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ΤΣΑΜΠΊ

BOTERO F1
Φυτό: Ζωηρό, με κοντά μεσογονάτια, κατάλληλο
και για διαχείμαση.
Ομοιόμορφες ταξιανθίες ψαροκόκαλο 5-6 καρπών.
Καρποί: 160-180 γρ., ανθεκτικοί στο σκάσιμο,
με λαμπερό χρώμα και μεγάλη διατηρησιμότητα.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ TSWV/Fol:0,1/Vd:0 (IR) TYLCV/ Ma/
Mi/Mj.

BEEF

EXESIA F1
Φυτό: Aραιόφυλλο με πλούσιο και δυνατό ριζικό σύστημα,
πολύ υψηλής παραγωγικότητας.
Καρποί: Σχήμα μήλου, γευστικοί, 280-380 γρ.,
ανθεκτικοί στο κούφωμα με μεγάλη διατηρησιμότητα.
Απουσία ξύλου και πράσινης ράχης.
Προτεινόμενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Σεπτέμβριος
και Ιανουάριος-Απρίλιος.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:0-2/Fol:1/TSWV:0 / Va:0 /Vd:0/Ff / For

(IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj

ΡΟΖ BEEF

14Τ2249 F1 ΝΈΟ*
Φυτό: Πολύ πρώιμο, μέτριας ζωηρότητας με καλό ριζΙκό
σύστημα κι εύκολη καρπόδεση.
Καρπoί: Ελαφρώς πεπλατυσμένοι, 220-280 γρ. εξαιρετικά
γευστικοί, με απουσία ξύλου και πράσινης ράχης. Πολύ
ελκυστικό χρώμα ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Μεγάλη
διατηρησιμότητα (κατάλληλη και για εξαγωγές).
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:0/Va:0/Vd:0/Ff (IR) TYLCV

* υπό εγγραφή

ΡΟΖ BEEF

ROSALINDA F1
Φυτό: Ζωηρό, με μεγάλες ταξιανθίες, κατάλληλο
για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.
Καρπoί: Πολύ γευστικοί, σαρκώδεις και εξαιρετικά λεπτόφλουδοι,
τύπου ντόπιας.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:0/Va:0/Vd:0

CHERRY ΤΣΑΜΠΊ

NICAREDDHU F1
Φυτό: Zωηρό, με πολύ κοντά μεσογονάτια
και υψηλή παραγωγικότητα.
Καρποί: 15-20 γρ., διάμετρος 25-35 mm.
Έντονο κόκκινο χρώμα και πολύ γλυκιά γεύση (Βrix>8).
Υψηλή αντοχή στο σκάσιμο. Μοναδικός κάλυκας αστέρι.
Το πλέον κατάλληλο για συγκομιδή και σε τσαμπί
(δεν μαδάει)!
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:/Fol:1,2 (IR) TYLCV.

COCKTAIL ΟΒΆΛ

KARDOULA F1
Φυτό: Ζωηρό και παραγωγικό, με ταξιανθίες 8-12 καρπών.
Καρποί: 30-40 γρ., πολύ γευστικοί.
Έντονο κόκκινο χρώμα και μεγάλη διατηρησιμότητα.
Προτεινόμενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Οκτώβριος
και Ιανουάριος-Απρίλιος.
Κατάλληλο και για συγκομιδή τσαμπιών μετά τον Οκτώβριο.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/Fol:1,2 (IR) TYLCV.

ΒΕΛΑΝΊΔΙ

ISI 82360 F1
Φυτό: Ισορροπημένο και αραιόφυλλο, με πολλαπλές ταξιανθίες
σε όλη την παραγωγική περίοδο.
Καρποί: Πολύ νόστιμοι, σκληροί, πλήρως
ανθεκτικοί στο σκάσιμο, με ζωηρό κόκκινο χρώμα. Απουσία
πράσινης ράχης ακόμη
και σε πολύ θερμές περιόδους.
Κατάλληλο και για συλλογή τσαμπιών.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:0-2/Fol:0,1 (IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj

PLUM ΤΣΑΜΠΊ

PROXY F1
Φυτό: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό,
κατάλληλο για διαχείμαση σε θερμοκήπιο
και υπαίθρια καλλιέργεια.
Καρποί: 30-40 γρ., πολύ νόστιμοι,
σκληροί και ανθεκτικοί. Ζωηρό κόκκινο χρώμα.
Συνιστάται για συλλογή τσαμπιών
(ψαροκόκκαλο).
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:0-2 /Va:0 /Vd:0 /Fol:0,1 (IR) TYLCV/
Ma/Mi/Mj

MINI PLUM

DOLLY F1
Φυτό: Πρώιμο και παραγωγικό, μέτριας
ζωηρότητας με πολλαπλές ταξιανθίες.
Καρποί: 18-25 γρ., πολύ νόστιμοι
και αρωματικοί με ελκυστικό κίτρινο χρώμα.
Ανθεκτικότητες: (HR) Fol:0,1 (IR) Ma/Mi/Mj

MINI PLUM

BLONDY F1
Φυτό: Πρώιμο, μέτριας ζωηρότητας, υψηλής παραγωγής.
Καρποί: Πολύ νόστιμοι και ανθεκτικοί, με έντονο
πορτοκαλί χρώμα. Σάρκα τραγανή, γλυκιά και πολύ
αρωματική, με μεγάλη περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και
β-καροτένιο.
Ανθεκτικότητες: (HR) Fol:0,1

MINI PLUM

ΜELANGE F1
Φυτό: Μέτριας ζωηρότητας, με κοντά μεσογονάτια.
Καρποί: Oβάλ, πολύ νόστιμοι, σκληροί
και ανθεκτικοί με ζωηρό καστανοκαφέ χρώμα
και πράσινες ραβδώσεις (τιγρέ).
Σάρκα αρωματική, κόκκινου-μωβ χρώματος.
Ανθεκτικότητες:
(HR) ToMV:0-2/Fol:0 (IR) Ma/Mi/Mj

RΌΜΑ

SALADYN F1
Φυτό: Ζωηρό, με μεγάλες ταξιανθίες,
κατάλληλο για διαχείμαση.
Καρποί: 110-130 γρ., έντονο κόκκινο χρώμα
και αντοχή στο σκάσιμο. Εξαιρετική γεύση.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:0,1/Va:0 /Vd:0
(IR) TYLCV/ Lt/ Ma/Mi/Mj.

ΠΙΠΕΡΙΆ ΚΈΡΑΤΟ
ΤΎΠΟΥ ΟΥΓΓΑΡΊΑΣ

ACROPOL F1
Φυτό: Υβρίδιο με κοντά μεσογονάτια και
ισορροπημένη ανάπτυξη βραχιόνων. Μειωμένες
ανάγκες κλαδεμάτων και εργατικών.
Καρποί: Κωνικοί, βάρους 120-160 γρ.
Πολύ νόστιμη και αρωματική σάρκα
με μεγάλη διατηρησιμότητα..
Η πλέον κατάλληλη και ανθεκτική
για χειμερινή καλλιέργεια.

ΠΙΠΕΡΙΆ ΝΤΟΛΜΆΣ

KARYATIS F1
Υβρίδιο με υψηλή ανοχή στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού.
Κατάλληλο για διαχείμαση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
Φυτό: Ζωηρό, με συνεχή και ποιοτική καρπόδεση ακόμα και σε
κρύες συνθήκες.
Καρποί: Τετράλοβοι, 8X10 cm ανοιχτού χρώματος, κατάλληλοι
για την εσωτερική αγορά και για εξαγωγή.
Ανθεκτικότητες: (HR) TSWV

ΠΙΠΕΡΙΆ ΦΛΩΡΊΝΗΣ

NEFELI F1

Υβρίδιο με υψηλή ανοχή στην ίωση
του κηλιδωτού μαρασμού και στην
τροφοπενία ασβεστίου (ξηρή κορυφή).
Φυτό: Ζωηρό, αραιόφυλλο με εύκολη
καρπόδεση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.
Καρποί: Εξαιρετικά ομοιόμορφοι και ίσιοι.
Μήκος 18-22 cm και βάρος
120-150 gr. Έντονο και λαμπερό χρώμα.
Ανθεκτικότητες: (HR) TSWV

ΠΙΠΕΡΙΆ ΦΛΩΡΊΝΗΣ

14P1618 F1 ΝΈΟ*
Υβρίδιο με υψηλή ανοχή στις ιώσεις του κηλιδωτού
μαρασμού και του μωσαικού του Αγγουριού αλλά
και στην τροφοπενία ασβεστίου (ξηρή κορυφή).
Φυτό: μέτρια ζωηρό, αραιόφυλλο με εξαιρετική
καρπόδεση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.
Καρποί: Εξαιρετικά ομοιόμορφοι με
εντυπωσιακό κώνο και ίσιοι. Μήκος 18-24
cm και βάρος 120-180 gr. Έντονο και λαμπερό
χρώμα.
Ανθεκτικότητες: (HR) TSWV/CMV
* υπό εγγραφή

ΚΟΝΤΌ ΑΓΓΟΥΡΆΚΙ

14C2527 F1 ΝΈΟ*
Ημιαυτοκλαδευόμενο υβρίδιο.
Κατάλληλο για ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή
και φθινοπωρινή καλλιέργεια.
Φυτό: Ζωηρό με κοντά μεσογονάτια,
3-4 καρπούς/κόμβο και παραγωγικούς
πλάγιους βλαστούς. Υψηλή ανοχή στο
CΥSDV (ίκτερος της αγγουριάς).
Καρποί: Ομοιόμορφα κυλινδικοί, με
εξαιρετικό σκουροπράσινο χρώμα, μήκους
16-18 cm, ελαφρώς ραβδωτοί και πολλοί
νόστιμοι.
Ανθεκτικότητες: (IR) CYSDV
* υπό εγγραφή

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

(HR): High resistance
(IR): Intermediate resistance
ToMV: Tomato mosaic virus
TYLCV: Tomato Yellow leaf curl virus
TSWV: Tomato spotted wilt virus race o
FI: Fulvia fulva (Cladosporium fulvum)
Lt: Leveillula taurica
Va/Vd: Verticillium albo-atrum / Verticillium dahliae
Fol: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
For: Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici
Ma/Mi/Mj: Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita,
Meloidogyne javanica
ZYMV: Zucchini yellow mosaic virus
CMV: Cucumber mosaic virus
CYSDV: Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus
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