
Φέτος πληρώνει διπλά η επένδυση  
σε υβρίδια και φροντίδες στο καλαμπόκι 
Εφόδια που επιτρέπουν αποδόσεις αρκετά κιλά πάνω από τον 1,5 τόνο ανά στρέμμα, μαζί 
με τη συνδεδεμένη ενίσχυση των 55 ευρώ, διαμορφώνουν μια ευνοϊκή συγκυρία φέτος για 
την καλλιέργεια καλαμποκιού. Τα σημερινά επίπεδα τιμών στην αγορά αρκούν από μόνα 
τους για πείσουν τους επιμελείς παραγωγούς, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
για τη νέα σοδειά στην περιοχή των 260 ευρώ ο τόνος στα εμπορικά κέντρα της κεντρικής 
Ευρώπης δίνουν ένα χειροπιαστό κίνητρο για μια σοβαρή επένδυση στις φροντίδες.
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TOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 

Να παντρέψει το σύγχρονο γενετικό 
υλικό με τις κατάλληλες τεχνικές 
φροντίδες ώστε να κατασκευάσει μία 
κερδοφόρα φόρμουλα καλείται φέτος 
περισσότερο από ποτέ ο καλλιεργητής 
που θα επιλέξει να σπείρει καλαμπόκι. Η 
νοοτροπία της περσινής περιόδου πως 
«ό,τι και αν μπει, θα πληρωθεί καλά» 
πλέον δεν είναι επίκαιρη και ο αγρότης 
πρέπει να βγάλει χαρτί και μολύβι ώστε 
να υπολογίσει προσεκτικά τις κινήσεις 
του. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, η 
επιλογή υβριδίου στο καλαμπόκι και του 
κατάλληλου πλάνου λίπανσης αποτελεί 
ευκαιρία για επένδυση και όχι απλώς 
υποχρέωση. Στις εκτατικές καλλιέργειες, 
η μεγιστοποίηση των στρεμματικών 
αποδόσεων (1.800 -2.000 κιλά στην 
περίπτωση του καλαμποκιού) οδηγεί 
μαθηματικά και στην αριστοποίηση των 
δυνητικών εσόδων. Από την πλευρά 
των εισροών, οι απαιτήσεις θρέψης 
της καλλιέργειας καλαμποκιού είναι 
γνωστές και ευρέως καταγεγραμμένες. 
Ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει 
πως το καλαμπόκι θεωρείται ως μία 
από τις πιο αζωτόφιλες καλλιέργειες, 
με αποτέλεσμα οι νέες τεχνολογίες που 

βελτιστοποιούν τη μορφή στην οποία 
προσφέρεται το άζωτο και παράλληλα 
εξαλείφουν τα φαινόμενα έκπλυσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα, να είναι εκείνες 
στις οποίες δικαιολογημένα επενδύουν 
περισσότερο οι εταιρείες.
Επίσης, η επιλογή του κατάλληλου 
υβριδίου μπορεί με τη σειρά της να 
προσφέρει λύσεις και ευκαιρίες για τον 
παραγωγό. Για παράδειγμα, η αξιοποίηση 
γενετικά βελτιωμένου υλικού που 
μεγεθύνει το χρονικό παράθυρο 
συγκομιδής μπορεί να προσφέρει 
επιπλέον ασφάλεια στον παραγωγό, 
ενώ άλλες λύσεις σπόρων μπορούν να 
αποδώσουν περισσότερο προϊόν ακόμη 
και σε ήπιες ξηροθερμικές συνθήκες. 

Αρχή με φώσφορο, 
συνέχεια με άζωτο
Ξεκινώντας, πριν εφαρμοστεί 
οποιαδήποτε μέθοδος λίπανσης, 
πρέπει να προηγηθεί έλεγχος του 
εδάφους (σε εξάμηνη ή ετήσια βάση). 
Κάθε χωράφι είναι μοναδικό και, ως 
εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τα αποτελέσματα των εδαφολογικών 
αναλύσεων, καθώς και το ιστορικό 
του αγρού. Τα δύο σημαντικότερα 
στοιχεία που καθορίζουν την απόδοση 
στο καλαμπόκι είναι ο τελικός αριθμός 
φυτών και το βάρος των κόκκων 
ανά σπάδικα. Ο φώσφορος αποτελεί 
συστατικό των νουκλεϊκών οξέων 
(DNA & RNA), είναι ουσιώδης για 

τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών 
αλλά και τη μεταφορά ενέργειας μέσα 
στο φυτό. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο 
φώσφορος είναι απολύτως απαραίτητος 
κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της 
ρίζας στο καλαμπόκι, οι παραγωγοί 
συνήθως τον ενσωματώνουν μαζί με 
μικρές ποσότητες αζώτου και καλίου 
στη βασική λίπανση τέλη Μαρτίου με 
αρχές Απριλίου. Να σημειωθεί πως στις 
αρχικές εφαρμογές δεν χρειάζεται να 
εισαχθεί σημαντική ποσότητα αζώτου 
στο χωράφι, αφού το καλαμπόκι 
φαίνεται να χρησιμοποιεί λιγότερο από 
το 10% του αζώτου του πριν αρχίσει η 
ταχεία βλαστική ανάπτυξη. Άλλωστε στην 
πρώιμη αζωτούχα λίπανση μπορεί να 
σπαταληθεί πολύ πρώτη ύλη, ειδικά σε 
κλιματικές συνθήκες όπως της Ελλάδας, 
όπου την άνοιξη και το καλοκαίρι 
συνήθως καταγράφονται σημαντικές 
βροχοπτώσεις. Το πλάνο θρέψης θα 
πρέπει να προσφέρει επίσης και όλα τα 
ιχνοστοιχεία που απαιτεί η καλλιέργεια 
για να ευδοκιμήσει, αφού τυχόν έλλειψη 
μαγνησίου, θείου, σιδήρου, βορίου, 
ασβεστίου και ψευδαργύρου μπορεί να 
οδηγήσει σε περιορισμό της ανάπτυξης 
και επομένως της τελικής απόδοσης του 
καλαμποκιού.

ΤΈΛΗ ΜΑΡΤΊΟΥ ΦΏΣΦΟΡΟ ΚΑΊ ΑΖΏΤΟ 
ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
> Στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αζώτου παίζεται το παιχνίδι των αποδόσεων
> Χαρτί και μολύβι βάζουν οι καλλιεργητές για να υπολογίσουν προσεκτικά το πλάνο λίπανσης
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ΤΈΧΝΟΛΟΓΊΑ ΣΠΟΡΏΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA AGRISCIENCE 

Το καλαμπόκι κερδίζει ολοένα και 
μεγαλύτερη «βαρύτητα» ως εμπορι-
κό προιόν συνδεδεμένο με την δια-
τροφή ανθρώπων, ζώων και την πα-
ραγωγή ενέργειας. Μερικοί λόγοι που 
αυξάνουν την σημασία του καλαμπο-
κιού είναι η μείωση της καλλιεργού-
μενης γης και των ανθρώπων που α-
σκούν γεωργία, η αστυφιλία, η αύξη-
ση του πληθυσμού της γης και η κλι-
ματική αλλαγή.
Η τιμή του καλαμποκιού είναι και θα 
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σύμφω-
να με τις επικρατέστερες εκτιμήσεις. 
Όμως η μεταβλητότητα των τιμών στις 
αγορές και το πολύ αυξημένο κόστος 
παραγωγής είναι κρίσιμοι παράγοντες 
που θα καθορίσουν το οικονομικό α-
ποτέλεσμα για τον παραγωγό. 
Περισσότερο από ποτέ η επιτυχία στο 
καλαμπόκι εξαρτάται από υβρίδια με: 
1. Μεγάλο δυναμικό παραγωγής και 
ταυτόχρονα μεγάλη προσαρμοστική ι-
κανότητα.
2. Ανθεκτικά στο στρες των υψηλών 
θερμοκρασιών. 
3. Χαμηλή υγρασία συγκομιδής για την 
αποφυγή ξηραντικών.

4. Αποθηκευτική ικανότητα.
Η εξέλιξη της Γενετικής Βελτίωσης 
του καλαμποκιού μας επιτρέπει να 
παίρνουμε από τα υβρίδια FAO 500 – 
600 την ίδια απόδοση με τα οψιμότε-
ρα υβρίδια πιο σύντομα με μικρότε-
ρο ρίσκο και λιγότερα η καθόλου ξη-
ραντικά. Ο επαγγελματίας παραγω-
γός μπορεί να προγραμματίσει και να 
ξεκινήσει την συγκομιδή των χωρα-
φιών του νωρίτερα και να ρυθμίσει 
με περισσότερη άνεση και ασφάλεια 
τον ρυθμό των αλωνισμών ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον 
μπορεί να ετοιμάσει τα χωράφια του 
για φθινοπωρινή καλλιέργεια με κα-
λύτερους όρους.
Τέλος τα υβρίδια αυτού του βιολογι-
κού κύκλου έχουν μεγαλύτερο και α-
σφαλέστερο χρονικό περιθώριο σπο-
ράς συγκριτικά με τα όψιμα υβρίδια 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
ΣΠΟΡΩΝ LumiGEN®
Η τεχνολογία LumiGEN® παρέχει την 
πλέον ολοκληρωμένη προστασία ένα-

ντι εχθρών και ασθενειών. Αποτελεί έ-
να ολιστικό σύστημα επένδυσης σπό-
ρων, μέσω του οποίου δίνονται λύσεις 
ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γε-
ωργική παραγωγή. 
Στην τεχνολογία LumiGEN® εμπεριέ-
χονται τα πλέον σύγχρονα, καινοτόμα 
και αποτελεσματικά φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα (μυκητοκτόνα και εντο-
μοκτόνα) επένδυσης σπόρων σε συν-
δυασμό με προϊόντα προώθησης της 
ανάπτυξης, τα οποία διασφαλίζουν το 
καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της καλ-
λιέργειας (πυκνότητα, ομοιομορφία, 
πρώτη ανάπτυξη). 
H επένδυση σπόρων με την τεχνολο-
γία LumiGEN®: 
■ Διασφαλίζει με ακρίβεια την πο-
σότητα της κάθε δραστικής ουσίας σε 
κάθε σπόρο.
■ Μειώνει τον κίνδυνο για τον χρήστη 
και το περιβάλλον.
■ Βελτιώνει τη ροή του σπόρου στη 
σπαρτική μηχανή.
■ Συμβάλλει στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος.
Το πρόθεμα Lumi στα σακιά 
PIONEER® δηλώνει την ύπαρξη κά-
ποιας κατηγορίας LumiGEN®.

Lumiposa® 625 FS 
ΝΕΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΗΣ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
Η λύση για την καταπολέμηση της α-
γρότιδας (καραφατμέ) στο καλαμπόκι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΡΩΝ Optimum® 
AQUAmax®
Οι περιορισμοί στην άρδευση είτε 
στο χρόνο εφαρμογής, είτε στην πο-
σότητα του νερού εντείνονται με την 
πάροδο των ετών. Τα Optimum® 
AQUAmax® υβρίδια είναι η λύση για 
μείωση του κινδύνου και σταθερο-
ποίηση της απόδοσης σε ξηροθερμι-
κές συνθήκες και συνθήκες παροδι-
κής έλλειψης νερού. Καλλιεργώντας 
Optimum® AQUAmax® υβρίδια κα-
λαμποκιού έχουμε:
■ 5% μεγαλύτερη απόδοση σε σχέ-
ση με τη χρήση άλλων υβριδίων.
■ Πιο σταθερή φωτοσύνθεση.
■ Έντονο μετάξωμα.
■ Διατήρηση πράσινης φυλλικής ε-
πιφάνειας. 
■ Συγκράτηση νερού στο υπέργειο 
τμήμα του φυτού.
■ Καλύτερη απορρόφηση νερού α-
πό το έδαφος.
Με τη χρήση υβριδίων Optimum® 
AQUAmax® ο παραγωγός μπορεί: 
■ Να επιλέξει με μεγαλύτερη ασφά-
λεια την πυκνότητα σποράς που του 
δίνει το καλύτερο οικονομικό αποτέ-
λεσμα. 
■ Να καλλιεργήσει περισσότερα 
στρέμματα καλαμπόκι.
■ Να μειώσει το ρίσκο μιας κακής 
χρονιάς. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ 
MARKETING & DEVELOPMENT 

MANAGER

> Οι τεχνολογίες LumiGEN®, Optimum® AQUAmax® μεγιστοποιούν την αξία της παραγωγής καλαμποκιού
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Οι τελικές αποδόσεις στην καλ-
λιέργεια του καλαμποκιού επηρεά-
ζονται από διάφορους παράγοντες. 
Η επιλογή του κατάλληλου υβριδίου, 
η σύσταση του εδάφους, οι κλιμα-
τολογικές συνθήκες, οι καλλιεργητι-
κές πρακτικές, καθώς και η ορθολο-
γική θρέψη, μπορούν να επηρεάσουν 
τους συντελεστές της απόδοσης  
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
της παραγωγής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον καθο-
ριστικό ρόλο της σωστής θρέψης και 
λίπανσης της καλλιέργειας ως προς 
τα δυο σημαντικότερα στοιχεία της α-
πόδοσης: τον τελικό αριθμό και το 
βάρος των κόκκων ανά σπάδικα. Οι 
δυο αυτοί παράγοντες ξεκινούν να 
διαμορφώνονται από τα πρώτα κιό-
λας στάδια ανάπτυξης της καλλιέρ-
γειας και συγκεκριμένα από το στά-
διο ανάπτυξης των 7-8 φύλλων. Σε 
αυτή τη φάση ο σπάδικας έχει ή-
δη αρχίσει να αναπτύσσεται, καθορί-
ζοντας τον αριθμό των σειρών των 
σπόρων που φέρονται στη θηλυκή 
ταξιανθία.
Επομένως, σε αυτό το στάδιο είναι ι-
διαίτερα σημαντική η εντοπισμένη ε-
φαρμογή των απαραίτητων θρεπτι-
κών στοιχείων, καθώς και η διέγερ-
ση της φυσιολογίας και του φωτο-
συνθετικού ρυθμού, με στόχο τη μέ-
γιστη έκφραση του γενετικού δυνα-
μικού της καλλιέργειας και αποτέλε-
σμα την αύξηση των αποδόσεων. 

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχεί-
ων Ν, P, Zn Mn στην καλλιέργεια 
του καλαμποκιού
Άζωτο (N): Ο ρόλος του αζώτου 
στην καλλιέργεια του καλαμποκιού 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, λό-
γω της συνεισφοράς του στην αυξη-
μένη παραγωγή βιομάζας. Mέσω της 
σύνθεσης των πρωτεϊνών και της 
χλωροφύλλης ευνοείται η διαμόρ-
φωση επαρκούς φυλλικής επιφάνει-

ας και η αποτελεσματική ανάπτυξη 
του σπάδικα.
Φώσφορος (P): Η χορήγησή του εί-
ναι ανάλογης σημασίας με του α-
ζώτου, καθώς λαμβάνει μέρος στην 
φωτοσύνθεση, την ανάπτυξη του ρι-
ζικού συστήματος και την ανάπτυ-
ξη του φυτού. Ακόμα, συμβάλλει 
στην αποικοδόμηση των σακχάρων 
και του αμύλου, στην μεταφορά των 
θρεπτικών στοιχείων μέσα στο φυτό 
και επομένως στο καλύτερο γέμισμα 
των κόκκων.
Ψευδάργυρος (Ζn): Πρόκειται για έ-
να θρεπτικό συστατικό που εμπλέκε-
ται στην ανάπτυξη της καλλιέργειας, 
μέσω της δημιουργίας των αυξινών, 
της σύνθεσης του αμύλου, την ανά-
πτυξη των ριζών και την ανθοφορία. 
Η σημασία του ψευδαργύρου στις τε-
λικές αποδόσεις της καλλιέργειας 
καλαμποκιού έχει υποστηριχθεί από 
πληθώρα επιστημονικών ερευνών. 
Στον αραβόσιτο παρατηρείται αρκετά 
συχνά οι κόκκοι που βρίσκονται στο 

κορυφαίο τμήμα του σπάδικα να μην 
αναπτύσσονται επαρκώς, καταλήγο-
ντας σε ατελή σχηματισμό και συνε-
πώς σε μειωμένες τελικές αποδό-
σεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται 
εντονότερα υπό συνθήκες διαφόρων 
αβιοτικών καταπονήσεων, ανταγωνι-
σμού και έλλειψης θρεπτικών συστα-
τικών, όπως είναι ο ψευδάργυρος. Ο 
ρόλος του ψευδαργύρου είναι καθο-
ριστικός στη βιωσιμότητα της γύρης, 
στον αριθμό των σειρών καθώς και 
το αποτελεσματικό γέμισμα του σπά-
δικα, ακόμα και στα ανώτερα σημεία 
του, συμβάλλοντας στη μεγιστοποίη-
ση των τελικών αποδόσεων.
Μαγγάνιο (Mn): Η παρουσία του 
συνεισφέρει στην βελτιστοποίηση της 
ανάπτυξης του φυτού. Ειδικότερα α-
ποτελεί ένα θρεπτικό συστατικό που 
εμπλέκεται στο μεταβολικό έλεγ-
χο των σακχάρων καθώς επίσης στη 
βέλτιστη αφομοίωση του αζώτου και 
την μείωση των επιβλαβών νιτρικών 
ιόντων στο φυτό.

Η πρόταση της 
TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ
Η Timac Agro | ΛΥΔΑ πάντα στο 
πλευρό του παραγωγού, έρχεται να 
ενισχύσει την καλλιέργεια του αρα-
βόσιτου με τους εξειδικευμένους δι-
αφυλλικούς βιοδιεγέρτες της σει-
ράς FERTILEADER, με τη μοναδι-
κή τεχνολογία SEACTIV. Ειδικότε-
ρα, ο βιοδιεγέρτης FERTILEADER 
AXIS, εμπλουτισμένος με N, P, Zn 
και Μn, καθώς και ο βιοδιεγέρτης 
FERTILEADER ORIS πλούσιος επί-
σης σε N, P, Zn αποτελούν την ιδανι-
κή λύση για τη μεγιστοποίηση των α-
ποδόσεων στο καλαμπόκι.
Ο συνδυασμός των παραπάνω θρε-
πτικών συστατικών με την πατενταρι-
σμένη τεχνολογία SEACTIV συμβάλ-
λει στην αύξηση της παραγωγής με:
■ Βέλτιστη απορρόφηση των παρε-
χόμενων θρεπτικών συστατικών - α-
ποτελεσματική θρέψη, χάρη στην πε-
ριεκτικότητα του συμπλόκου σε ειδι-
κά επιλεγμένα αμινοξέα.
■ Μεγαλύτερη αντοχή στα αβιοτι-
κά stress, για απρόσκοπτη ανάπτυξη 
της καλλιέργειας, λόγω της παρου-
σίας του φυσικού οσμολύτη Γλυκί-
νη Μπεταΐνη
■ Διασυστηματικότητα του προϊό-
ντος που εξασφαλίζεται μέσω του 
ΙPA, ενός διασυστηματικού μετα-
φορέα που αναδιανέμει αποτελε-
σματικά τα θρεπτικά συστατικά και 
τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης κα-
τά μήκος του φυτού. Παράλληλα δι-
εγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες 
συνεισφέροντας στην αυξημένη πα-
ραγωγή βιομάζας.

ΕΦΗ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
BUSINESS DEVELOPMENT 

 & PRODUCT MANAGER

ΟΊ ΒΊΟΔΊΈΓΈΡΤΈΣ ΤΗΣ TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ  
ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ
> Η σειρά Fertileader αποτελεί την ιδανική λύση για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων στο καλαμπόκι
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ΠΛΗΡΗΣ ΘΡΈΨΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΊΟΥ  
ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Η χώρα μας διακρίνεται για τις υ-
ψηλές στρεμματικές αποδόσεις καλα-
μποκιού. Η υψηλή παραγωγικότητα 
καθώς και η ταχεία ανάπτυξη της καλ-
λιέργειας του καλαμποκιού την καθι-
στούν από τις πλέον απαιτητικές όσον 
αφορά τις ανάγκες θρέψης. Η επαρκής 
τροφοδοσία με τα κατάλληλα θρεπτικά 
συστατικά στο σωστό χρόνο εγγυώνται 
την μεγιστοποίηση των αποδόσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, το καλαμπόκι είναι 
μια από τις πιο αζωτόφιλες καλλιέργει-
ες στον πλανήτη αυτό κάνει επιτακτι-
κή την ανάγκη για χρήση λιπασμάτων 
με τεχνολογία στο άζωτο, όπως των 
Nutrimore για υπεροχή στα σημεία τό-
σο στη βασική όσο και στην επιφανεια-
κή λίπανση καθώς παρέχουν: 
Τα Nutrimore αποτελούν ολοκληρω-
μένη σειρά καινοτόμων λιπασμάτων 
νέας τεχνολογίας, ενισχυμένα με τον 
σταθεροποιητή ουρεάσης AGROTAIN 
– προϊόν της Αμερικάνικης εταιρείας 
Koch Agronomic Services και μεγαλύ-
τερο παραγωγό σταθεροποιητών πα-
γκοσμίως. Τα Nutrimore συνδυάζουν 
μειωμένο κόστος παραγωγής, αποτε-
λεσματικότητα, αυξημένες αποδόσεις 
και εγγυημένο κέρδος!
1. Πλεονέκτημα στο άζωτο. Τα 
Nutrimore είναι 100% ενισχυμένα με τον 
σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain και 
χαρακτηρίζονται από μηδαμινές απώλει-
ες αζώτου, παρέχοντας ισχυρή θρέψη 
και καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της 
καλλιέργειας σε όλα τα κρίσιμα στάδια α-
νάπτυξης. Όσο άζωτο εμπεριέχεται στο 
λίπασμα φτάνει στα φυτά και η σοδειά 
αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10-15%! Α-
ντιθέτως λιπάσματα που περιέχουν νιτρι-
κό άζωτο έχουν απώλειες άνω του 50%, 
λόγω ξεπλύματος και εξαέρωσης. Ομοί-
ως τα κοινά blending λιπάσματα χάνουν 
πάνω από το 30- 40% του αζώτου που 
περιέχουν λόγω εξαέρωσης. Η μη ε-
παρκής θρέψη και παροχή αζώτου στην 
καλλιέργεια οδηγεί σε μειωμένες απο-
δόσεις και μειωμένα έσοδα.

2. Πλεονέκτημα στο φώσφορο.  
Ο φώσφορος που εμπεριέχεται 
σε όλους τους σύνθετους τύπους 
Nutrimore είναι 90% υδατοδιαλυτός, ά-
ρα σχεδόν πλήρως διαθέσιμος για τα 
φυτά, συγκριτικά με άλλα λιπάσματα 
που περιέχουν φώσφορο 50- 60% υ-
δατοδιαλυτό. Η άριστη ποιότητα και η 
επαρκής ποσότητα φωσφόρου των 
Nutrimore, εξασφαλίζει την άριστη και 
γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας. 
3. Καινοτόμα DDP ιχνοστοιχεία 
WOLF TRAX. Οι τύποι Nutrimore που 
προτείνονται για το καλαμπόκι, περι-
έχουν ψευδάργυρο νέας καινοτομίας 
WOLF TRAX. Αυτός ο τύπος ψευδαρ-
γύρου (DDP) δεν είναι ξεχωριστός κόκ-
κος αλλά καλύπτει όλους του κόκκους 
του λιπάσματος, εξασφαλίζοντας έτσι 
τέλεια διασπορά και 100% απορρόφη-
ση από τα φυτά. Επιπλέον δεν εγκλωβί-
ζεται στο έδαφος με αποτέλεσμα να α-
ποτρέπεται η συνηθισμένη για την καλ-
λιέργεια του καλαμποκιού τροφοπενία 
ψευδαργύρου στα αρχικά στάδια, κυ-
ρίως λόγω χαμηλής θερμοκρασίας του 
εδάφους. Τα DDP ιχνοστοιχεία WOLF 
TRAX είναι 10 φορές πιο ισχυρά από τα 
κοινά ιχνοστοιχεία, γι΄αυτό είναι εγγυ-
ημένα πιο αποτελεσματικά.

4. Πλήρη θρέψη. Τα Nutrimore παρέ-
χουν τη δυνατότητα για επιλογή ιδανι-
κού τύπου λιπάσματος για το καλαμπό-
κι, με τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώ-
σφορο, κάλιο αλλά και ψευδάργυρο. Με 
μία εφαρμογή παρέχουν πλήρη και στο-
χευμένη θρέψη, εξαλείφοντας τα κό-
στη που προκύπτουν από επαναλαμβα-
νόμενες εφαρμογές λιπάσματος.

Nutrimore: Τα μόνα με διπλή ασπίδα 
προστασίας στην επιφανειακή λίπανση 
Επιλέγοντας Nutrimore WINNER ή 
Nutrimore N-PLUS στην επιφανεια-
κή λίπανση του καλαμποκιού, η καλ-
λιέργεια επωφελείται της διπλής α-
σπίδας προστασίας που παρέχουν. Το 
Nutrimore WINNER παράγεται πάντα 
και μόνο με θειϊκή αμμωνία- χαμηλής 
οξύτητας, γι’αυτό και είναι η μόνη στα-
θεροποιημένη ουροθειϊκή που παραμέ-
νει δραστική και άρα αποτελεσματική 
για τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημέ-
ρα της ενσάκισης. Χιλιάδες πειράματα 
αξιόπιστων εργαστηρίων στην Αμερική, 
αλλά και παγκοσμίως, έχουν αποδείξει 
πως στις ουροθειϊκές για την παραγω-
γή των οποίων χρησιμοποιήθηκε θειϊκή 
αμμωνία υψηλής οξύτητας, ο σταθερο-
ποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε σχε-

δόν άμεσα. Αυτό έχει ως συνέπεια το 
λίπασμα να χάνει μέσω εξαέρωσης πά-
νω από το 40% των μονάδων αζώτου 
που περιέχει τις πρώτες ώρες μετά την 
εφαρμογή του. Επιπλέον σαν επιπλέον 
ασπίδα προστασίας και στο Nutrimore 
WINNER αλλά και στο N-PLUS, έρχε-
ται να προστεθεί και η παρουσία του 
Agrotain, του μόνου γνήσιου και με πα-
τέντα Αμερικανικού σταθεροποιητή ου-
ρεάσης. Το Agrotain είναι ένα μίγμα 
NBPT και συγκεκριμένων βοηθητικών 
ουσιών, όχι ένας απλός NBPT παράγο-
ντας. Οι βοηθητικές ουσίες που εμπερι-
έχονται στο Agrotain προέκυψαν έπειτα 
από πολυάριθμα πειράματα τόσο στην 
Αμερική όσο και σε πολλές άλλες χώ-
ρες με πληθώρα περιβαλλοντικών συν-
θηκών. Αποδείχτηκε ότι ελλείψει αυτών 
ή με χρήση διαφορετικών βοηθητικών 
ουσιών το NBPT γίνεται ασταθές και 
χάνει την αποτελεσματικότητά του.  
Mε τον κατάλληλο τύπο Nutrimore 
για την βασική και την επιφανειακή 
λίπανση του χωραφιού η σοδειά αυ-
ξάνεται τουλάχιστον κατά 10-15%.

ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ- MBA AUA

GAVRIEL MARKETING MANAGER

> Με τον κατάλληλο τύπο Nutrimore για βασική και επιφανειακή 
 λίπανση η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον 10-15%
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■ Αυξημένη άνθιση και καρποφο-
ρία από την τροφοδοσία των φυτών 
και με τις δύο μορφές Αζώτου.
■ Ελαχιστοποίηση των απωλειών 
από έκπλυση και εξαέρωση.
■ Καλύτερη πρόσληψη του νερού 
και των θρεπτικών στοιχείων από 
την καλλιέργεια.
■ Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφό-
ρου που φτάνει το 90% για θρέψη 
της καλλιέργειας σε όλους τους τύ-
πους εδαφών.

■ Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με 
Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση 
του Αζώτου και του Φωσφόρου
■ Εγγυημένη θρέψη της καλλιέρ-
γειας σε όλους τους τύπους των ε-
δαφών και σε όλες τις καιρικές συν-
θήκες.

Τα πλεονεκτήματα  
των Ωmega fert 
(Βασική - Επιφανειακή λίπανση)
■ Προστασία των θρεπτικών στοι-

χείων του λιπάσματος από τα συ-
στατικά του εδάφους και αύξηση 
της διαθεσιμότητά τους για το καλα-
μπόκι.
■ Αυξημένη πρόσληψη και αξιο-
ποίηση του Φωσφόρου και των βα-
σικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα 
φυτά της καλλιέργειας, για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
■ Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχεί-
ων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, δια-
τηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε 

περιόδους υψηλής ζήτησης.
■ Άμεση και μεσοπρόθεσμη παρο-
χή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις α-
νάγκες του καλαμποκιού.
■ Δημιουργία ισχυρού ριζικού συ-
στήματος, για καλύτερη πρόσληψη 
των θρεπτικών στοιχείων και του 
νερού.
■ Μείωση της υδατικής καταπόνη-
ση των φυτών, σε συνθήκες χαμη-
λής εδαφικής υγρασίας.
■ Κινητοποίηση των δεσμευμένων 
θρεπτικών στοιχείων του εδάφους 
και αξιοποίησή τους από την καλλι-
έργεια.
■ Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, 
για καλύτερη εκμετάλλευση του Α-
ζώτου, του Φωσφόρου και των Ι-
χνοστοιχείων.
■ Ολοκληρωμένη θρέψη και υψη-
λές στρεμματικές αποδόσεις, σε ο-
ποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματι-
κές συνθήκες.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

ΟΊ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΈΊΣ ΓΊΑ ΥΨΗΛΗ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 

Το καλαμπόκι, εξαιτίας της υψη-
λής παραγωγικότητας του και της 
ταχείας ανάπτυξης του, είναι πο-
λύ απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία 
και μάλιστα σε μικρό χρονικό διά-
στημα. Πρόκειται για καλλιέργεια 
που εξαντλεί τα αποθέματα του εδά-
φους και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει 
να καλύπτονται οι απαιτήσεις του 
σε θρεπτικά στοιχεία ώστε να εξα-
σφαλίζεται υψηλή και ποιοτική πα-
ραγωγή. Τα ειδικά για την ελληνι-
κή γη προϊόντα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ 
(NutrActive©plus, Ωmega fert και 
Nutrifert Ν-max) εξασφαλίζουν την 
ποιοτική ανάπτυξη, αλλά και υψηλές 
στρεμματικές αποδόσεις.

Κυριότερα θρεπτικά στοιχεία 
του Καλαμποκιού
■ Άζωτο (Ν) - Το Άζωτο είναι απα-
ραίτητο για την καλή και γρήγορη α-

νάπτυξη των νεαρών φυτών, την 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα των 
φύλλων και την παραγωγή πρω-
τεϊνών και υδατανθράκων, που θα 
χρειαστεί το φυτό σε όλα τα στάδια 
της ανάπτυξης.

■ Φώσφορος (P) - Ο Φώσφορος 
προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος, συμβάλλει στην καλή 
εγκατάσταση της καλλιέργειας, αυ-
ξάνει την πρόσληψη των θρεπτικών 
στοιχείων και του νερού, προάγει τη 
γονιμότητα της γύρης και προσφέ-
ρει την απαραίτητη ενέργεια για ό-
λες τις μεταβολικές διεργασίες της 
ανάπτυξης και της παραγωγής.

■ Κάλιο (Κ) - Το Κάλιο ευνοεί τη 
μηχανική ενίσχυση του σκελετού 
των φυτών, προωθεί την ανάπτυξη 
της ρίζας και των φύλλων, ρυθμίζει 
την αξιοποίηση του νερού και αυξά-
νει την ανθεκτικότητα σε ασθένειες 

και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Εί-
ναι απαραίτητο στοιχείο για την πα-
ραγωγή των υδατανθράκων στα 
φύλλα και την μετακίνηση τους στου 
καρπούς, κατά τη φάση του «γεμί-
σματος».

■ Ψευδάργυρος (Zn) - Ο Ψευ-
δάργυρος ενισχύει το φύτρωμα του 
σπόρου και την ανάπτυξη της ρίζας 
και των φύλλων, αυξάνει το ύψος 
των φυτών και το μέγεθος της φυλ-
λικής επιφάνειας, ενισχύει τη γονι-
μοποίηση και συμμετέχει, σαν κατα-
λύτης στον σχηματισμό πολλών ση-
μαντικών ενζύμων.

Βασική και επιφανειακή λίπανση
Η βασική λίπανση έχει καθοριστική 
επίδραση στην απόδοση της καλ-
λιέργειας. Εφοδιάζει τα φυτά με τα 
θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραί-
τητα για την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος, τη βλάστηση και την 

ανθοφορία. Το σημαντικότερο όμως 
είναι ότι δημιουργεί τα αποθέματα, 
ειδικά σε Φώσφορο και Κάλιο που 
θα χρειαστούν τα φυτά στα μεταγε-
νέστερα κρίσιμα στάδια της καρπο-
φορίας. 
Κατά την επιφανειακή λίπανση επι-
διώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες 
σε θρεπτικά στοιχεία που είναι απα-
ραίτητα για τη βλαστική ανάπτυξη, 
τον σχηματισμό των αναπαραγωγι-
κών οργάνων, την καλή ανθοφορία 
και καρπόδεση και το γέμισμα των 
καρπών.

Τα πλεονεκτήματα  
των NutrActive 
(Βασική - Επιφανειακή λίπανση)
■ Παρατεταμένη θρέψη του Καλα-
μποκιού, με Άζωτο βραδείας απο-
δέσμευσης
■ Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφω-
να με τις απαιτήσεις της καλλιέργει-
ας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης

> Η βοήθεια που προσφέρουν τα NutrActive©plus, Ωmega fert και Nutrifert Ν-max, σχεδιασμένα για την ελληνική γη

> Συμβουλές για τη σωστή και κατάλληλη λίπανση της καλλιέργειας από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Τύπος λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (kg/στρέμμα)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)

Επιφανειακή λίπανση 40 - 60 kg

Ωmega 26N 26-0-0 (+29)

Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)

Fertammon 26 26-0-0 (+29)

Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)

Fertammon special  
25-0-0 (+29) +0,5FeSO4 +0,5Zn

Nutrammon 34,5-0-0

Nutrammon solub 34,5-0-0

U-Flex 460 46-0-0

U-Flex 400 40-0-0 (+14)

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.  

Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ B13| 33
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Το καλαμπόκι είναι μια καλλιέργεια με σχετικά 
δυνατό ριζικό σύστημα. Το άζωτο διαδραματίζει τον 
κεντρικό ρόλο στον καθορισμό της παραγωγής και 
χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς στην 
αζωτολίπανση. Η καλλιέργεια είναι ευαίσθητη σε α-
νεπάρκεια ψευδαργύρου, η εφαρμογή του οποίου 
πρέπει να γίνεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, α-
πό τα 2-3 φύλλα έως τα 4-6 φύλλα. 
Η καλλιέργεια του καλαμποκιού, ειδικά στο διάστη-
μα από την εμφάνιση της αρσενικής ταξιανθίας ως 
το τέλος του γεμίσματος των σπόρων είναι επιρρε-
πής σε υδατικό stress και η ανεπαρκής άρδευση 
έχει επιπτώσεις στην παραγωγή.
Το πρόγραμμα θρέψης της COMPO EXPERT κα-
λύπτει την καλλιέργεια από το ξεκίνημα της, με 
στοχευμένες εφαρμογές και τεχνολογίες που ε-
ξασφαλίζουν τη θρέψη και την αντοχή της σε κα-
ταπονήσεις.
Στην βασική και επιφανειακή λίπανση, συνίστα-
ται η γνωστή σειρά NovaTec®, τα λιπάσματα με πα-
ρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP, για μέγιστη αξι-
οποίηση των εφαρμοζόμενων μονάδων αζώτου. 
Για τη βασική λίπανση επιλέγουμε ένα τύπο με έμ-
φαση στο άζωτο, που παρέχει όμως και ικανοποι-
ητικές μονάδες φωσφόρου και καλίου, όπως το 
NovaTec® free 32-8-8, ελεύθερο νιτρικού αζώτου. 
Στην επιφανειακή λίπανση, το NovaTec® 40 παρέ-
χει στην καλλιέργεια 100% σταθεροποιημένο άζω-
το και 13% θείο (SO3), στοιχείο απαραίτητο για τη 
φωτοσύνθεση και σύνθεση πρωτεϊνών στους κόκ-
κους του καλαμποκιού. 
Όσων αφορά την ειδική θρέψη, η COMPO EXPERT 
έχει επιλέξει μια σειρά προϊόντων θρέψης και βιο-
διεγερτών, για δύο καίριες εφαρμογές στην καλλι-
έργεια του καλαμποκιού. 
Κατά τη σπορά, το μικροκοκκώδες Easy Start® Te-
Max BS 11-48 + ιχνοστοιχεία, δίνει στην καλλιέργεια, 
με 2-3 κιλά το στρέμμα, τον απαραίτητο φώσφορο, 

90% υδατοδιαλυτό, άμεσα διαθέσιμο για τα νεαρά 
φυτά. Η παρουσία βακίλου στη σύνθεση του, προά-
γει την ευρωστία του φυτού και την βελτιστοποίηση 
της απορρόφησης ιχνοστοιχείων και μακροστοιχεί-
ων. Εμπλουτισμένο με 1% ψευδάργυρο, 0,5% βόριο, 
0,6% σίδηρο, 0,1% μαγγάνιο και 0,04% Μολυβδαίνιο 
παρέχει στην καλλιέργεια ένα πλήρες σετ ιχνοστοι-

χείων για την πρώτη ανάπτυξη. 
Στο στάδιο των 2-3 φύλλων, 
συστήνουμε την εφαρμογή 
Basfoliar® Triple flo, εναιωρήμα-
τος με σύνθεση 33% ψευδάργυρο, 
22% μαγγάνιο, 9% χαλκό. Τα εναι-
ωρήματα είναι σκευάσματα υψη-
λής περιεκτικότητας στοιχείων που 
επιτρέπουν την παροχή θρεπτικών 
αποδοτικά στην καλλιέργεια, με δι-

αφυλλικό ψεκασμό. Το Basfoliar triple flo καλύπτει 
τις ανάγκες του καλαμποκιού σε ψευδάργυρο και 
μαγγάνιο, διατηρώντας την καλλιέργεια εύρωστη 
και εξασφαλίζοντας δυνατά νεαρά φυτά. 
Ειδικά η παροχή ψευδαργύρου σε αυτό το στάδιο 
είναι κρίσιμη, καθώς προάγει τη σύνθεση αυξινών 
που καθορίζουν τη δημιουργία νέας βλάστησης και 
το ύψος των φυτών. Σε συνδυασμό με την εφαρ-
μογή του Easy Start® ΤΕ- Μax BS κατά τη σπορά, 
εξασφαλίζεται και ένα δυνατό και καλά ανεπτυγμέ-
νο ριζικό σύστημα.

Στο στάδιο των 4-6 φύλλων ο 
συνδυασμός Basfoliar Kelp O 
με Basfoliar Combi Stipp, ειδικά 
σε βαριά εδάφη που δυσκολεύ-
ουν την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος, ωθεί την ανάπτυ-
ξη του, παρέχοντας ταυτόχρονα 
αντι- stress δράση στην καλλι-

έργεια. Σε εδάφη που δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το 
πρόβλημα, ο συνδυασμός Basfoliar Avant Natur με 
Basfoliar Combi Stipp προτείνεται για αντι- stress 
δράση και γρήγορη, ανθεκτική νέα ανάπτυξη. 

COMPO EXPERT Team

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΈΨΗΣ  
ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
> Τα προϊόντα της COMPO EXPERT εξασφαλίζουν τη θρέψη και την αντοχή της καλλιέργειας σε καταπονήσεις



B16|36 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

DKC 7084 Κορυφαία 
επιλογή στην ενσίρωση 
και παραγωγή βιομάζας – 
SILOENERGY.
DKC 6980 Υπερπαραγωγικό 

υβρίδιο, με ασύγκριτα υψηλές αποδόσεις για καρπό 
αλλά και ενσίρωση – SILOENERGY.
DKC 6897 Το υβρίδιο για καρπό που ξεχωρίζει για τις 
εντυπωσιακές μεγάλες αποδόσεις.
DKC 6777 Εντυπωσιακές αποδόσεις στην ενσίρωση 
και πολύ μεγάλη θρεπτική αξία – SILOENERGY.
DKC 6728 Σταθερότητα σε υψηλές αποδόσεις σε 
καρπό για όλες τις συνθήκες. 
DKC 6492 Το υβριδιο με το συνδυασμό πολύ 
υψηλών αποδόσεων, ποιότητας. καρπού και άριστων 
αγρονομικών χαρακτηριστικών.
DKC 6442 Για μέγιστες αποδόσεις και σταθερότητα 
σε καρπό.
DKC 5182 Υβρίδιο μικρού κύκλου με κορυφαίες 
αποδόσεις, σταθερότητα  
και μεγάλη προσαρμοστικότητα.

DKC 6812 Το νέο υβρίδιο 
που ξεχωρίζει για τις 
αποδόσεις ρεκόρ σε καρπό, 
και τα άριστα αγρονομικά 
χαρακτηριστικά.

DKC 6092 Άριστη ποιότητα καρπού και εξαιρετικές 
αποδόσεις. Άριστο σε πυκνή σπορά. 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

▲ ▲

▲

▲

Υβρίδια καλαμποκιών 
Planta
H F.A.S. συνεργάζεται αρκετά 
χρόνια με την εταιρεία Planta 
που είναι κορυφαία στη 
έρευνα και παραγωγή υβριδίων καλαμποκιού.  
Τα υβρίδια σποροπαράγονται στις καλύτερες 
περιοχές της Ιταλίας σύμφωνα με τους ποιο 
αυστηρούς κανόνες και ελέγχους σε όλα τα στάδια 
παραγωγής (καλλιέργεια, συγκομιδή, επεξεργασία, 
αποθήκευση, ενσάκιση, διανομή) έτσι ώστε να 
φθάνουν στον τελικό χρήστη ακέραια.
Για τη διασφάλιση της γενετικής καθαρότητας 
η εταιρεία εφαρμόζει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραγωγής πρωτόκολλο ενζυματικών ελέγχων 
υψηλής ακρίβειάς.
Ο κατάλογος των υβριδίων έχει εύρος από 300 
έως 700+ FAO. Στην Ελλάδα γίνονται κάθε χρόνο 
τουλάχιστον 8 διαφορετικοί πειραματικοί και 

αποδεικτικοί αγροί, ώστε να 
επιλέγονται τα καλύτερα υβρίδια.
Για την ελληνική αγορά έχουν 
επιλεγεί και καλλιεργούνται 
μετά από χρόνια έρευνας και 

καλλιέργειας τα εξής υβρίδια: 
SNH 8605 Υβρίδιο σταθερών αποδόσεων σε όλα 
τα εδάφη, άριστο stay green υψηλό ειδικό βάρος, 
εξαίρετο dry down, ενδείκνυται και για ενσίρωμα. 
SNH 8606 Φυτό έντονα ορθόφυλλο, ιδανικό για 
πυκνές σπορές( >8000 φυτά/ στρ.) με υψηλότατο 
δυναμικό παραγωγής , αντοχή  
στις ξηροθερμικές συνθήκες.
SNH 9503 Υβρίδιο πρώιμο 100 -105 ημερών, 
εξαιρετική ποιότητα καρπού, ενδείκνυται  
και για δεύτερη καλλιέργεια.
TOPECA: Υβρίδιο ενσιρώματος υψηλής ποιότητας 
με χαρακτηριστικά μεγάλο σπάδικα (20+ σειρών) 
και ισχυρό στέλεχος.

SY Bambus: Νέο υβρίδιο 136 ημερών που 
εντυπωσιάζει από το φύτρωμα με την δυναμική 
του ανάπτυξη. Πολύ υψηλές αποδόσεις σε κιλά και 
ποιότητα. Και στην ενσίρωση και στον καρπό.
SY Gladius: Υβρίδιο για ανώτερη ποιότητα και 
ποσότητα ενσιρώματος και κορυφαία απόδοση σε 
καρπό. Μεγάλο, δυνατό, αποδοτικό, 136 ημερών.
SY Fontero: Νέο υβρίδιο 136 ημερών. Εξαιρετική 
απόδοση σε παραγωγή αλλά και ποιότητα ενσιρώματος. 
Δυνατό πράσινο φυτό μέχρι το τέλος.
SY Giants: Ο γίγαντας του σπυριού στις 132 ημέρες. 
Το υβρίδιο που συνδυάζει την καλύτερη απόδοση με 
ζωηρό φυτό, μεγάλες ρόκες, το καλύτερο σπυρί, βαρύ 
και μεγάλο, ενώ έδειξε σταθερότητα σε δύσκολες 
συνθήκες καλλιέργειας.
SY Fuerza: Εξαιρετικά δυνατό φυτό, 128 ημερών, 
που μπορεί να δώσει υψηλότερη παραγωγή καρπού, 
έγκαιρο αλώνι και φυτό σταθερό και δυνατό σε 
διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα.
SY Prosperic: Ανανεωμένη, πρώιμη πρόταση υβριδίου 
καρπού 124 ημερών, με στόχο πιο νωρίς αλώνι με πιο 
ξερό σπυρί, σταθερά και σίγουρα
SY Miami: Σταθερή αξία στα υβρίδια καρπού. 
Φτιαγμένο να παράγει περισσότερα από λιγότερα, 
αποδοτικό, ξερό, σταθερό, κορυφαία επιλογή 
για 10 χρόνια.
SY Andromeda: Το νέο υβρίδιο μικρού κύκλου που θα 
εντυπωσιάσει με την απόδοσή του. Για κιλά 700+FAO με 
υβρίδιο 580 FAO. 115-120 ημερών. 
SY Hydro: Το πρώτο Artesian υβρίδιο στην Ελλάδα. 
Σπάει τα ρεκόρ σε καλές συνθήκες, ξεχωρίζει σε ζεστές, 
ξερές και δύσκολες συνθήκες.
SY Carioca: Νέα πρόταση για υβρίδια μικρού-μεσαίου 
κύκλου 500 FAO. Για κορυφαίο καρπό από νωρίς σε 
πρώιμες και όψιμες περιοχές της Ελλάδας.

P1921 FAO: 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:  
130 – 135 Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα. Κορυφαίες 
αποδόσεις. Υψηλή ποιότητα καρπού και ενσίρωσης. 
Ανθεκτικό στις ασθένειες της ρόκας. Αποστάσεις σποράς: 
15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ1884 ΝΈΟ FAO 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 
135. Ψηλό φυτό διπλής χρήσης με ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά. Ταχεία 
πρώτη ανάπτυξη. Πρώιμη ανθοφορία. Δυνατό stay green. Υψηλές αποδόσεις και με 
ξηροθερμικές συνθήκες. Αποστάσεις σποράς: 16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ2085  ΝΈΟ FAO 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 135 – 140.Μέγιστο 
δυναμικό παραγωγής. Όψιμο υβρίδιο διπλής χρήσης. Ανθεκτικό σε όλες τις κύριες 
μυκητολογικές ασθένειες φυλλώματος και ρόκας. Εντυπωσιακή εικόνα και 
ποιότητα καρπού.Εξαιρετική απόδοση σε Βιοαέριο. Αποστάσεις σποράς:  
16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
PR31Υ43 FAO: 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 135 – 140.  
Ο πρωταθλητής της ενσίρωσης. Μέγιστο stay green. Δίνει το μεγαλύτερο  
χρονικό περιθώριο κοπής για ενσίρωμα. Αποστάσεις σποράς: 16,0-16,5×75 εκ.  
ή 17-17,5×70 εκ.
P2105 FAO: 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 135 -140. Μέγιστο δυναμικό 
παραγωγής σε υψηλών αποδόσεων , πρώιμα και στραγγερά χωράφια. Παράγει 
άφθονο και υψηλής περιεκτικότητας σε ενέργεια ενσίρωμα. Γρήγορο dry down 
(αποβολή υγρασίας). Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ1570 FAO: 600 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130. Κατάλληλο για χωράφια 
υψηλών αποδόσεων. Το υβρίδιο με τις περισσότερες σειρές καρπού και τη 
μεγαλύτερη ευελιξία στο μέγεθος της ρόκας. Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 
16-16,5×70 εκ.
Ρ1524 FAO: 600 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130. Σταθερά υψηλές 
αποδόσεις με τη χαμηλότερη υγρασία συγκομιδής της κατηγορίας Ισχυρό στέλεχος 
και ευρεία προσαρμοστική ικανότητα. Αποστάσεις σποράς:  
16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.

Ρ1454 FAO: 600 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 125 - 130. 
Μέγιστο δυναμικό παραγωγής. Εξαιρετική ποιότητα καρπού. 
Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα. Πρώιμη ανθοφορία. 
Ισχυρότατο ριζικό σύστημα. Αποστάσεις σποράς: 16,0-16,5×75 
εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ1441 ΝΈΟ FAO: 550 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 

125 - 130. Μέγιστο δυναμικό παραγωγής. Εξαιρετική ποιότητα καρπού. Μεγάλη 
προσαρμοστική ικανότητα. Πρώιμη ανθοφορία. Ισχυρότατο ριζικό σύστημα.  
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
P1049 FAO: 500 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 120 – 125. Κορυφαίες 
αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος. Συμπαγές φυτό με ισχυρό 
στέλεχος. Ανθεκτικό στο Ελμινθοσπόριο και τον Γυμνό Άνθρακα. Μέγιστη αντοχή 
σε ξηροθερμικές συνθήκες. Έντονο stay green. Μεγάλη ρόκα με πολλές σειρές 
καρπών. Κατάλληλο για πυκνή σπορά. Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ.  
ή 16-16,5×70 εκ.
P0937 FAO: 500 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 120 - 125.  
Το 1ο σε πωλήσεις υβρίδιο σε όλη την Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη.  
Εξαιρετικές αποδόσεις. Χαμηλή υγρασία συγκομιδής. Ισορροπημένο φυτό. 
Κατάλληλο για υψηλών αποδόσεων περιβάλλοντα. Αποστάσεις σποράς:  
16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ9911 FAO: 350 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 95 – 100. Εύσωμο φυτό. 
Έντονο dry down (αποβολή υγρασίας). Ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά. Μέγιστο 
δυναμικό παραγωγής στον πρώιμο κύκλο.
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ9241 FAO: 300 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 90 – 95. Πολύ πρώιμο υβρίδιο. 
Ισορροπημένο φυτό. Ισχυρό στέλεχος. Ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες. 
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ. 
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Η ADAMA διαθέτει τα παρακάτω 
υβρίδια / ποικιλίες για καλαμπόκι:
GRIGRI: Υβρίδιο κατάλληλο για σπόρο 
αλλά και για ενσίρωμα, προσαρμόζεται 
άριστα σε όλες τις συνθήκες και με 
πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες. 
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση 100. 
CAPUZI: Υβρίδιο με ημέρες μέχρι την 

φυσιολογική ωρίμανση 125. Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη και 
ισχυρό ριζικό σύστημα. Διαθέτει πολύ υψηλό ειδικό βάρος 
σπόρου, χρώματος κόκκινου.  
ES ARMANDI Νέο υβρίδιο με ημέρες μέχρι τη φυσιολογική 
ωρίμανση 125. Φυτό με δυνατό ριζικό σύστημα, κατάλληλο 
για παραγωγή σπόρου. Πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες 
και σε συνθήκες ξηροθερμικές.  
FENWAY: Υβρίδιο κατάλληλο τόσο για σπόρο όσο και 
για ενσίρωση. Φυτό με δυνατό στέλεχος, ισχυρό ριζικό 
σύστημα και έντονο stay green. Ημέρες για φυσιολογική 
ωρίμανση 130. 

▲

DKC5404 – ΜΈΓΊΣΤΗ ΠΡΏΊΜΗ 
ΠΑΡΑΓΏΓΗ 
Το DKC5404 είναι ένα υβρίδιο 
της κατηγορίας FAO 500 (105-
111 ημέρες ως τη φυσιολογική 
ωρίμανση) που η χρήση του 
προορίζεται για καρπό . Ενδείκνυται 
για όσους θέλουν ένα πρώιμο 
υβρίδιο με μέγιστες αποδόσεις και 
μεγάλη σταθερότητα. 
DKC6808 – ΚΟΡΥΦΑΊΈΣ 
ΑΠΟΔΟΣΈΊΣ ΚΑΊ ΣΤΑΘΈΡΟΤΗΤΑ
Το DKC6808 είναι ένα υβρίδιο 
της κατηγορίας FAO 700 (126-
132 ημέρες ως τη φυσιολογική 
ωρίμανση) που η χρήση 
του προορίζεται για καρπό. 
Πρόκειται για ενα υβρίδιο που 
αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τα 

υψηλοαποδοτικά περιβάλλοντα για 
μέγιστες αποδόσεις. 
DKC6919 – Ο ΝΈΟΣ 
ΠΡΏΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΈΏΝ
Το DKC6919 είναι η νέα πρόταση 
αξίας στο χαρτοφυλάκιο της Bayer 
Hellas. Είναι ένα υβρίδιο που ανήκει 
στην κατηγορία FAO 700 (128-
133 ημέρες ως τη φυσιολογική 
ωρίμανση)που η χρήση του 
προορίζεται για καρπό αλλα είναι 
κατάλληλο και για ενσιρώμα. Είναι 
ενα υβρίδιο που συνδυάζει υψηλές 
αποδόσεις και μεγάλη σταθερότητα. 
Η πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη, 
το δυνατό ριζικό σύστημα το 
ισχυρό στέλεχος και το άριστο stay 
green συνιστούν ενα εξαιρετικό 
αγρονομικό προφιλ. Εχει μεγάλη 

κυλινδρική ρόκα, γεμάτη ως την 
κορυφή η οποία εκπτύσσεται σε ενα 
μέσο ύψος. Το σπυρί είναι βαθύ με 
εξαιρετική υγεία. 
DKC7107 – ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΑΡΑΓΏΓΗ 
ΠΟΊΟΤΊΚΗΣ ΈΝΣΊΡΏΣΗΣ 
Το DKC7107 είναι ένα υβρίδιο 
της κατηγορίας FAO 700 (126-
132 ημέρες ως τη φυσιολογική 
ωρίμανση) που η χρήση του 
προορίζεται για ενσίρωμα. 

Πρόκειται για ένα υβρίδιο που 
ενδείκνυται για όσους επιθυμούν 
υψηλή παραγωγή χλωρής μάζας, 
ενέργειας ενσιρώματος και 
γάλακτος. 
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