρια αντοχή Synchytrium endobioticum: Αντοχή στον 
τύπο 1 Περονόσπορος: άριστη αντοχή Περονόσπορος κονδύλων: 
πολύ καλή αντοχή Ακτυνομύκωση: μέτρια αντοχή

Ανάπτυξη

Πιθανόν η ανθεκτικότερη ποικιλία της αγοράς στον περονόσπορο. 
Πολύ υψηλή παραγωγή σε μεγάλους κνδύλους.

Royal
Κύρια χαρακτηριστικά

Η Royal έχει πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό. Μπορεί να 
καλλιεργηθεί σε μεγάλο εύρος εδαφών. Ποικιλία για πολλές χρήσεις.

Χρήση  Τηγάνι, τσιπς, νωπή

Ωρίμανση  Μεσο-όψιμη

Φυτό Μέσο προς ψηλό, καλή κάλυψη, λίγα άνθη

Κόνδυλοι Μεγάλοι οβάλ, με επιφανειακά μάτια και  
 ανοικτό κίτρινο χρώμα

Χρώμα σάρκας Κίτρινο

Τύπος  BC, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Υψηλή

Λήθαργος Μακρύς, άριστη αποθήκευση

Νηματώδεις: αντοχή R01, R04 Synchytrium endobioticum: Αντοχή σε 
τύπους 1, 2, 6 Περονόσπορος, Περονόσπορος κονδύλων, Φουζάριο, 
Φόμα, Ακτυνομύκωση: πολύ καλή αντοχή

Ανάπτυξη

Καλή αντοχή στην ξηρασία, μέτριες ανάγκες σε άζωτο.



Bergerac
Κύρια χαρακτηριστικά

Η Bergerac είναι μια νέα πρωτοποριακή ποικιλία, με υψηλό 
παραγωγικό δυναμικό. Διαφοροποιείται στην αγορά λόγω της μωβ 
σάρκας και έχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

Χρήση  Νωπή

Ωρίμανση  Μεσο-όψιμη

Φυτό Υψηλό με δυνατό φύλλωμα

Κόνδυλοι Σχήμα επίμηκες, με επιφανειακά μάτια.

Χρώμα σάρκας Μωβ

Τύπος  ΑB, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Υψηλή

Λήθαργος Μακρύς, άριστη αποθήκευση

Νηματώδεις: αντοχή σε R01, R02, R03 Περονόσπορος: μέση αντοχή 
Περονόσπορος κονδύλων: μέση αντοχή Ακτυνομύκωση: καλή αντοχή

Ανάπτυξη

Πρόληψη για ριζοκτόνια.

Toronto

ΠΑΤΑΤΑ

Κύρια χαρακτηριστικά

Ποικιλία με πολύ υψηλή παραγωγή ομοιόμορφων και καλοσχηματι-
σμένων κονδύλων. Άριστη ποιότητα στο τηγάνι.  

Χρήση  Νωπή, τηγάνι

Ωρίμανση  Μεσο-πρώιμη

Φυτό Γρήγορη και καλή κάλυψη

Κόνδυλοι Οβάλ, μέσοι προς μεγάλοι, 
 με επιφανειακά μάτιά

Χρώμα σάρκας Ανοιχτό κίτρινο

Τύπος  ΑΒ, μαγείρεμα

Ξηρά ουσία Μέση προς υψηλή

Λήθαργος Μέσος

Νηματώδεις: αντοχή σε R01, R02, R03, R04, R05, Pa2, Pa3 Synchytrium 
endobioticum: αντοχή Περονόσπορος: πολύ καλή αντοχή Περονόσπο-
ρος κονδύλων: πολύ καλή αντοχή Ακτυνομύκωση: πολύ καλή αντοχή 

Ανάπτυξη

Εύκολη στην καλλιέργεια, με πολύ υψηλή αναμενόμενη παραγωγή. 
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Montreal
Κύρια χαρακτηριστικά

Πολύ πρώιμη ποικιλία με υψηλό δυναμικό παραγωγής.

Χρήση  Νωπή

Ωρίμανση  Πολύ πρώιμη

Φυτό Πολύ καλή φυλλική επιφάνεια

Κόνδυλοι Στρογγυλεμένοι οβάλ

Χρώμα σάρκας Ανοιχτό κίτρινο (κρεμ)

Τύπος  ΑΒ, μαγείρεμα, τηγάνι

Ξηρά ουσία 20%

Λήθαργος Καλός

Ανάπτυξη

Γρήγορη ανάπτυξη, υψηλό δυναμικό παραγωγής.

Barcelona

ΠΑΤΑΤΑ

Κύρια χαρακτηριστικά

Μεγαλόκαρπη ποικιλία, με πολύ υψηλή παραγωγή σε ομοιόμορφους 
κονδύλους.

Χρήση  Νωπή

Ωρίμανση  Μεσοπρώιμη

Φυτό Μεγάλο φυτό, καλή κάλυψη

Κόνδυλοι Μεγάλοι οβάλ κόνδυλοι

Χρώμα σάρκας Ανοιχτό κίτρινο

Τύπος  ΑΒ, μαγείερεμα

Ξηρά ουσία 21%

Λήθαργος Καλός

Ανάπτυξη 

Γρήγορη ανάπτυξη, υψηλό δυναμικό παραγωγής.
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ΜΗΔΙΚΗ

Costanza
Κύρια χαρακτηριστικά

Εύρωστο φυτό με μεγάλη φυλλική επιφάνεια, άριστο στέλεχος. 
Μεγάλες αποδόσεις  σε εύφορα χωράφια, κατάλληλη για 
συχνές κοπές. Εξαιρετικά αποτελέσματα και στην βιολογική 
καλλιέργεια. Πολύ καλά θρεπτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Δείκτης ληθάργου:    6,5

Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου:  3,5-4 kgr / στρέμμα

Medoc max
Κύρια χαρακτηριστικά

S.A.S. ENERGY: Επένδυση του σπόρου με μυκόρριζα και 
ριζόβιο. Συνδυασμός των ποικιλιών COSTANZA και MEDOC

Δείκτης ληθάργου    6,7

Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου  2 σακιά των 4.500.00  
    σπόρων για 10 στρ. 

Galaxie max   
Κύρια χαρακτηριστικά

S.A.S. ENERGY: Επένδυση του σπόρου με μυκόρριζα και 
ριζόβιο. Συνδυασμός των ποικιλιών GALAXIE και TIMBALE

Δείκτης ληθάργου    4,5

Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου  2 σακιά των 4.500.00  
   σπόρων για 10 στρ.
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ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

Loki
Κύρια χαρακτηριστικά

Σταθερό δυναμικό παραγωγής ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Αντοχή σε ψύχος. Πολύ 
καλή προσαρμογή σε βόρειες και ηπειρωτικές συνθήκες Υψηλή ανοχή σε ασθένειες από 
την σπορά ως την συγκομιδή.

Ωρίμανση Μεσο-πρώιμο

Μέγεθος φυτού Μεσαίο - κοντό

Διακλάδωση Καλή

Τύπος ελαίου Κλασικός

Ελαιοπεριεκτικότητα 48-51%

Περιεχόμενο GLS: 16 moles - Πρωτεΐνες: ξ.ο.

Αγροκομικά*  

Κυλινδροσπόριο:  9 Πλάγιασμα:  9
Φόμοψις:  8  Sclerotinia capitule:  8
Ξηρά φυτά:  9  Shelling:  8
Βερτιτσίλιο:  9 * Κλίμακα 1-9 (9 άριστα)

Τελικός αριθμός φυτών
Ιδανικές συνθήκες:  25 - 35 φυτά/m2

Δύσκολες συνθήκες:  30 - 40 φυτά/m2



Τριτικάλε HYTPRIME
Κύρια χαρακτηριστικά

Το κορυφαίο υβρίδιο Τριτικάλε της αγοράς με υψηλό παραγωγικό 
δυναμικό. Κατάλληλο για ενσίρωση λόγω υψηλής απόδοσης σε 
φυτική μάζα. 

Προσαρμοστικότητα Υψηλή

Αδέλφωμα Εξαιρετικό

Τελικός αριθμός φυτών
Ιδανική σπορά:  150.000 σπόροι/στρ.
Όψιμη σπορά:  200.000 σπόροι/στρ.
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ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ

Λόλιο Ivan
Κύρια χαρακτηριστικά

Νέα ποικιλία από την Αμερική με εξαιρετικά υψηλή παραγωγή.

 Τετραπλοειδής

 Πρώιμη

 Εξαιρετικό φύλλωμα, κατάλληλο τόσο για σανό 

    όσο και για ενσίρωση 

 Χορτομάζα υψηλής θρεπτικής αξίας

Ποσότητα σπόρου 3 - 4 κgr σπόρου / στρ.

Περίοδος σποράς  Σεπτέμβριος - Οκτώβριος

 Ιδανικό για παραγωγή 
βιοαερίου από ενσίρωμα



Κύρια χαρακτηριστικά

Yψηλά επίπεδα πρωτεϊνών και άριστη πεπτικότητα λόγω των ψυχαχνθών

Σύνθεση

    45% λόλιο (3 ποικιλίες) 
    20% τριτικάλε 
    20% βρώμη 

    15% βίκος

Ποσότητα σπόρου  6 - 7 kgr σπόρου / στρ.

Περίοδος σποράς  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος

ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ
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Μίγμα Λειμωνίων Millenium

GEOPRO EqUO
 Για πρώτη φορά στην Ελλάδα! 

 Χορτοδοτικό μείγμα επικάλυψης             
κατάλληλο για ισορροπημένα εδάφη

 Μείγμα με 14 είδη 

 Ιδανικό για καλλιέργειες 
 αμπέλου και ακτινιδίου

 Άριστη επιλογή για την κτηνοτροφία
     Υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης
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Λούπινο MULTITALIA

ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ

Κύρια χαρακτηριστικά

Η καλλιέργεια του λούπινου έχει πολλαπλά οφέλη στην ελληνική 
γεωργία και κτηνοτροφία:
 Δεσμεύει άζωτο από την ατμόσφαιρα, μέρος του οποίου παραμένει 

στο χωράφι το οποίο με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται φυσικά.
 Η καλλιέργειά του μπορεί να γίνει σε σχετικά άγονα, φτωχά και όξινα 

εδάφη τα οποία και αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας
 Είναι πολύ καλή πηγή λιπών, κυτταρινών μακροστοιχείων και 

βιταμινών.
 Είναι μια πολύ θρεπτική ζωοτροφή για τα μηρυκαστικά που 

παράγεται στην Ελλάδα

Ποσότητα σπόρου  12 - 14 kgr / στρέμμα 

Περίοδος σποράς Σεπτέμβριος - Οκτώβριος

Αλεξανδρινό Sacromonte
Κύρια χαρακτηριστικά

Ποικιλία Αλξανδρινού τριφυλλιού, με εξαιρετικά υψηλή παραγωγή 
και μεγάλη αντοχή σε ψύχος.

 Ετήσια καλλιέργεια

 Κατάλληλο για βόσκηση, χλωρή λίπανση και για εδαφοκάλυψη

Ποσότητα σπόρου  2,5 - 3 kgr σπόρου / στρ.

Περίοδος σποράς  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος






