
Υβρίδια
Ελαιοκράμβης



Η PIONEER έχει εστιάσει στις ελαιοδοτικές 
καλλιέργειες και εφοδιάζει το σύγχρονο 
παραγωγό με υβρίδια ελαιοκράμβης που 
διαθέτουν ολοένα και μεγαλύτερο δυνα-
μικό παραγωγής, ισχυρότερα αγρονομικά 
χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη περιεκτι-
κότητα σε λάδι. Νέοι γενετικοί συνδυασμοί 
προσφέρουν πλεονεκτήμα στην απόδοση, 
την αντοχή στο τίναγμα των καρπών και τις 
ασθένειες. 
Το σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield* δι-
ευρύνει τις επιλογές στη διαχείριση των ζι-
ζανίων.

Τα PIONEER® υβρίδια ελαιοκράμβης 
προσφέρουν:
• Υψηλές Αποδόσεις σε καρπό και λάδι.

• Ευελιξία στο χρόνο σποράς.

• Δυνατότητα μείωσης της πυκνότητας 
σποράς.

• Ζωηρό φύτρωμα και πρώτη ανάπτυξη.

• Αυξημένη αντοχή στο ψύχος.

• Μεγάλο αριθμό καρποφόρων 
διακλαδώσεων ανά φυτό.

• Αξιοποίηση γόνιμων εδαφών και του 
Αζώτου.

• Αντοχή στο πλάγιασμα.

• Αντοχή στο τίναγμα.

• Ομοιόμορφη άνθηση και ωρίμανση.



PIONEER®
ΥΒΡΙΔΙΑ 
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ

• Μεσοόψιμο υβρίδιο.
• Ανθεκτικό στο βαρύ χειμώνα.
• Ανθεκτικό στη Φόμα.
• Μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
• Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι.

PT264 NEO ΡΤ275 ΝΕΟ

• Μεσοόψιμο υβρίδιο.
• Μέγιστη Αντοχή στο τίναγμα  

των λοβών.
• Μεγάλη προσαρμοστικότητα.
• Αποδίδει το μέγιστο ακόμα  

και σε δύσκολες ή ξηροθερμικές 
συνθήκες.

• Μέγιστη ευρωστία την περίοδο  
της Άνοιξης.

• Μέγιστη περιεκτικότητα (%)  
σε πρωτεΐνη.



PIONEER®
ΥΒΡΙΔΙΑ 
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ

• Το υβρίδιο με τις υψηλότερες αποδόσεις 
στην Ελλάδα την τελευταία 3ετία.

• Το ταχύτερα ανερχόμενο σε πωλήσεις 
υβρίδιο πανευρωπαϊκά.

• Μεσοόψιμο υβρίδιο με ακόμη 
μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής.

• Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι και 
πρωτεΐνη.

• Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield*.
Ανθεκτικό στο βαρύ χειμώνα.

• Ανθεκτικό στη Φόμα.
• Μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
• Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι.

PT200 CL* PT279 CL* ΝΕΟ

• Μεσοπρώιμο υβρίδιο.
• Εύρωστο φυτό με ισορροπημένα 

μεσογονάτια.
• Μεγάλη προσαρμοστική 

ικανότητα.
• Μέγιστη περιεκτικότητα % σε 

πρωτεΐνη.
• Σύστημα ζιζανιοκτονίας 

Clearfield*.

* PIONEER® brand canola hybrids with the Clearfield® trait
The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered 

trademarks of Basf 

Νέα συσκευασία 1.000 MVK 
με εύκολο άνοιγμα



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS

ΛΙΠΑΝΣΗ 
Η ελαιοκράμβη απαιτεί μέτρια λίπανση σε Άζωτο και Φώ-
σφορο και αυξημένη σε Κάλιο και Θείο. Προσθήκη Φω-
σφόρου και Καλίου γίνεται στη βασική λίπανση με βάση 
την εδαφολογική ανάλυση. Το θείο μπαίνει στην επιφανει-
ακή λίπανση.

Ενδεικτική Αζωτούχος Λίπανση
• 2-4 μονάδες με το βασικό λίπασμα
• 4-6 μονάδες μετά το χειμώνα με την έναρξη της βλάστη-

σης
• 6-8 μονάδες κατά την έναρξη της ανόρθωσης των φυτών

Βασική Λίπανση: FB 29.5.17, FB 21.5.8  
Επιφανειακή Λίπανση:  FB 34.0.0 (S)  και FB 40.0.0 (S)

ΘΡΕΨΗ 
Τα προϊόντα τεχνολογίας OPTINYTE™ αποτελούν τους νέους σταθεροποιητές αζώτου 
της Corteva Agriscience™. Καινοτόμα προϊόντα, τα οποία διατηρούν το άζωτο στην 
(σταθερή) αμμωνιακή του μορφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή τους 
επιβραδύνει τη διαδικασία της νιτροποίησης και κατά συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια 
παραμονής του αζώτου στην περιοχή της ρίζας του φυτού. Η τεχνολογία OPTINYTE™ 
αποτελεί το ιδανικό εργαλείο αξιοποίησης αζώτου καθώς μειώνει σημαντικά τις απώ-
λειες που προκύπτουν μέσω της έκπλυσης της νιτρικής του μορφής. Η τεχνολογία 
OPTINYTE ™ οφείλει τη δράση της στη χημική ουσία ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗ, μέσω της οποίας 
παρεμποδίζεται η δράση των βακτηρίων του γένους Nitrosomonas που ευθύνονται 
για τη νιτροποίηση του αζώτου. Μετά το πέρας της επίδρασης της ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗΣ, τα 
βακτήρια επανέρχονται στην πρότερη τους κατάσταση χωρίς να επηρεάζεται η εδαφική 
μικροπανίδα.

Η τεχνολογία OPTINYTE ™ χρησιμοποιείται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες προσφέρο-
ντας μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως: 
• Ασφάλεια για τον χρήστη και τον εξοπλισμό του.
• Δεν είναι φυτοτοξική.
• Καλύτερη και πιο ομοιόμορφη ανάπτυξη φυτών.
• Αύξηση αποδόσεων.
• Καλύτερη αξιοποίηση λιπασμάτων.
• Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.



ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ
Στόχος είναι τα 50 παραγωγικά φυτά ανά τ.μ. Σπέρνουμε 60 – 75 σπόρους ανά τ.μ., 
ανάλογα με την προετοιμασία, τη γονιμότητα και το χρόνο σποράς.

• Σε καλής γονιμότητας χωράφια  
με καλή προετοιμασία σπέρνουμε 60 – 65 σπόρους ανά τ.μ.

• Σε χαμηλής γονιμότητας χωράφια  
με καλή προετοιμασία σπέρνουμε 65 – 70 σπόρους ανά τ.μ.

• Σε μέτρια προετοιμασμένα χωράφια  
και όψιμες σπορές αυξάνουμε την πυκνότητα σποράς. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑΣ
• Χειμερινές μη αρδευόμενες ενεργειακές καλλιέργειες 

Ελαιοκράμβη – Σιτάρι – Ηλίανθος (3ετής κύκλος)
• Ποτιστικές – Εντατικές καλλιέργειες 

Ελαιοκράμβη – Επίσπορη Σόγια – Επίσπορος Ηλίανθος (2ετής κύκλος)

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ
Στάδιο Φύτρωμα - Ανόρθωση
• Τα ενήλικα του Άλτη προκαλούν ζη-

μιές στις κοτυληδόνες και τα φύλλα . 
Οι προνύμφες του Άλτη κάνουν στοές 
στο στέλεχος.

• Στοές στο στέλεχος κάνει και ο Κευθό-
ρυγχος, η προσβολή όμως εντοπίζε-
ται κυρίως στις ρίζες όπου κάνει εκτε-
ταμένες κοιλότητες.

Στάδιο λίγο πριν την Άνθηση και μετά
• Το Σκαθάρι των ανθέων ξεκινάει με τις 

προνύμφες και συνεχίζει με τα ενήλι-
κα να τρέφονται από τα μπουμπούκια 
και τα άνθη.

• Οι Αφίδες είναι η πιο συχνή προσβο-
λή στην καλλιέργεια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS



Επενδύστε στην επιτυχία
Η τεχνολογία LumiGen™ της Corteva Agriscience™ αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα 
επένδυσης σπόρων σποράς, το οποίο παρέχει την πλέον ολοκληρωμένη προστασία 
έναντι εχθρών και ασθενειών. Στην τεχνολογία LumiGen™ εμπεριέχονται τα πλέον 
σύγχρονα, καινοτόμα και αποτελεσματικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτό-
να, εντομοκτόνα, νηματωδοκτόνα) επένδυσης σπόρων σποράς, τα οποία διασφαλί-
ζουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της καλλιέργειας (πυκνότητα, ομοιομορφία, πρώτη 
ανάπτυξη). Παράλληλα η επένδυση σπόρων με την τεχνολογία LumiGen™ αποτελεί 
μία διαδικασία μέσω της οποίας διασφαλίζονται οι ακριβείς ποσότητες της εκάστοτε 
δραστικής ουσίας που εφαρμόζονται σε κάθε σπόρο σποράς, μειώνεται ο κίνδυνος 
απολέπισης και δημιουργίας σκόνης, ενώ τέλος βελτιώνεται η ροή του σπόρου κατά 
τη σπορά. 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ Lumiposa® 
Το Lumiposa® είναι ένα διασυστηματικό εντομοκτόνο με τη μορφή επένδυσης  σπόρων 
και έχει αναπτυχθεί για να προστατεύει τα νεαρά φυτά από ευρύ φάσμα εντόμων. Τα 
φυτά προστατεύονται αποτελεσματικά και άμεσα , επιτρέποντάς τους να εγκαταστα-
θούν και αναπτυχθούν υγιώς και ομοιόμορφα.

Έντομα στόχοι στην ελαιοκράμβη: Psylliodes spp., Phyllotreta spp., Delia radicum, Athalia 
rosae
Δόση: 50 μg Cyantraniliprole δραστική ουσία σε κάθε σπόρο 
Ομάδα Δράσης IRAC  28
Τρόπος Δράσης: Επιδρά στο μυϊκό σύστημα με  αποτέλεσμα την ταχεία διακοπή της τρο-
φής, μειωμένη κινητικότητα και επακόλουθο θάνατο του εντόμου.

Οφέλη από το Lumiposa®

• Νέα δραστική ουσία Cyantraniliprole
• Παρέχει εξαιρετική προστασία ενάντια στα κυριότερα έντομα.
• Βοηθά να εγκατασταθεί και να αναπτυχθεί εμφανώς καλύτερα η ελαιοκράμβη  

στα αρχικά και κρίσιμα στάδια. Συμβάλει σε μεγαλύτερες αποδόσεις.
• Νέος τρόπος δράσης που εφαρμόζεται στο σπόρο που τον κάνει ιδανικό εργαλείο 

διαχείρισης αντοχής στα έντομα.
• Έχει ευνοϊκό περιβαλλοντικό προφίλ και ελάχιστες επιπτώσεις στα ωφέλιμα έντομα,  

όπου εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας.
• Νέο εργαλείο για Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM) 

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.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LumiGen™



TM, ®, SM Trademarks and service marks of Dow AgroSciences,  
DuPont or Pioneer, and their affiliated companies or their respective owners

www.corteva.gr

Pioneer Hi-Bred Hellas

CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS
Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Τ: 210 6889717, Ε: athens.hellaseed@corteva.com
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