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• Ποικιλία ευρείας προσαρµοστικότητας. 
• Ιδιαίτερα σταθερή ως προς την παραγωγική της συµπεριφορά.
• Υπερτερεί των άλλων ποικιλιών τόσο στα χαµηλής, όσο και στα υψηλής γονιµότητας περιβάλλοντα. 
• Πολύ υψηλή απόδοση. Κορυφαίο εκατολιτρικό βάρος και υαλώδες.
• ∆ιατηρεί σε µεγάλο βαθµό την πολύ καλή ποιότητα καρπού και µετά τη βροχή.

ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

Αγρονοµικά Χαρακτηριστικά

• Καλή έως πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη. 
• Φυτό µε ορθοτενή ανάπτυξη, µε σκούρου χρώµατος φύλλο και καλό αδέλφωµα. 
• Καλή συµπεριφορά στις χειµερινές θερµοκρασίες.  
• Μέσου κύκλου ωρίµανσης. 
• Μέσο προς ψηλό φυτό µε µακρύ συµπαγή στάχυ.
• Ανθεκτικό στη Σεπτόρια, µέση αντοχή στις λοιπές βασικές µυκητολογικές ασθένειες.
• Άγανα µαύρα µακριά και πυκνά. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ACHILLE)

Αγρονοµικά Χαρακτηριστικά

• Μεσοπρώιµη ποικιλία.
• Μέσου ύψους φυτό. 
• Μεγάλο βάρος 1000 σπόρων.
• Ανθεκτικό στις Σκωριάσεις, τη Σεπτόρια και το Ωίδιο.

ΣΑΝΤΟΥΡ (RGT SANTUR)
Πολύ καλή προσαρµοστική ικανότητα.
Μέγιστο δυναµικό Παραγωγής.
Άριστη ποιότητα. 

ΝΕΟ



Μέση συνιστώµενη πυκνότητα σποράς για τις ποικιλίες σκληρού σιταριού 22 - 23 κιλά/στρ.

Αγρονοµικά Χαρακτηριστικά

• Ποικιλία µε υψηλό ρυθµό πρώτης ανάπτυξης. 
• Φυτό ορθόφυλλο µε έντονο πράσινο χρώµα φυλλώµατος. 
• Μέσο/πρώιµου έως πρώιµου βιολογικού κύκλου.
• Μέσου ύψους φυτό.
• Ο σπάδικας είναι µακρύς λευκού χρώµατος µε ξανθά άγανα.
• Καλή αντοχή στις ασθένειες φυλλώµατος και ριζικού συστήµατος.

ΡΑΜΙΡΕΖ (RAMIREZ)
• Σταθερά υψηλές αποδόσεις. 
• Χαµηλή υγρασία συγκοµιδής.
• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

ΝΕΟ



ΝΕΟ

ΜΑΛΑΚΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

ΑΦΡΙΚΑ (AFRICA)

• Μεσοόψιµη ποικιλία µε µέγιστο δυναµικό
   παραγωγής.
• Μέσο ύψος φυτού, πολύ έντονο
   αδέλφωµα και οµοιόµορφο µέγεθος στάχυ.
• Το φυτό διατηρείται πράσινο και
   λειτουργικό µέχρι το τέλος της καλλιέργειας
   και λίγο πριν την ωρίµανση συγκοµιδής.
• Ανθεκτική στο πλάγιασµα και το ψύχος.
• Ανθεκτική στην Καστανή και την Κίτρινη
   Σκωρίαση, το Ωίδιο και τη Φουζαρίωση.
• Εκατολιτρικό βάρος: 76-80 κιλά.
• Αυξηµένο βάρος 1.000 κόκκων.

ΚΟΖΑΚΟ
(RGT CΟSΑCΟ)  

• Ποικιλία µέσου βιολογικού κύκλου µε
   πολύ καλό ρυθµό πρώτης ανάπτυξης. 
• Φυτό ορθόφυλλο. 
• Μέσο/υψηλό φυτό κατά την ανθοφορία.
• Ο σπάδικας είναι λευκός πολύ µεγάλου
   µήκους.
• Ποικιλία ευρείας προσαρµοστικότητας
   µε εξαιρετική παραγωγική σταθερότητα. 
• Η εξαιρετική ποιότητά του του προσφέρει
   υψηλή µεταποιητική αξία.

Μέση συνιστώµενη πυκνότητα σποράς για τις ποικιλίες µαλακού σιταριού 20 κιλά/στρ.



ΛΟΥΤΕΣ (LUTECE)   
• Μεσοπρώιµη ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού.
• Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής.
• Ψηλό φυτό.
• Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
• Καλή αντοχή στο ψύχος.
• Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες.
• Κατάλληλο για παραγωγή βιοµάζας
   και ενσίρωµα υψηλής ενέργειας.

ΠΛΑΝΕΤ (RGT PLANET)  
• Νέα ποικιλία υψηλών αποδόσεων.
• Άριστα βυνοποιητικά χαρακτηριστικά.
• Σταθερές αποδόσεις και άριστη ποιότητα καρπού.

Το Vibrance® Duo* είναι ένα νέο επενδυτικό µυκητοκτόνο που µε τη διπλή δράση των δύο δραστικών ουσιών που 
περιέχει (Fludioxonil και Sedaxane) προσφέρει προστασία των σιτηρών από τους µύκητες του εδάφους και του σπόρου. 
Βασιζόµενο στη νέα καινοτόµο δράση του Sedaxane προστατεύει το ριζικό σύστηµα και τα πρώτα στάδια του φυτού και 
διασφαλίζει την καλή πρώτη ανάπτυξη και την επιτυχή εγκατάσταση της φυτείας.

ΚΡΙΘΑΡΙΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΠΟΡΩΝ

• Προστατεύει το σπόρο και το νεαρό φυτό και
   εξασφαλίζει καλύτερο πληθυσµό στο φύτρωµα,
   ειδικά σε δύσκολες (υγρές και κρύες) συνθήκες.
• Καταπολεµάει τις ασθένειες εδάφους και έτσι η ρίζα
   του φυτού αναπτύσσεται άριστα.
• Το δυνατό ριζικό σύστηµα αυξάνει την ευρωστία του
   φυτού.

• Επιδρά στην αύξηση της παραγωγής,
   προστατεύοντας τον πληθυσµό των φυτών στο
   χωράφι, ενισχύοντας τη ρίζα και το υπέργειο τµήµα,
   δηµιουργώντας φυτά µε µεγαλύτερο στάχυ, ικανά να
   εκµεταλλευτούν καλύτερα τις εισροές (φως, νερό,
   θρεπτικά στοιχεία).

Αριθµός Αδείας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60620 / 17.05.2017
*Trademarks marked ™ or ® are Trademarks of Syngenta Group Company.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε 
πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.

Πλεονεκτήµατα



ΛΙΠΑΝΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ FertiBest (MU)

• Έχουµε µειωµένες απώλειες αζώτου, άρα οικονοµία
   για τον παραγωγό.
• Τα λιπάσµατα FertiBest είναι φιλικά στους
   µικροοργανισµούς του εδάφους, δεν αναστέλλουν
   τη δράση τους και συνεργάζονται για να επιτευχθεί η
   αποδέσµευση της ουρίας από τις αλυσίδες της
   µεθυλενουρίας.
• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
   ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ.

• Με τα λιπάσµατα FertiBest µε µεθυλενουρία
   επιτυγχάνουµε σταδιακή, οµαλή και διαρκή θρέψη
   των σιτηρών µε άζωτο.
• Εξασφαλίζουµε το διαθέσιµο άζωτο για µεγάλο
   χρονικό διάστηµα (8 - 12 εβδοµάδες), που
   συχρονίζεται µε τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε
   όλα τα κρίσιµα στάδια (αδέλφωµα, καλάµωµα,
   ξεστάχυασµα).



Το STAR-TAN είναι εξειδικευµένος ΝΡ εκκινητής κατάλληλος για τα σιτηρά. Είναι ενισχυµένος µε θείο 
και σίδηρο και σε τέτοια µορφή που εφαρµόζεται απευθείας στο σποροκιβώτιο της σπαρτικής σε 
στρώσεις εναλλάξ µε το σπόρο.

Η χρήση του εξασφαλίζει:
• Μεγαλύτερη πυκνότητα φυτών (λιγότερες απώλειες στο φύτρωµα και την πρώτη ανάπτυξη).
• Οµοιόµορφη ανάπτυξη της καλλιέργειας. 
• Ισχυρότερο ριζικό σύστηµα. 
• Υγιή φυτά µε καλύτερο αδέλφωµα.
Το σύµπλοκο σιδήρου και φυσικής τανίνης που περιέχει βοηθάει το ριζικό σύστηµα να απορροφήσει 
φώσφορο και ιχνοστοιχεία από το έδαφος και προστατεύει τα φυτά από το στρες.
Το STAR-TAN χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τη βασική λίπανση.
Συνιστώµενη δόση στα χειµερινά σιτηρά: 2 - 4 κιλά/στρ. Η συνιστώµενη δόση είναι ενδεικτική και 
εξαρτάται από τη σύσταση του εδάφους και το πρόγραµµα λίπανσης που εφαρµόζεται.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Πριν την έναρξη της έντονης βλάστησης (καλάµωµα).
Όταν τα φύλλα δεν έχουν υγρασία και δεν είναι
σοκαρισµένα από τη ζέστη - έλλειψη νερού.

20 - 25 κιλά/στρ.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
10 - 20 κιλά/στρ.

Μετά το αδέλφωµα και πριν το καλάµωµα.
Ο ψεκασµός µπορεί να επαναληφθεί κατά
το γέµισµα του στάχυ.

4 λίτρα/100
λίτρα νερού

FertiBest 25.10.0, FertiBest 20.25.0, FertiBest 24.10.0, FertiBest 19.28.0,
FertiBest 23.18.0, FertiBest 30.15.0, FertiBest 21.5.8

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΛΙΠΑΝΣΗ

ΤΥΠΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΤΥΠΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

FB15 FertiBest 45.0.0
FB40 FertiBest 40.0.0
FB34 FertiBest 34.0.0

Sazolene 28SC
(28.0.0)

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ

Το FertiBest είναι εµπορικό σήµα της CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 



TM, ®, SM Εµπορικά σήµατα της Corteva Agriscience και των συνδεδεµένων εταιρειών της.
www.corteva.gr

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