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Σε αγώνα για επιπλέον στρέμματα 
οι αγορές σε όλη την Ευρώπη  
Μεγαλύτερη βαρύτητα στους ευρωπαϊκούς αλλά και ελληνικούς κάμπους 
αποκτά η καλλιέργεια ηλίανθου με την αγορά να βρίσκεται σε ένα έντονο ανοδικό 
κανάλι όσο εκφράζονται ανησυχίες για παραγωγικό έλλειμμα. Σε αυτήν την 
προσπάθεια οι αγρότες θα έχουν νέα «όπλα» στη φαρέτρα τους όπως υβρίδια 
υψηλής αντοχής και προϊόντα θρέψης  για το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα.
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TOY ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ
 

Με θεμελιώδη που συνηγορούν σε μια πολύ καλή 
αφετηρία σε επίπεδο τιμών μπαίνει στην τελική ευθεία 
ο ηλίανθος για την έναρξη της φετινής καλλιεργητικής 
περιόδου. Την Τρίτη 22 Μαρτίου, η ευρωπαϊκή αγορά 
έγραψε το ιστορικό υψηλό των 1010 ευρώ ο τόνος για 
ποσότητες της προηγούμενης σοδειάς. Την ίδια στιγμή, σε 
ανοδικό κανάλι έχουν περιέλθει και οι τιμές παραγωγού 
στη Βουλγαρία, πάνω από τα 610 ευρώ ο τόνος. Μέσα 
σ’ αυτό το πλαίσιο, όλα δείχνουν ότι η τιμή στην εγχώρια 
αγορά, θα μπορούσε εύκολα να εξασφαλίσει τα 60 λεπτά 
το κιλό στον παραγωγό. Δεν θα μπορούσε να συμβεί 
και αλλιώς, όσο η τιμή του βαρελιού διαπραγματεύεται 
σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια και γύρω από τα 115, 
με τις τιμές πρώτων υλών και εμπορευμάτων να έχουν 
περιέλθει σε ένα ορμητικό κανάλι ανόδου. Δεν λείπουν, 
ωστόσο, από τον ορίζοντα οι αβεβαιότητες που μετριάζουν 
τον ενθουσιασμό, διότι αν επιβεβαιωθούν θα ανακόψουν 
τη διαφαινόμενη κούρσα. Κάτι που, βέβαια, επιτείνεται κι 
από την παροιμιώδη καθυστέρηση, που παρατηρείται και 
φέτος από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση 
με τον προσδιορισμό των κατανομών, με συνέπεια να 
παραμένει θολό το τοπίο και να μην μπορούν οι εταιρείες 
να προγραμματίσουν και να δουν τα περιθώρια που έχουν 
ως προς τις τιμές στις νέες συμβάσεις.

Ανοιχτοί λογαριασμοί για βιοντιζελάδες
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ενώ απομένουν λίγες 
μόνο μέρες πριν να ξεκινήσει η σπορά, οι αγρότες και 

οι βιοντιζελάδες έχουν «ανοικτούς λογαριασμούς», ως 
προς το τί θα ισχύσει, εν τέλει, φέτος, διατηρώντας  το 
τοπίο ρευστότητας στην καλλιέργεια. Οι περισσότερες 
βιομηχανίες προς το παρόν δίνουν μια τιμή ασφαλείας, 
η οποία σε μια περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες 
έφτασε τα 45 λεπτά το κιλό και αναμένουν.
«Οι παραγωγοί περιμένουμε να δούμε τί τιμή θα 
υπογράψουμε στα νέα συμβόλαια για να αποφασίσουμε 
αν μας συμφέρει να καλλιεργήσουμε ηλίανθο ή να πάμε 
σε ανταγωνιστικές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, το 
οποίο ήδη υπογράφει συμβόλαια με 75 λεπτά το κιλό, 
αλλά βέβαια έχει και υψηλότερο κόστος παραγωγής», 
ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας, 
Λάμπρος Κουμπρίδης, προσθέτοντας πως «στον ηλίανθο 
για τα ποτιστικά χωράφια στην περιοχή του Βόρειου 
Έβρου, το κόστος παραγωγής φέτος έχει εκτιναχθεί 
σε 120 ευρώ το στρέμμα, ενώ στα ξερικά είναι κοντά 
στα 80-90 ευρώ το στρέμμα. Αυτά βεβαίως υπό την 
προϋπόθεση πως δεν θα έχουμε νέες ανατιμήσεις στις 
εισροές και στο πετρέλαιο κίνησης».

«Το προϊόν θα εξασφαλίσει μια τιμή, που θα 
στέλνει μήνυμα στους αγρότες, να προτιμήσουν  
να σπείρουν ηλίανθο»
Ο έμπειρος συνεταιριστής, ο οποίος εκπροσωπεί 
μια περιοχή της χώρας όπου καλλιεργείται σχεδόν 
το 10% της ετήσιας παραγωγής ηλίανθου, ανήκει 
στους αισιόδοξους και εκτιμά πως παρότι στην αγορά 
μοιάζει να επικρατεί πανικός, τελικώς το προϊόν θα 
εξασφαλίσει μια τιμή, που θα στέλνει μήνυμα στους 

αγρότες, να προτιμήσουν να σπείρουν ηλίανθο.
«Πάμε για ένα καλό ξεκίνημα. Νομίζω πως είναι εφικτό 
να πιάσουμε τα 50 λεπτά το κιλό φέτος και την εκτίμησή 
μου τη βασίζω στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην 
αγορά δεν υπάρχει ηλιέλαιο ούτε για βαφτίσια, αν μου 
επιτρέπετε την υπερβολή. Επίσης, η Ουκρανία δεν κάνει 
εξαγωγές, ενώ, ήδη, στη Βουλγαρία τις προηγούμενες 
ημέρες η τιμή του ηλίανθου ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ 
ο τόνος», εξήγησε ο συνομιλητής μας. Ο ίδιος πάντως, 
παραδέχεται πως η κωλυσιεργία με τις κατανομές δεν 
βοηθά να προχωρήσει ομαλά η καλλιεργητική σεζόν.
Την εξίσωση, ωστόσο, φαίνεται να την κάνουν πιο 
δύσκολη, και άλλες παράμετροι τις οποίες οφείλουν 
να λαμβάνουν υπόψη οι βιομηχανίες μεταποίησης. Για 
παράδειγμα, όπως μεταφέρεται στην Agrenda, λόγω 
των ελλείψεων στην αγορά, υπάρχουν μηνύματα ότι 
η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα «κιτρινίσουν» φέτος, 
από τις μεγάλες εκτάσεις γης που θα σπαρθούν με 
ηλίανθο και σε συνδυασμό με μια πιθανή κατάπαυση του 
πυρός στη ρωσο-ουκρανική σύρραξη, ίσως αλλάξει τα 
δεδομένα στη νέα εμπορική περίοδο.
Αυτό που φοβίζει περισσότερο, όμως, είναι το σενάριο 
που θέλει τη Ρωσία να επικρατεί στην Ουκρανία, 
να δεσμεύει τα αποθέματά της σε δημητριακά και 
ελαιούχους καρπούς και να τα διοχετεύει στην αγορά 
μέσω πρόθυμων ουδέτερων εταίρων της. «Ακούγεται 
ακραίο, αλλά ποιος μπορεί να το αποκλείσει και σε μια 
τέτοια περίπτωση, θα είναι τέτοια η επίπτωση στις τιμές 
που θα ρημάξουν την ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας.

>  Τιμή που θα στείλει μήνυμα στους αγρότες να προτιμήσουν τον ηλίανθο καθώς όπως λένε δεν υπάρχει ηλιέλαιο ούτε για... βαφτίσια
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Για υψηλή παραγωγή στον ηλίανθο απαιτούνται 8-10 
μονάδες αζώτου, 3-5 μονάδες φωσφόρου και 5-8 μονάδες 
καλίου. Από τα ιχνοστοιχεία το σημαντικότερο είναι το 
βόριο και από τα δευτερεύοντα στοιχεία το μαγνήσιο. Το 
άζωτο απορροφάται με αργό ρυθμό από τον ηλίανθο τις 
πρώτες μέρες μετά την σπορά του, γι’αυτό και πρέπει να 
αποφεύγονται λιπάσματα με αδύναμο άζωτο στην βασική 
λίπανση (δηλαδή λιπάσματα με νιτρικό άζωτο ή κοινά 
blending). Το άζωτο επηρεάζει πολύ την ανάπτυξη του 
φυτού και τις τελικές του αποδόσεις. Ο φώσφορος είναι 
καθοριστικός για καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και 
υψηλή περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι. Το κάλιο επίσης 
αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ξηροθερμικές συνθήκες, 

ανεβάζοντας επίσης το ποσοστό λαδιού στους σπόρους. 
Δίνει επίσης αντοχή στο πλάγιασμα. Τέλος μαγνήσιο 
και βόριο επηρεάζουν τις τελικές αποδόσεις. Η εταιρεία 
ΓΑΒΡΙΗΛ προτείνει τα λιπάσματα αυξημένης αποδοτικότητας 
Nutrimore στην βασική λίπανση του ηλίανθου και υπόσχεται 
αυξημένες αποδόσεις γιατί: 

 Τα Nutrimore περιέχουν ισχυρό άζωτο. Είναι ενισχυμένα 

με το σταθεροποιητή ουρεάσης AGROTAIN. Έχουν 
μηδενικές απώλειες αζώτου γι’ αυτό και ότι πληρώνεις 
φτάνει στα φυτά. Από την σπορά και μέχρι την επιφανειακή 
λίπανση το ηλίανθο απορροφά άζωτο με χαμηλούς 
ρυθμούς. Ιδίως στην περίπτωση ξερικής καλλιέργειας, 
η χρήση βασικού λιπάσματος Nutrimore είναι η μόνη 
επιλογή για να κρατηθεί η καλλιέργεια επαρκώς ταϊσμένη 
σε άζωτο μέχρι τέλους.  

 Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη θρέψη. Τα Nutrimore 
δίνουν δυνατότητα για επιλογή ιδανικού τύπου για 
το ηλίανθο με τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, 
κάλιο, μαγνήσιο αλλά και βόριο. Με μια εφαρμογή 
παρέχουμε πλήρη θρέψη. Σημειωτέον, ο φώσφορος 
στα Nutrimore είναι 90% υδατοδιαλυτός άρα πλήρως 
διαθέσιμος για τα φυτά.  

 Ιχνοστοιχεία Τεχνολογίας DDP. Το βόριο στους τύπους που 
περιέχεται είναι με την καινοτόμο μορφή DDP. Ενισχύει κάθε 
κόκκο του λιπάσματος και είναι 10 φορές πιο ισχυρό από τα 
κοινά ιχνοστοιχεία, δεν δεσμεύεται στο έδαφος και παρέχει 
παρατεταμένη κάλυψη στις ανάγκες της καλλιέργειας. 
Επάρκεια σε βόριο σημαίνει καλύτερη γονιμοποίηση, 
γεμάτοι σπόροι και άρα υψηλότερη παραγωγή.

Η Syngenta είναι παγκόσμια δύναμη στον 
αγροτικό τομέα, με πολλές επενδύσεις στην 
έρευνα για ανάπτυξη νέων προϊόντων, σε 
φυτοπροστασία και σπόρους, δίνοντας λύσεις 
σε κάθε νέα πρόκληση της αγοράς.
Σε ότι αφορά την καλλιέργεια του ηλίανθου, η 
Syngenta είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο, 
με κύριο στόχο στην έρευνα την δημιουργία 
χαρακτηριστικών στα υβρίδια ως προς:
 Προσαρμοστικότητα, σταθερότητα  και υψηλή 

απόδοση σε κιλά σε διαφορετικές, αλλά και 
δύσκολες συνθήκες.
 Αντοχή σε ζιζανιοκτόνα.
 Αντοχή σε ασθένειες (περονόσπορος, φόμα, 

μακροφομίνα, σκληροτίνια).
 Αντοχή στην οροβάγχη.
 Βελτίωση χαρακτηριστικών του παραγόμενου 

προϊόντος όπως η υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λαδιού ( High 
Oleic υβρίδια) πάντα σε συνδυασμό με την 
υψηλή παραγωγή.
Για το 2022, αποτέλεσμα της έρευνας και με 
βασικά κριτήρια την σταθερότητα και τις υψηλές 
αποδόσεις, η Syngenta τοποθετεί 3 νέα υβρίδια 
στη Ελληνική αγορά, τα οποία θα έχουν γενετική 
αντοχή στις τελευταίες φυλές του περονόσπορου 
και τις τελευταίες φυλές της οροβάχγης.

Τα SY CHELSEA CLP & SY FLAVIO CLP 
τεχνολογίας Clearfield Plus και το SURELI HTS 
τεχνολογίας Granstar. 
Τα νέα αυτά υβρίδια έρχονται να πλαισιώσουν 
τα ευρέως γνωστά υβρίδια όπως το 
ΝΚ ΝΕΟΜΑ με την αξεπέραστη υψηλή 
παραγωγικότητα (έκανε την καλλιέργεια του 
ηλίανθου ελκυστική σε δυνατά χωράφια), αλλά 
και τα SY EXPERTO, SY BACARDI CLP & SUOMI 
HTS με την μεγάλη προσαρμοστικότητα και τις 
υψηλές αποδόσεις σε δύσκολες συνθήκες. 
Επίσης στην αγορά των High Oleic υβριδίων, 
στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, πέρα από 
τα καταξιωμένα SY EXPERTO & TALENTO, 
προστίθεται και το νέο υβρίδιο SY FLAVIO CLP 
με τα πλήρη νέας τεχνολογίας αγρονομικά 
χαρακτηριστικά, προσφέρει και βελτιωμένα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά (περιεκτικότητα & 
ποιότητα λαδιού). Υβρίδια με σταθερά υψηλές 
αποδόσεις που ξεχώρισαν και την περσινή 
δύσκολη καλλιεργητική σεζόν πετυχαίνοντας τις 
πιο υψηλές αποδόσεις.
Επιλογές που ξεχώρισαν στο χωράφι, σε 
διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας, με 
σταθερά υψηλές αποδόσεις όπου και αν 
δοκιμάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και 
έρχονται να καλύψουν όλες τις νέες ανάγκες 
που δημιουργήθηκαν στην καλλιέργεια του 
Ηλίανθου.
Η έρευνα συνεχίζεται και έχουμε 
προγραμματίσει πειραματικούς αγρούς ανά την 
Ελλάδα στους οποίους θα δοκιμάσουμε το νέο 
υλικό μας. 

Το 2023 θα εισάγουμε και άλλα νέα υβρίδια:
 Τεχνολογίας CL/CLP (ανθεκτικά σε Listego).
 Τεχνολογίας HTS (ανθεκτικά στο Granstar).
 Υβρίδια με νέα καινοτόμα τεχνολογία 

ζιζανιοκτονίας: ανθεκτικότητα συγχρόνως και 
στους 2 τύπους ζιζανιοκτόνων.
 Υβρίδια τα οποία θα έχουν βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά ως προς την περιεκτικότητα 
και την ποιότητα λαδιού, με σταθερότητα 
και υψηλές αποδόσεις, προσαρμοστικότητα 
σε διάφορες καλλιεργητικές συνθήκες και 
γενετική ανοχή στις τελευταίες φυλές του 
περονόσπορου και της οροβάγχης.
Στην τρέχουσα καλλιεργητική σεζόν οι 
προκλήσεις είναι πολλές. Το εμπορικό 
περιβάλλον υπό το πρίσμα των τελευταίων 
γεγονότων αναδεικνύει μια δυναμική ως 
προς τον ηλίανθο. Οι εμπορικές τιμές είναι οι 
υψηλότερες των τελευταίων χρόνων. Σε αυτό 
το περιβάλλον το ζητούμενο είναι ο Έλληνας 
αγρότης να μπορέσει να καλλιεργήσει  με 
επιτυχία, εξασφαλίζοντας σταθερές και υψηλές 
αποδόσεις, και να σιγουρέψει την παραγωγή 
του. Τα υβρίδια Syngenta έχουν αποδείξει όλα 
αυτά τα χρόνια ότι είναι η σίγουρη και αξιόπιστη 
επιλογή που θα εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό 
αποτέλεσμα.
Εμείς οι άνθρωποι της Syngenta, σε συνεργασία 
με το επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών μας, 
είμαστε κοντά του, με γνώση των αναγκών του 
και με λύσεις δοκιμασμένες που τον φέρνουν πιο 
κοντά σε αυτήν την επιτυχία.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΏΣΤΑΣ

SE TECHNICAL EXPERT & MARKETING SPECIALIST

▲

ΘΡΕΨΗ ΜΕ NUTRIMORE ΓΙΑ ΥΨΗΛΈΣ ΠΑΡΑΓΩΓΈΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ

ΒΑΣΙΚΗ  
ΛΙΠΑΝΣΗ

ΝUTRIMORE 20-7-12+2MgO+B DDP 25-35 kgr/στρ

ή  ΝUTRIMORE 20-6-14+ B DDP 25-35 kgr/στρ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 10-15 kgr/στρ

ή NUTRIMORE WINNER  
    40-0-0+14.5 SO3

10-15 kgr/στρ

> Τα SY Chelsea CLP, SY Flavio CLP και Sureli HTS έρχονται να πλαισιώσουν τα ευρέως γνωστά υβρίδια της εταιρείας

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΑΠΟ ΤΗ SYNGENTA
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Η τεχνολογία 
LumiGEN® παρέχει την 
πλέον ολοκληρωμένη 
προστασία έναντι εχθρών 
και ασθενειών. Αποτελεί ένα ολιστικό 
σύστημα επένδυσης σπόρων, μέσω του 
οποίου δίνονται λύσεις ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή. 
Στην τεχνολογία LumiGEN® εμπεριέχονται 
τα πλέον σύγχρονα, καινοτόμα και 
αποτελεσματικά φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα (μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα) 
επένδυσης σπόρων σε συνδυασμό με 
προϊόντα προώθησης της ανάπτυξης, τα 
οποία διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό 
ξεκίνημα της καλλιέργειας (πυκνότητα, 
ομοιομορφία, πρώτη ανάπτυξη). 
H επένδυση σπόρων με την τεχνολογία 
LumiGEN®: 
 Διασφαλίζει με ακρίβεια την ποσότητα  

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 

περιβάλλοντος.
Το πρόθεμα Lumi στα σακιά PIONEER® 
δηλώνει την ύπαρξη κάποιας κατηγορίας 
LumiGEN®.

LumisenaTM  200 FS: Η νέα 
Επένδυση για την καταπολέμηση 
του Περονόσπορου         
Το LumisenaTM 
200 FS αποτελεί 
το πλέον 

καινοτόμο μυκητοκτόνο 
επένδυσης σπόρων ηλίανθου για την 
καταπολέμηση του περονόσπορου 
(Plasmopara halstedii), με προληπτική 
και θεραπευτική δράση. Το LumisenaTM 
200 FS κινείται διασυστηματικά εντός 
των φυτού παρέχοντας την απαραίτητη 
προστασία κατά τα πρώτα κρίσιμα στάδια 
ανάπτυξης τους ηλίανθου.
Οι φυτείες στις οποίες χρησιμοποιείται 
σπόρος επενδεδυμένος με LumisenaTM 
200 FS, χαρακτηρίζονται από περισσότερα,  
πιο υγιή και ζωηρά φυτά, βάζοντας τις 
βάσεις για τη μέγιστη δυνατή παραγωγή.
Η επένδυση LumisenaTM  200 FS σε 
συνδυασμό με τα ανθεκτικά στον 
περονόσπορο υβρίδια της Pioneer® 
δημιουργούν τις καλύτερες συνθήκες 
διαχείρισης της ασθένειας.
 Μοναδικό προϊόν για την καταπολέμηση 

του περονόσπορου.
 Προληπτική και θεραπευτική δράση.
 Νέα δραστική (oxathiapripolin), νέος  

τρόπος δράσης.
Αριθμός έγκρισης στην Ισπανία (Χώρα έγκρισης στην Ε.Ε.) 
ES-01187  28/10/2021               

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Lumidapt® Kelta και Lumibio® Optima 
Η τεχνολογία LumiGen® συνδυάζει ιδανικά 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα με προϊόντα 
προώθησης της ανάπτυξης των φυτών, 
όπως το Lumidapt® Kelta και Lumibio 
Optima. Το Lumidapt® Kelta αποτελεί 
ένα καινοτόμο βιοδραστικό επένδυσης 
σπόρων, στο οποίο περιέχονται Ιχνοστοιχεία, 
Μακροστοιχεία και Οργανικά οξέα ο 
συνδυασμός των οποίων δημιουργεί ένα 
ισχυρό βιοπολυμερές.  
Το Lumibio® Οptima, χάρη στην ενισχυμένη 
του σύνθεση, προσφέρει ακόμη καλύτερα 
αποτελέσματα.
Η απορρόφησή τους γίνεται μέσω του 
περιβλήματος  των σπόρων και δρα σε 

κυτταρικό επίπεδο, βελτιώνοντας  τον 
μεταβολισμό και τις φυσιολογικές διεργασίες 
των φυτών.
Ο επενδεδυμένος σπόρος με Lumidapt® 
Kelta και Lumibio® Optima παρέχει στην 
καλλιέργεια τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 Περισσότερα φυτά ανά στρέμμα.
 Γρηγορότερη ανάδυση φυταρίων.
 Πιο υγιή φυτά, ικανά να ανταπεξέλθουν σε 

αντίξοες συνθήκες.
 Μεγαλύτερο και ισχυρότερο ριζικό σύστημα. 
 Γρηγορότερη πρώτη ανάπτυξη - πιο ζωηρά 

φυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε 
πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν 
τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated 
companies. © 2022 Corteva

H LIMAGRAIN πρωτοπόρος εταιρεία σε Έρευνα και 
Ανάπτυξη υβριδίων ηλίανθου στην παγκόσμια αγορά, 
πρωταγωνιστεί σε πωλήσεις CLP , SX , H.O, υβριδίων 
σε Ευρώπη και Ανατολικές χώρες. Στόχος της εταιρείας 
είναι τα αμέσως επόμενα χρόνια να γίνει ο ηγέτης στην 
διάθεση υβρίδιων ηλιάνθου, διαθέτοντας πρωτοπόρα και 
καινοτόμα προϊόντα.
Ήδη εδώ και 5 έτη προσφέρει τα CL , CLP υβρίδιά της με 
την τεχνολογία SUNEO , που σημαίνει γενετική ανοχή σε 
όλες τις γνωστές φυλές Οροβάγχης (1-7). Αυτό σημαίνει 
ευκολία και μεγίστη αποτελεσματικότητα της ζιζανιοκτονιας 
του ηλίανθου, εφόσον οι εφαρμογές μπορούν να έχουν 
μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και να μην εξαρτώνται από 
την αρχική εμφάνιση του παθογόνου και μόνο

Παράλληλα ανέπτυξε πολύ αποδοτικά SX υβρίδια, μερικά 
εκ των οποίων έχουν γενετική ανοχή στον Περονόσπορο, 
που θεωρείται ένα από τα μεγαλυτέρα προβλήματα 
της καλλιέργειας. Κατ’ αυτό τον τρόπο με τις κορυφαίες 
αποδόσεις που διαθέτουν τα υβρίδια της LIMAGRAIN 

άλλα και τις εξαιρετικές ανοχές σε πληθώρα παθογόνων, 
εξασφαλίζουν το εισόδημα του παραγωγού.
Τέλος η ανάπτυξη των Η.Ο. (High Oleic) υβρίδιων , έδωσε 
για 1η φορά την δυνατότητα στον παραγωγό να καλλιεργεί 
Η.Ο. υβρίδια εφάμιλλων αποδόσεων με τα CLP , SX και 
παράλληλα να απολαμβάνει τις υψηλότερες τιμές λόγω 
ελαιοφορίας των συγκεκριμένων υβριδίων.

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 LG 50.635 CLP SUNEO
 LG 50.455 CLP SUNEO
 LG 59.580 SX
 LG 50.479 SX
 LG 50.779 SX H.O.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΈΛΗΣ 

ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΡΏΝ ΜΈΓ. ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΑΣ – ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΏΓΗΣ 

> Γενετική ανοχή σε οροβάγχη και περονόσπορο και υψηλές αποδόσεις

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ LIMAGRAIN

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΠΟΡΩΝ LUMIGEN®

▲

> Διασφάλιση για το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην καλλιέργεια

Το Brandt Smart Quatro Plus® είναι ένα νέο διαφυλλικό 
λίπασμα ιχνοστοιχείων της Brandt.Co, από την Κ&Ν 
Ευθυμιάδης M.ΑΒΕΕ, σχεδιασμένο με την τεχνολογία  Brandt 
SmartSystem™.
Τι είναι η τεχνολογία Brandt SmartSystem™:
Αποκλειστική πατέντα της Brandt.Co που επιτρέπει τον άριστο 
συνδυασμό ιχνοστοιχείων απαραίτητων για την ανάπτυξη του 
φυτού, με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ιδιαίτερα με τα 
δύσκολα στους συνδυασμούς μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα.
Πώς δουλεύει:
Ο συνδυασμός προϊόντων φυτοπροστασίας και ιδιαίτερα 
των μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων με ιχνοστοιχεία – 
κατιόντα μετάλλων θετικά φορτισμένων σε χαμηλό pH 
διαλύματος - δεσμεύει τα ιχνοστοιχεία και μειώνει τη δράση 
των αγροχημικών. Η τεχνολογία SmartSystem™ εμποδίζει 
αυτήν την αλληλεπίδραση επιτρέποντας τον συνδυασμό τους 
χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα, ενώ η ειδική του 
φόρμουλα βοηθά τα φυτά να ξεπεράσουν σε μεγάλο βαθμό 
τη φυτοτοξικότητα που παρατηρείται μετά από την εφαρμογή 
ζιζανιοκτόνων.
Για την άριστη διασπορά και την πλήρη κάλυψη στη φυλλική 
επιφάνεια, η φόρμουλα του Brandt SmartSystem™  περιέχει 

επίσης προηγμένης τεχνολογίας επιφανειοδραστικές ουσίες.
Θρεπτική σύνθεση και δράση του Brandt Smart  
Quatro Plus®: 
 Ψευδάργυρος 2%: Συμμετέχει στη σύνθεση της αυξίνης, 

βοηθάει τα φυτά να αντέξουν σε δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος. Τα σιτηρά, καλαμπόκι, ρύζι, βαμβάκι είναι πιο 
ευαίσθητα στην έλλειψη Zn.
 Βόριο 0,5%: Σημαντικό στοιχείο για τον σχηματισμό των 

κυτταρικών τοιχωμάτων, αυξάνει την γονιμότητα της γύρης  
και την καρπόδεση.
 Μαγγάνιο 2%: Δρα ως ενεργοποιητής πολλών ενζυμικών 

αντιδράσεων, στον μεταβολισμό των ζιζανιοκτόνων, στην 
αναπνοή και στη σύνθεση χλωροφύλλης.
 Μολυβδαίνιο 0,05%: Προωθεί την ανάπτυξη φυματίων των 

αζωτοβακτηρίων στα ψυχανθή και τον μεταβολισμό του Αζώτου.
 Θείο 2%: Βοηθά στη σύνθεση πρωτεΐνης και ενζύμων και 

αυξάνει την περιεκτικότητα σε έλαια.
Προτεινόμενη δοσολογία: 
Το Brandt Smart Quatro Plus® μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες 
τις καλλιέργειες και είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης στους 
συνδυασμούς με μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, 
εντομοκτόνα και άλλα προϊόντα φυτοπροστασίας.
Διαφυλλικοί ψεκασμοί: 200 – 400 κ.εκ./στρέμμα. 
Επαναληπτικές εφαρμογές με 150 κ.εκ./στρέμμα μπορεί  
να χρειαστούν σε χωράφια που εμφανίζουν έντονα 
συμπτώματα τροφοπενιών.

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΥΠΈΥΘΥΝΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΈΤΏΝ  

ΤΗΣ Κ&Ν ΈΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΈΈ

> Πολύτιμος συνεργάτης για συνδυασμούς με προϊόντα φυτοπροστασίας

ΘΡΈΨΗ ΜΕ BRANDT SMART QUATRO PLUS
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Η ADAMA διαθέτει τα παρακάτω  
υβρίδια / ποικιλίες:
KLARIKA CL: Υπερπρώιμο υβρίδιο ηλίανθου 
τεχνολογίας Clearfield, ένα από  
τα πιο πρώιμα της αγοράς. Χαρακτηρίζεται 
από το χαμηλό του ύψος και το καλό γέμισμα 
της κεφαλής. Είναι ανθεκτικό σε όλες τις φυλές 
περονόσπορου.
ES AROMATIC SU: Νέο υβρίδιο High-Oleic υψηλών 

αποδόσεων με πολύ καλή περιεκτικότητα σε 
Ολεϊκό οξύ (>87%). Υβρίδιο μεσαίου βιολογικού 
κύκλου τεχνολογίας SU με πολύ καλή αντοχή 
στις κυριότερες ασθένειες και τον περονόσπορο.
ES BALISTIC CL: Νέο πρώιμο υβρίδιο High-
Oleic με εξαιρετική περιεκτικότητα σε Ολεϊκό 

οξύ (>90%). Υβρίδιο μεσαίου ύψους με πολύ καλή 
αντοχή στο πλάγιασμα. Ανθεκτικό στην οροβάγχη και 
τον περονόσπορο.

RGT VOLLCANO CLP Πρώιμο, Clearfield Plus 
και High Oleic, με πολύ μεγάλη σταθερότητα και 
προσαρμοστικότητα, με πολύ καλά αγρονομικά 
χαρακτηριστικά, ανθεκτικό στις 9 φυλές του 
περονόσπορου. Με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε 
λάδι και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.
SIKLLOS Clearfield υβρίδιο, με υψηλές αποδόσεις, 
μεγάλη προσαρμοστικότητα, ανθεκτικό και σε 
ξηροθερμικές συνθήκες. Πολύ καλά αγρονομικά 
χαρακτηριστικά.

RGT INTERSTELLAR SU Νέο, πρώιμο, Express 
υβρίδιο, με σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις, ανθεκτικό 
στις 9  φυλές του περονόσπορου, άριστα αγρονομικά 
χαρακτηριστικά και υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

ES ELECTRIC CLP Πρώιμο, Clearfield Plus 
και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, με πολύ 

υψηλό παραγωγικό δυναμικό και μεγάλη 
προσαρμοστικότητα, με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι 
και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ. 

ES JURASSIC SU Νέο, μεσορώιμο, Express 
και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, με πολύ 

υψηλό παραγωγικό δυναμικό και εξαιρετικά 
αγρονομικά χαρακτηριστικά, ανθεκτικό στις 9 φυλές του 
περονόσπορου,  με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και 
πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.

P64LE137 ΝΕΟ RM 42 Πρώιμο με ισχυρό στέλεχος. 
Ανθεκτικό στις νέες φυλές της Οροβάγχης. Ανθεκτικό σε 
ξηροθερμικές συνθήκες.Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® 
με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 
P64LE141 ΝΕΟ RM 43 Ανθεκτικό σε ξηροθερμικές 
συνθήκες. Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Κατάλληλο για 
μη αρδευόμενα εδάφη.Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® 
με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 
P64LE99 RM 47 Μέγιστο δυναμικό παραγωγής σε 
γόνιμα χωράφια. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® με 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.  Εξαιρετικό 
φύτρωμα και γρήγορη κάλυψη του εδάφους. Αντοχή στο 
πλάγιασμα. Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως φόμοψη 
και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι).
Ρ64LE25 RM 43 Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® 
με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. Μεγάλη 
σταθερότητα απόδοσης σε ποτιστικά και ξηρικά. 
Μεγάλος καρπός με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. 
Κατάλληλο για πρώιμη και όψιμη σπορά.
P64LE136 RM 44 Μέγιστο δυναμικό παραγωγής σε 
γόνιμα χωράφια. Ανθεκτικό στις κύριες ασθένειες και την 
Οροβάγχη.Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Υβρίδιο 
τεχνολογίας ExpressSun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο 
Granstar® 50 SG. 
P64HE118 High Oleic RM45 Υβρίδιο τεχνολογίας 
ExpressSun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 
SG. Έχει το υψηλότερο ποσοστό Ολεϊκού οξέος (>90,0%). 

Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες.
P64HE133 High Oleic RM 44 Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι. Άριστη ποιότητα λαδιού.Ανθεκτικό 
στον Περονόσπορο. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® με 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 
P64HE144 High Oleic RM 45 Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι. Άριστη ποιότητα λαδιού.Ανθεκτικό 
στον Περονόσπορο. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® με 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 
Το Granstar 50 SG είναι σήμα κατατεθέν της FMC
P64LC108 RM 45 Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® με 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® 4 SL Εκπληκτικά κιλά σε 
κάμπους απότιστο ή με ένα νερό. Γενετική αντοχή στην 
οροβάγχη. Έχει την ταχύτερη πρώτη ανάπτυξη.
P64LP130 RM 45 Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® Plus 
με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus.Γενετική αντοχή 
στον Περονόσπορο και την Οροβάγχη. Εξαιρετικές 
αποδόσεις στη λεκάνη της Μεσογείου και τις χώρες της 
Μ. Θάλασσας.
P64LP170 RM 43 Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα. 
Εύσωμο φυτό με μεγάλο δυναμικό παραγωγής. Μέγιστη 
αντοχή στην Οροβάγχη.Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

Το Clearfield® , Clearfield® Plus και το Pulsar® 4 SL και 
Pulsar® Plus είναι σήματα κατατεθέντα της BASF

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated 
companies. © 2022 Corteva.

LG 50.635 CLP SUNEO : Κορυφαίων αποδόσεων 
υβρίδιο, με αντοχή σε όλες τις γνωστές φυλές.
Οροβάγχης, ιδανικό ακόμα και για ημιξηρική 
καλλιέργεια. Φυτό μεσαίου ύψους, με μίση στρέψη 
κεφαλής προς τα κάτω στην ωρίμανση. Διαθέτει 
ανοχή στο πλάγιασμα, πολύ καλή γονιμοποίηση υγιή 
φυτά ανεκτικά σε Φόμα – Φόμοψη- Περονόσπορο- 
Αλτερνάρια – Σεπτόρια. Μεσοπρώιμο υβρίδιο με 
εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε όλες τις καλ/τικές 
συνθήκες.
LG 50.455 CLP SUNEO: Πρώιμο Υβρίδιο, πολύ 
παραγωγικό, με γενετική αντοχή στον Περονόσπορο. 
Πρώιμη ανάπτυξη, σχετικά ψηλό φυτό με μέσο 
φύλλωμα και πολύ καλή ανοχή στο πλάγιασμα. Πρώιμη 
και πολύ καλή γονιμοποίηση κεφαλής με μίση στρέψη 
προς τα κάτω κατά την ωρίμανση. Ανοχή σε όλες τις 
γνωστές φυλές Οροβάγχης και καλή ανοχή σε Φόμα, 
Φόμοψη, Μακροφόμινα, σκληρωτίνια ρόζας-κεφαλής, 
Σεπτόρια.
LG 59.580 SX: Η ναυαρχίδα της εταιρείας σε 
αποδόσεις και ανοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες.

Μεσοπρώιμο υβρίδιο με εξαιρετική αντοχή στην 
ξηρασία. Μεσαίου ύψους υβρίδιο με ταχεία πρώτη 
ανάπτυξη και μεσοπρώιμη ανθοφορία. Μεγάλο 
φύλλωμα, καλή γονιμοποίηση κεφαλής με μίση 
στρέψη προς τα κάτω κατά την ωρίμανση. Καλή 
ανοχή στο πλάγιασμα και πολύ καλή ανοχή στον 
Περονόσπορο.
LG 50.479 SX: Πρώιμο υβρίδιο κορυφαίων 
αποδόσεων με γενετική αντοχή στον Περονόσπορο.
Έχει μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ξερικές και 
ημιξηρικές συνθήκες καλ/γειας. Διαθέτει μεγάλη 
σταθερότητα αποδόσεων, πολύ καλή γονιμοποίηση, 
είναι ανθεκτικό στο πλάγιασμα και σε σπασίματα 
στελέχους. Έχει πολύ καλή ανοχή σε Φόμοψη, 
Μακροφόμινα, Αλτερνάρια και ανοχή σε Φόμα, 
Σκληρωτίνια, Σεπτόρια, Σκωριάσεις. Διαθέτει πολύ 
υψηλή ελαιοφορία.
LG 50.779 SX H.O:. Μεσοπρώιμο υβρίδιο εξαιρετικών 
αποδόσεων. Διαθέτει υψηλότατη ελαιοφορία σε ολεϊκό 
φυτό με μέσο φυλλωμα, καλή γονιμοποίηση και μίση 
στρέψη κεφαλής κατά την ωρίμανση. Καλή ανοχή στο 
πλάγιασμα και πολύ καλή ανοχή σε Περονόσπορο Μ8 
(R714), Μακροφόμινα, Σκληρωτίνια ρίζας, Σκωριάσεις 
Σεπτόρια, Βερτιτσίλιο. Έχει 
μεγάλη προσαρμοστικότητα και 
σταθερότητα παραγωγής.

NK Neoma: Ο πρωταθλητής αποδόσεων σε γόνιμα και 
ποτιστικά χωράφια. Χάριν στο NK NEOMA η καλλιέργεια 
εξαπλώθηκε στα ποτιστικά και γόνιμα χωράφια, μιας και με 
τις πάρα πολύ υψηλές αποδόσεις του έκανε τον ηλίανθο 
ανταγωνιστικό σε σχέση με βαμβάκι και καλαμπόκι.
SY Experto: Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος, για σίγουρες 
και υψηλές αποδόσεις με μεγάλη αντοχή σε ασθένειες και 
περονόσπορο, που αποδίδει και σε δύσκολες συνθήκες.
SY Talento: Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος με σταθερή 
και υψηλή παραγωγή σε γόνιμα χωράφια, με αντοχή στις 
ασθένειες και ιδιαίτερα στον περονόσπορο.
SY Bacardi CLP: Υβρίδιο με υψηλή προσαρμοστικότητα, 
άριστες αποδόσεις σε γόνιμα ποτιστικά αλλά και υψηλές 
αποδόσεις σε μέτρια εδάφη και σε ελλιπή ποτίσματα.
SY Chelsea CLP: Νέο υβρίδιο με ανθεκτικότητα 
στις τελευταίες φυλές οροβάγχης και μεγάλη 

αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο. Εξαιρετική 
προσαρμοστικότητα σε δύσκολες συνθήκες. Σταθερά 
υψηλές αποδόσεις σε γόνιμα αλλά και ξερικά χωράφια.
Suomi HTS: Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Granstar. Πρώιμο 
με πολύ υψηλές αποδόσεις και σε ξερικά αλλά και σε 
ποτιστικά χωράφια. Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε 
διάφορες κλιματολογικές συνθήκες. Με ανθεκτικότητα 
στις τελευταίες φυλές οροβάγχης και μεγάλη αντοχή σε 
ασθένειες και περονόσπορο.
Sureli HTS: Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Granstar με 
πολύ υψηλές αποδόσεις κυρίως σε ξερικά αλλά 
και σε ποτιστικά χωράφια. Με ανθεκτικότητα στις 
τελευταίες φυλές οροβάγχης και μεγάλη αντοχή σε 
ασθένειες και περονόσπορο. Διακρίνεται για την μεγάλη 
προσαρμοστικότητα σε διάφορες κλιματολογικές 
συνθήκες.
SY Flavio CLP: Νέο υβρίδιο υψηλών αποδόσεων στην 
κατηγορία του υψηλού ολεϊκού οξέος. Με ανθεκτικότητα 
στις τελευταίες φυλές της οροβάγχης και υψηλέ αντοχή 
σε ασθένειες και περονόσπορο

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
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BASF InSun® Επιλογή εμπιστοσύνης
Η BASF προσφέρει πλέον ολοκληρωμένες λύσεις στην 
καλλιέργεια του ηλίανθου, επενδύοντας στο μέλλον με το 
χαρτοφυλάκιο υβριδίων ηλίανθου InSun® τεχνολογίας 
Clearfield® & Clearfield® Plus, αλλά και ένα πλήρες 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων φυτοπροστασίας.
ΝΕΟ InSun® 200 HO CLP Hi Oleic υβρίδιο ηλίανθου 
InSun®, τεχνολογίας Clearfield Plus. Μεσοπρώιμο 
υβρίδιο, με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και υψηλή 
γενετική αντοχή στην οροβάγχη (OR7, Α-G). Είναι ζωηρό 
υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας, 
υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και εξαιρετική 
ανεκτικότητα σε ασθένειες (μακροφομίνα και φόμοψη).
ΝΕΟ InSun® 222 CLP Μεσοπρώιμο, Clearfield 
Plus υβρίδιο, σταθερών και υψηλών αποδόσεων, 
κατάλληλο για μεγάλο εύρος καλλιεργητικών συνθηκών. 
Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, με υψηλή γενετική αντοχή στην οροβάγχη 
(OR7, A-G) και εξαιρετική ανεκτικότητα σε ασθένειες 
(μακροφομίνα, φόμοψη, βερτισίλλιο).

Dracaris CLP Πρώιμο υβρίδιο, τεχνολογίας Clearfield® 
Plus, σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε 
συνθήκες στρες, με καλή ανθεκτικότητα στην οροβάγχη 
(A-F). Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, με υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και 
ανεκτικότητα στη φόμοψη. 
Loris CLP Clearfield® Plus Mεσοπρώιμο υβρίδιο 
ηλίανθου, με υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα. Υβρίδιο 
σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε 
συνθήκες στρες για εντατικές καλλιέργειες. Yψηλή 
γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A-G), υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι και υψηλή ανθεκτικότητα  
στη φόμοψη. 
Kapris CLP Πρώιμο υβρίδιο ηλίανθου, τεχνολογίας 
Clearfield® Plus, υψηλών αποδόσεων ακόμη και  
σε συνθήκες στρες, για εντατικές και χαμηλών εισροών 
καλλιέργειες. Έχει υψηλή γενετική ανθεκτικότητα 
στην οροβάγχη (A-G) και εξαιρετική ανεκτικότητα σε 
ασθένειες. 
Coloris CL Μεσοπρώιμο, Clearfield® υβρίδιο ηλίανθου 
σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε 
συνθήκες στρες, με υψηλή γενετική ανθεκτικότητα 
στην οροβάγχη (A-G). Zωηρό υβρίδιο για γρήγορη 
εγκατάσταση της καλλιέργειας, εξαιρετική ανεκτικότητα 
στην αδρομύκωση και καλή αντοχή στον περονόσπορο. High Oleic 

MICHEL: Μεσοπρώιμο υβρίδιο 
τεχνολογίας Clearfield με μεγάλη 
κεφαλή και υψηλή περιεκτικότητα 
σε ολεϊκό οξύ και πρωτεϊνη, υψηλή 
αντοχή στον περονόσπορο και την οροβάγχη. Μεγάλες 
αποδόσεις ακόμα και σε αδύναμα χωράφια.
CLEARFIELD production system
NS PRIMI: Πρώιμο υβρίδιο με γενετική αντοχή στον 
περονόσπορο και τη φόμοψη. Κατάλληλο για όλους τους 
τύπους εδαφών. Εξαιρετική αντοχή σε καταστάσεις stress. 
NS MAESTRO: Πρώιμο υβρίδιο με έντονη πρώτη 
ανάπτυξη. Μεγάλη αντοχή στη ξηρασία, ιδανικό για 
τα φτωχά εδάφη. Αντοχή σε φόμα, μακροφομίνα και 
σκλεροτίνια.
NS TAURUS: Μεσοόψιμο υβρίδιο με πολύ υψηλό 
δυναμικό παραγωγής. Φυτά μέσου ύψους με δυνατό 
στέλεχος και άριστη προσαρμοστικότητα τόσο σε 

δυνατά αλλά και αδύνατα ξηρικά 
χωράφια.
CLEARFIELD PLUS production 
system
NS SMARAGD: Μεσοπρώιμο 

υβρίδιο μέσου ύψους με αντοχή στο πλάγιασμα. 
Εκπληκτική αντοχή στον περονόσπορο και γενετική 
αντοχή στις φυλές της οροβάγχης. 
SUMO technology
NS SUMO SUN: Πρώιμο υβρίδιο με μεγάλη αντοχή στα 
ζιζανιοκτόνα της ομάδας σουλφονυλουριών. Φυτό μέσου 
ύψους με ισχυρό στέλεχος που δεν πλαγιάζει. Γενετική 
αντοχή σε περονόσπορο και οροβάγχη. Μεγάλη αντοχή 
στη ξηρασία και στις καταπονήσεις.
ANABELA SU: Μεσοπρώιμο υβρίδιο με μεγάλη αντοχή 
στα ζιζανιοκτόνα της ομάδας σουλφονυλουριών. Φυτό 
μέσου ύψους με μεγάλη και συνεκτική κεφαλή. Αντοχή 
σε περονόσπορο και στην έλλειψη νερού.
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