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επιλογή PIONEER®
υβριδίων καλαμποκιού
ΥΒΡΙΔΙΟ

FAO
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700

135-140
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135-140

P1758

700
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500

120-125
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500

120-125
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500

120-125

P1134

500

120-125

P0023

400
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350
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300

90-95
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΜΙΝΘΟΣΠΟΡΙΟ
ΓΥΜΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

σταθερή
αξία
P1921
FAO: 700
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:
130 - 135
• Μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
• Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα.
• Ιδανική ομάδα με το P1758.

P1758
•
•

PR31Υ43
FAO: 700
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:
135 - 140
• Ο πρωταθλητής της ενσίρωσης
για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια.
• Μέγιστο stay green.
• Δίνει το μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο κοπής για
ενσίρωμα.

FAO: 700
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:
130 - 135
Το πρώτο σε πωλήσεις υβρίδιο για πολλά χρόνια.
Συνδυάζει άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά και
μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής.

τα όψιμα της
σύγχρονης τεχνολογίας

P2105
•

•

FAO:700
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 135 -140
Μέγιστο δυναμικό παραγωγής • Ταχεία αποβολή της υγρασίας
σε υψηλών αποδόσεων,
(dry down).
πρώιμα και στραγγερά
• Ισορροπημένο φυτό μεγάλων
διαστάσεων με ισχυρό ριζικό
χωράφια.
σύστημα.
Το μόνο υβρίδιο που
• Μέγιστη διάρκεια γεμίσματος
ανταγωνίζεται το PR31Υ43
στην ενσίρωση (στρεμματική
καρπού.
απόδοση σε φρέσκο
• Ζωηρό φύτρωμα και πρώτο
βάρος και ενέργεια για τα
ξεκίνημα.
μηρυκαστικά).

Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.

Ρ1916 νέο
FAO: 700   
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:135 – 140
• Πολύ υψηλών αποδόσεων.
• Κατάλληλο για γόνιμα χωράφια και καλές συνθήκες.
• Γρήγορο dry down – χαμηλή υγρασία συγκομιδής.
• Μεγάλη ρόκα με πολλές σειρές καρπών.
• Υψηλής ποιότητας καρπός – ειδικό βάρος.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
16-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.

κορυφαίες
αποδόσεις
Ρ1570
•
•
•

•

FAO: 600
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130
Μέγιστο ταβάνι
ειδικό βάρος, έντονο
χρώμα, λιγότερες
απόδοσης.
Κατάλληλο για
μυκητολογικές
χωράφια υψηλών
προσβολές.
αποδόσεων.
• Ανθεκτικό στην
παροδική έλλειψη
Το υβρίδιο με τις
νερού και τις υψηλές
περισσότερες σειρές
θερμοκρασίες.
καρπού και την
• Ενδείκνυται για το
μεγαλύτερη ευελιξία
σιτηρέσιο χοιρινού και
στο μέγεθος της ρόκας.
Εξαιρετική ποιότητα
κοτόπουλου.
καρπού με μεγάλο

Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
16-16,5 Χ 75 εκ. ή 17-17,5 Χ 70 εκ.

Ρ1524
FAO: 600
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130
• Κορυφαίο δυναμικό παραγωγής με την
χαμηλότερη υγρασία συγκομιδής της κατηγορίας.
• Σταθερά υψηλές αποδόσεις.
• Ισχυρό στέλεχος και ευρεία προσαρμοστική
ικανότητα.
• Έντονο stay green.
• Μακριά ρόκα, καλή ποιότητα, μεγάλο μέγεθος
καρπού και έντονο χρώμα.
• Κατάλληλο για χαμηλής, μέσης και υψηλής
γονιμότητας χωράφια.
• Μέγιστη διάρκεια γεμίσματος καρπού στην
κατηγορία του.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.

κορυφαίες
αποδόσεις
Ρ1672
•

•
•
•

FAO: 600
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130
ασθένειες φυλλώματος.
Υψηλές αποδόσεις και
• Παραγωγή ενσιρώματος
ισχυρά αγρονομικά που
με μέγιστη %
του επιτρέπουν και όψιμες
σπορές.
περιεκτικότητα σε άμυλο,
Ισχυρό στέλεχος και ριζικό
πεπτικότητα ινών και
ενέργεια για τα ζώα.
σύστημα.
• Προσαρμοστική ικανότητα
Χαμηλή υγρασία
σε μεγάλο εύρος
συγκομιδής.
συνθηκών.
Υγιές και ανθεκτικό φυτό
σε Πυραλίδα, Σεζάμια και

Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ

Ρ1535
FAO: 600
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:
130 - 135
• Εντυπωσιακό ψηλό, φυλλώδες ορθόφυλλο
φυτό με εκτεταμένο ριζικό σύστημα.
• Μεγάλη συμπαγής ρόκα και ευέλικτη σε
μέγεθος.
• Έχει την ταχύτερη πρώτη ανάπτυξη στην
κατηγορία του.
• Ανταποκρίνεται στα βαριά χωράφια που
νεροκρατούν ή έχουν υποστεί συμπίεση.
• Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα από την
πρώτη κιόλας ανάπτυξη.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
16-16,5 Χ 75 εκ. ή 17-17,5 Χ 70 εκ.

άριστη ποιότητα
άριστα αγρονομικά
Ρ1565 νέο
•
•
•
•
•

FAO: 600  
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130
Ελμινθοσπόριο.
Το υβρίδιο με την
ισχυρότερη ρίζα και το • Μέγιστο ειδικό βάρος.
πιο δυνατό στέλεχος. • Εξαιρετική ποιότητα
Έντονο stay green.
καρπού – κατάλληλο
Ανθεκτικό στις
για ανθρώπινη
κατανάλωση.
ξηροθερμικές
• Ρόκα με συγκεκριμένο
συνθήκες.
μέγεθος.
Ανθεκτικό στη Σεζάμια
• Κατάλληλο για πυκνή
και την Πυραλίδα.
σπορά.
Ανθεκτικό στο

Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.

Ρ1611 νέο
FAO: 600   
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130
• Συμπαγές και ισορροπημένο φυτό.
• Ξεχώρισε το 2018 στη Β. Ελλάδα.
• Έντονο stay green.
• Μέγιστη αντοχή στο Ελμινθοσπόριο.
• Ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες.
• Ανθεκτικό στη Σεζάμια και την Πυραλίδα.
• Ανθεκτικό στις σήψεις της ρόκας.
• Ρόκα με σταθερό μέγεθος.
• Εξαιρετική ποιότητα καρπού.
• Κατάλληλο για πυκνή σπορά.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.

τεχνολογία
Optimum® AQUAmax®

P1049 νέο
•
•
•

FAO: 500
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 120 - 125
Κορυφαίες αποδόσεις
• Μέγιστη αντοχή σε
σε όλες τις συνθήκες
ξηροθερμικές συνθήκες.
περιβάλλοντος.
• Έντονο stay green.
Συμπαγές φυτό με ισχυρό • Μεγάλη ρόκα με πολλές
σειρές καρπών.
στέλεχος.
Ανθεκτικό στο
• Κατάλληλο για πυκνή
Ελμινθοσπόριο και το
σπορά.
Γυμνό Άνθρακα.

Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Οι περιορισμοί στην άρδευση είτε
στο χρόνο εφαρμογής, είτε στην
ποσότητα του νερού εντείνονται
με την πάροδο των ετών.
Η νέα τεχνολογία Optimum®
AQUAmax® είναι η λύση
για μείωση του κινδύνου και
σταθεροποίηση της απόδοσης
σε ξηροθερμικές συνθήκες και
συνθήκες παροδικής έλλειψης
νερού. Καλλιεργώντας
Optimum® AQUAmax® υβρίδια
καλαμποκιού έχουμε:

•
•
•
•
•
•

5% μεγαλύτερη απόδοση σε
σχέση με τη χρήση άλλων
υβριδίων.
Πιο σταθερή φωτοσύνθεση.
Έντονο μετάξωμα.
Διατήρηση πράσινης φυλλικής
επιφάνειας.
Συγκράτηση νερού στο
υπέργειο τμήμα του φυτού.
Καλύτερη απορρόφηση νερού
από το έδαφος

Με τη χρήση υβριδίων
Optimum® AQUAmax®
ο παραγωγός μπορεί να:
• επιλέξει με μεγαλύτερη
ασφάλεια την πυκνότητα
σποράς που του δίνει
το καλύτερο οικονομικό
αποτέλεσμα.
• καλλιεργήσει περισσότερα
στρέμματα καλαμπόκι.
• μειώσει το ρίσκο μιας κακής
χρονιάς.

λιγότερη υγρασία
περισσότερα κιλά
O χρόνος   συγκομιδής του
καλαμποκιού αποτελεί κρίσιμο
παράγοντα επιτυχίας για τον
παραγωγό. Επηρεάζει την
κερδοφορία του, καθώς πρέπει
να βρει ισορροπία μεταξύ της
μεγιστοποίησης της παραγωγής
και της ελαχιστοποίησης του
κόστους ξήρανσης και του
ρίσκου από δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Πρόωρη συγκομιδή
με υψηλή υγρασία καρπού

οδηγεί σε απώλεια παραγωγής
και ποιότητας, καθώς και
αύξηση του κόστους ξήρανσης.
Καθυστερημένη συγκομιδή
καταλήγει σε φθορές, μείωση
απόδοσης και ανάπτυξη
ανεπιθύμητων παρασίτων και
ασθενειών που μειώνουν την
εμπορική αξία του καρπού και
την αποθηκευτική του ικανότητα.
Η Pioneer έχει αναπτύξει
υβρίδια νέας τεχνολογίας

με κύκλο 120 – 125 ημέρες
που έχουν το ίδιο ή μεγαλύτερο
δυναμικό παραγωγής (από τα
μέχρι τώρα διαθέσιμα όψιμα
υβρίδια) και ταυτόχρονα
συγκομίζονται νωρίτερα
με μικρότερη υγρασία
συγκομιδής, ποιότητα
Pioneer και μικρότερο ή
καθόλου κόστος ξήρανσης.

Ρ0729  
•

FAO: 500
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 120 - 125
Το υβρίδιο που συνδυάζει
• Χαμηλό φυτό.
τις υψηλές αποδόσεις της
• Χαμηλή υγρασία συγκομιδής.
κατηγορίας του, με ισχυρά
• Μέγιστο ειδικό βάρος στο
αγρονομικά χαρακτηριστικά
βιολογικό του κύκλο.
και την καλύτερη ποιότητα
• Αντοχή στην ελλιπή εδαφική
υγρασία.
καρπού.

Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16 Χ 75 εκ. ή 16-16,5 Χ 70 εκ.

λιγότερη υγρασία
περισσότερα κιλά
Ρ0943 νέο
•
•
•
•
•
•

P1134

FAO: 500  
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:
120 - 125

Εύρωστο φυτό.
Μέγιστη αντοχή στην Πυραλίδα και τη Σεζάμια.
Ανθεκτικό στην έλλειψη εδαφικής υγρασίας.
Ταχεία απώλεια υγρασίας καρπού.
Αντοχή στην ελλιπή εδαφική υγρασία.
Ανθεκτικό στο Γυμνό Άνθρακα.

Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.

FAO: 500
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 120 - 125
• Υψηλές αποδόσεις με χαμηλή υγρασία συγκομιδής.
• Ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά. Έντονο stay green.
• Ανθεκτικό στο Γυμνό Άνθρακα και το Ελμινθοσπόριο.
• Προσαρμόζεται σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα.
• Κατάλληλο και για ενσίρωμα.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16 Χ 75 εκ. ή 16-16,5 Χ 70 εκ.

P0937
•
•
•
•

FAO: 500
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 120 - 125
Εξαιρετικές αποδόσεις.
Χαμηλή υγρασία συγκομιδής.
Ισορροπημένο φυτό.
Κατάλληλο για υψηλών αποδόσεων περιβάλλοντα.

Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
16-16,5 Χ 75 εκ. ή 17-17,5 Χ 70 εκ.

επιπλέον
επιλογές
FAO: 400
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 100 -105
• Πολύ μεγάλο δυναμικό παραγωγής.
• Ισορροπημένο φυτό με συμπαγή ρόκα.
• Ανθεκτικό στην ελλιπή άρδευση.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5 – 16 Χ 70 εκ. ή 16 – 16,5 Χ 70 εκ.

Ρ9911

FAO: 300
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 90 - 95
• Ψηλό ισορροπημένο φυτό.
• Ανθεκτικό στις ασθένειες του φυλλώματος.
• Το ταχύτερο dry down.από όλα τα υβρίδια.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16 Χ 75 εκ. ή 16-16,5 Χ 70 εκ.

PR31A34

FAO: 800
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: +140
• Μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις.
• Μέγιστο ύψος, φρέσκο βάρος και stay green.
• Λευκός καρπός.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
16-16,5 Χ 75 εκ. ή 17-17,5 Χ 70 εκ.

Ρ0023

FAO: 350
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 95 - 100
• Εύσωμο φυτό.
• Έντονο dry down.
• Ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
15,5-16 Χ 75 εκ. ή 16-16,5 Χ 70 εκ.

Ρ9900

FAO: 700
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 135 - 140
• Πολύ ισχυρό στέλεχος. Μέγιστο stay green.
• Καλή αντοχή στη σεζάμια και την πυραλίδα.
• Παραγωγή ενσιρώματος με μέγιστη
περιεκτικότητα σε άμυλο.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς:
16-16,5 Χ75 εκ. ή 17-17,5 Χ70 εκ.

Ρ2948W

άσπρο καλαμπόκι

Συνδυάστε τα οφέλη της Πρώιμης Σποράς
με το Υψηλό Δυναμικό των Νέων PIONEER®
Υβριδίων 120 – 125 ημερών
Η ανάλυση των δεδομένων από το 2005 μέχρι και σήμερα δείχνει ξεκάθαρα το προβάδισμα της Πρώιμης
Σποράς.
ΧΡΌΝΟΣ ΣΠΟΡΆΣ

Μέχρι την 1η εβδομάδα Απριλίου

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
100%

1η – 2η εβδομάδα Απριλίου

98%

2η – 3η εβδομάδα Απριλίου

95%

Τέλος Απριλίου +

90%

Επιπλέον τα νέα PIONEER® υβρίδια με κύκλο 120 – 125 ημέρες (P0943, P0729, P1134, P0937
και P1049 Optimum® AQUAmax®) παράγουν το ίδιο ή περισσότερο από τα πιο όψιμα υβρίδια σε
μικρότερο χρονικό διάστημα και χαμηλότερη υγρασία συγκομιδής.

ποιότητα
PIONEER®

Η DuPont Pioneer δημιουργεί και χαρακτηρίζει
όλα τα προϊόντα της με βάση τη μεταποιητική τους
εξειδίκευση και αξία. Συνεργάζεται στενά με την
βιομηχανία με στόχο την επιπρόσθετη αξία για όλη
την αλυσίδα παραγωγής.
• Ελάχιστες ξένες ύλες.
• Έντονο πορτοκαλί χρώμα.
• Μέγιστο ειδικό βάρος.
• Μακράς διάρκειας αποθήκευση, με ελάχιστη
φύρα.
• Μέγιστη % περιεκτικότητα σε λάδι σε άμυλο, λάδι
& πρωτεΐνες.
• Πιστοποίηση PioneerBest ®.
Ειδικό Βάρος και Υγρασία
Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για την ποιότητα
είναι το ειδικό βάρος και η υγρασία.
Ειδικό Βάρος
P1565, P1611, Ρ9911, Ρ0729, Ρ1524,
Ρ1672, Ρ1570, Ρ1758, Ρ1921, P2105, P1049,
P1916
Ο κανόνας που υιοθετούν όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς λέει ότι το χαμηλό ειδικό βάρος μειώνει:
• την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του
καρπού.
• την ποιότητα του τελικού προϊόντος π.χ. άμυλο.

Επιπλέον το καλαμπόκι με χαμηλό ειδικό βάρος
θεωρείται ζωοτροφή υποδεέστερης ποιότητας.
Το καλαμπόκι με υψηλό ειδικό βάρος:
• απαιτεί λιγότερα μεταφορικά.
• χρειάζεται μικρότερο αποθηκευτικό χώρο.
• έχει περισσότερους (%) άθικτους καρπούς χωρίς
ρωγμές.
• έχει λιγότερους % σπασμένους και
αλευροποιημένους καρπούς.
• αποθηκεύεται με ασφάλεια για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Αποθήκευση
Καθαρός άθικτος καρπός σημαίνει υγιής καρπός.
Αν δεν υπάρχει δυνατότητα αερισμού είναι
απαραίτητη η αποθήκευση άθικτου καρπού, γιατί
το κονιορτοποιημένο υλικό κάθεται στο κέντρο του
σιλό. Εξαιτίας της πυκνότητας δεν επιτρέπει στον
αέρα να κυκλοφορήσει, με αποτέλεσμα την άνοδο
της υγρασίας και της θερμοκρασίας που ισοδυναμεί
με την αρχή της υποβάθμισης της ποιότητας του
αποθηκευμένου καρπού.
Ποιότητα Ζωοτροφών
Ο καρπός που προέρχεται από την καλλιέργεια
PIONEER® υβριδίων καλαμποκιού είναι άριστης
ποιότητας ζωοτροφή.

Χαρακτηριστικά καρπού για κοτόπουλα
• Υαλώδης και χονδροαλεσμένος για τη
διευκόλυνση της κατάποσης.
• Υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο.
-υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι
-χαμηλή περιεκτικότητα σε ίνα
• Φυσικές χρωστικές ουσίες (ξανθοφύλλες) που
διαμορφώνουν τόσο το χρώμα του κρόκου του
αυγού, όσο και το χρώμα του κρέατος.

Για κοτόπουλα και χοίρους προτείνεται καρπός
που προέρχεται από τα υβρίδια P1565, P1611,
P1921, P1758, P1570, P1524, P1547 και
P0729.

Χαρακτηριστικά καρπού για χοίρους
• Υγιής.
• Ομοιογενές άλευρο.
• Κατάλληλα χαρακτηριστικά λιπαρών οξέων.

Για μηρυκαστικά προτείνεται καρπός που
προέρχεται από τα υβρίδια P1672, P0729,
PR31Y43, P1535, P2105, P0937 και P1049.

εύκολο
άνοιγμα

Χαρακτηριστικά καρπού για μηρυκαστικά
• Υγιής.
• Υψηλή πρόσληψη ενέργειας (άμυλο και
υδατάνθρακες).

PioneerBest®
2018
Πιστοποιητικά TÜV Hellas για εφαρμογή PioneerBest® το 2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE πιστοποιεί σύμφωνα

Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE πιστοποιεί σύμφωνα

με τις διαδικασίες της TÜV HELLAS ότι η Γεωργική Εκμετάλλευση:

με τις διαδικασίες της TÜV HELLAS ότι η Γεωργική Εκμετάλλευση:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο.Π. ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΚ 66031
ΔΡΑΜΑ

Καλαμπάκι Δράμας, ΤΚ 66031

έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το Πρωτόκολλο Ιχνηλασιμότητας Πολλαπλασιαστικού
Υλικού στην Γεωργική Παραγωγή για:

έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το Πρωτόκολλο Ιχνηλασιμότητας Πολλαπλασιαστικού
Υλικού στην Γεωργική Παραγωγή για:

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΥΒΡΙΔΙΑ P1565 & P0729

ΥΒΡΙΔΙΑ P0937 & P1672

Βρέθηκαν αντικειμενικές αποδείξεις ότι οι απαιτήσεις του ιδιωτικού πρωτοκόλλου
Ιχνηλασιμότητας PIONEER:

Βρέθηκαν αντικειμενικές αποδείξεις ότι οι απαιτήσεις του ιδιωτικού πρωτοκόλλου
Ιχνηλασιμότητας PIONEER:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ PIONEER BEST

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ PIONEER BEST

έχουν ικανοποιηθεί.

έχουν ικανοποιηθεί.
Στρέμματα

Συγκομιδή και Παράδοση (kg) *

321

465.450

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού: 0PR000040

Στρέμματα

Συγκομιδή και Παράδοση (kg) *

281

370.310

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού: 0PR000038

Ισχύει από: 21.10.2018

Ισχύει από: 21.10.2018
Ισχύει μέχρι: 20.10.2019

Ισχύει μέχρι: 20.10.2019

Γ. Φ. Κράββας

Γ. Φ. Κράββας

Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

Οι κατά δήλωση καλλιέργειες ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά από την TUV HELLAS (member of TUV NORD Group).
Οι έλεγχοι και το εκδοθέν πιστοποιητικό δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση βεβαίωση - πιστοποίηση της δηλουμένης από τους παραγωγούς έκτασης και
λοιπών στοιχείων μη υποκειμένων σε έλεγχο κατά τα άνω.

TÜV HELLAS AE, Λεωφ. Μεσογείων 282, 155 62, Χολαργός – Αθήνα, Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE πιστοποιεί σύμφωνα
με τις διαδικασίες της TÜV HELLAS ότι η Γεωργική Εκμετάλλευση:

QF (QP-QA-053-01)-07Α, Rev.04, 15.6.2018

TÜV HELLAS AE, Λεωφ. Μεσογείων 282, 155 62, Χολαργός - Αθήνα, Ελλάδα
QF (QP-QA-053-01)-07Α, Rev.04, 15.6.2018

ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΚ 66100
ΔΡΑΜΑ
έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το Πρωτόκολλο Ιχνηλασιμότητας Πολλαπλασιαστικού
Υλικού στην Γεωργική Παραγωγή για:

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΥΒΡΙΔΙΑ P1672
Βρέθηκαν αντικειμενικές αποδείξεις ότι οι απαιτήσεις του ιδιωτικού πρωτοκόλλου
Ιχνηλασιμότητας PIONEER:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ PIONEER BEST
έχουν ικανοποιηθεί.
Στρέμματα

Συγκομιδή και Παράδοση (kg) *

480

672.000

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού: 0PR000039

Ισχύει από: 21.10.2018
Ισχύει μέχρι: 20.10.2019

Γ. Φ. Κράββας
Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Οι κατά δήλωση καλλιέργειες ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά από την TUV HELLAS (member of TUV NORD Group).
Οι έλεγχοι και το εκδοθέν πιστοποιητικό δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση βεβαίωση - πιστοποίηση της δηλουμένης από τους παραγωγούς έκτασης και
λοιπών στοιχείων μη υποκειμένων σε έλεγχο κατά τα άνω.

TÜV HELLAS AE, Λεωφ. Μεσογείων 282, 155 62, Χολαργός – Αθήνα, Ελλάδα

Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE πιστοποιεί σύμφωνα
με τις διαδικασίες της TÜV HELLAS ότι η Γεωργική Εκμετάλλευση:

Ο.Π. ΔΡΑΓΟΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

QF (QP-QA-053-01)-07Α, Rev.04, 15.6.2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE πιστοποιεί σύμφωνα
με τις διαδικασίες της TÜV HELLAS ότι η Γεωργική Εκμετάλλευση:

Ο.Π. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ

ΦΤΕΛΙΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΚ: 66031
ΔΡΑΜΑ

Γεωργιανή Καβάλας, ΤΚ 64001

έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το Πρωτόκολλο Ιχνηλασιμότητας Πολλαπλασιαστικού
Υλικού στην Γεωργική Παραγωγή για:

έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το Πρωτόκολλο Ιχνηλασιμότητας Πολλαπλασιαστικού
Υλικού στην Γεωργική Παραγωγή για:

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΥΒΡΙΔΙΑ P1758

ΥΒΡΙΔΙΑ P0729
Βρέθηκαν αντικειμενικές αποδείξεις ότι οι απαιτήσεις του ιδιωτικού πρωτοκόλλου
Ιχνηλασιμότητας PIONEER:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ PIONEER BEST
έχουν ικανοποιηθεί.
Στρέμματα

Συγκομιδή και Παράδοση (kg) *

808

1.154.560

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού: 0PR000038

Βρέθηκαν αντικειμενικές αποδείξεις ότι οι απαιτήσεις του ιδιωτικού πρωτοκόλλου
Ιχνηλασιμότητας PIONEER:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ PIONEER BEST
έχουν ικανοποιηθεί.
Στρέμματα

Συγκομιδή και Παράδοση (kg) *

720

1.191.430

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού: 0PR000037
Ισχύει από: 21.10.2018

Ισχύει από: 21.10.2018
Ισχύει μέχρι: 20.10.2019

Ισχύει μέχρι: 20.10.2019

Γ. Φ. Κράββας

Γ. Φ. Κράββας

Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

TÜV HELLAS AE, Λεωφ. Μεσογείων 282, 155 62, Χολαργός - Αθήνα, Ελλάδα
QF (QP-QA-053-01)-07Α, Rev.04, 15.6.2018

TÜV HELLAS AE, Λεωφ. Μεσογείων 282, 155 62, Χολαργός - Αθήνα, Ελλάδα
QF (QP-QA-053-01)-07Α, Rev.04, 15.6.2018

καρπός
PioneerBest®
Η Pioneer Hi-Bred Hellas με στόχο την παραγωγή ποιοτικότερου, πιστοποιημένου και αναγνωρίσιμου
καρπού καλαμποκιού και την προσφορά υψηλότερης αξίας για τον παραγωγό, τον τελικό χρήστη και όλη
την αλυσίδα παραγωγής – μεταποίησης δημιούργησε το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ιχνηλασιμότητας
PioneerBest®.
Το Πρόγραμμα βασίζεται στις εξής αρχές:
• Εφαρμογή ειδικού πρωτοκόλλου της Pioneer Hi-Bred Hellas. Από τη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο
προκύπτουν πιστοποιημένα σιλό ή παρτίδες καρπού, που ιχνηλατούνται ως προς το υβρίδιο, τον
παραγωγό και το χωράφι.
• Επιθεωρήσεις και Πιστοποίηση από την TÜV Hellas.
• Καλλιέργεια επιλεγμένων PIONEER® υβριδίων καλαμποκιού, ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη.
• Επιλεγμένοι παραγωγοί – συνεργάτες, ώστε να επιτυγχάνεται σωστή διαχείριση, καλλιέργεια, συγκομιδή,
αποθήκευση και εμπορία.
• Αναλύσεις καρπού (διαθρεπτικές και μυκοτοξινών).
Το προϊόν που προέρχεται από την εφαρμογή του προγράμματος PioneerBest® και είναι εξειδικευμένο για
παραγωγούς ζωοτροφών, μύλους και εργοστάσια αμύλου έχει ομοιογένεια και την κατάλληλη κατάσταση
υγείας ανάλογα με την τελική χρήση π.χ. μυκοτοξίνες. Επιπλέον τα χαρακτηριστικά που ελέγχονται είναι:
• Ειδικό Βάρος
• Άμυλο% και Τύπος Αμύλου
• Πρωτεΐνη %
• Λιπαρά % και Προφίλ Λιπαρών Οξέων

ασθένειες
Τριχόδερμα
Η προσβολή από τον μύκητα
Trichoderma viride έχει σαν
αποτέλεσμα τη μείωση της
παραγωγής και την υποβάθμιση της
ποιότητας Τα PIONEER® υβρίδια
με αντοχή στις ξηροθερμικές

Ελμινθοσπόριο
Τα τελευταία χρόνια εξαπλώνεται
τόσο γεωγραφικά, όσο και σε
βαθμό που προκαλεί οικονομική
ζημία στην παραγωγή του
καλαμποκιού η ασθένεια
φυλλώματος Ελμινθοσπόριο.
Προκαλείται από τον μύκητα Exserohilum turcicum (Helminthosporium turcicum) που διαχειμάζει στα
υπολείμματα της καλλιέργειας. Οι
αρχικά λαδί και κατόπιν νεκρωτικές
κηλίδες που προκαλεί, ξεκινούν
από τα κάτω φύλλα και μπορεί να
είναι μικρές έως πολύ μεγάλες
και ελλειπτικές, συνήθως με
ομαλά στρογγυλά άκρα. Οι ώριμες
κηλίδες σε υγρές συνθήκες μπορεί

συνθήκες και υαλώδεις καρπούς
ξεχώρισαν κάτω από αυτές τις
δύσκολες συνθήκες.
Συμβουλές Διαχείρισης
• Βαθύ όργωμα.

να φαίνονται σκονισμένες στη
μέση, καθώς ο μύκητας παράγει
σπόρια που απλώνονται σε άλλα
νεότερα φύλλα.

•
•
•

Αποφυγή πολύ πυκνής σποράς.
Καλή λίπανση και άρδευση
Χρήση μεσοπρώιμων υβριδίων
με καλή ποιότητα καρπού
και αντοχή στο στρες.

και τις αρχές του καλοκαιριού.
Η μόλυνση εμφανίζεται όταν
υπάρχει ελεύθερο νερό στην
επιφάνεια του φύλλου επί 6 έως
18 ώρες και οι θερμοκρασίες
Η ανάπτυξη της ασθένειας
είναι 18° έως 27°C. Ο μύκητας
ευνοείται με την πάροδο του
αυτός μπορεί να παράξει
χρόνου σε χωράφια με πολλά
σπόρια σε μόλις μία εβδομάδα,
υπολείμματα και συνεχή
επιτρέποντας στην ασθένεια να
καλλιέργεια καλαμποκιού. Επίσης εξαπλωθεί πολύ πιο γρήγορα
ευνοείται από βαριά εδάφη, συχνό από πολλές άλλες ασθένειες των
πότισμα με καρούλι (ή συχνές
φύλλων του καλαμποκιού. Καθώς
βροχοπτώσεις), υψηλή υγρασία
πολλές αλλοιώσεις των φύλλων
και ήπιες θερμοκρασίες. Τα σπόρια μεγαλώνουν και συγχωνεύονται,
του μύκητα διασπείρονται με τη
μπορεί να καλυφθούν ολόκληρα
βροχή και τα ρεύματα του αέρα
φύλλα ή περιοχές φύλλων. Η
στα φύλλα των φυτών την άνοιξη βαριά προσβολή δίνει στα φύλλα

μια γκρίζα και καμένη εμφάνιση.
Οι ερευνητές της Pioneer
επιλέγουν ανθεκτικά υβρίδια σε
πολλαπλά περιβάλλοντα, όπου
η πίεση από το Ελμινθοσπόριο

είναι σταθερά υψηλή χρόνο με
το χρόνο. Τα PIONEER® υβρίδια
βαθμολογούνται για την αντοχή
τους και προτείνουμε υβρίδια
με μεγάλο βαθμό αντοχής για
περιοχές και χωράφια με έντονη

παρουσία της ασθένειας. Άλλα
μέτρα αντιμετώπισης είναι η
αμειψισπορά και το όργωμα –
ενσωμάτωση των υπολειμμάτων
της προηγούμενης καλλιέργειας.

Αφλατοξίνες
Οι αφλατοξίνες είναι μια ομάδα
από φυσικές τοξίνες που παράγεται
από το μύκητα Aspergilus sp., όταν
υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας. Η
Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες
χώρες, παράγει εξαιρετικής
ποιότητας καλαμπόκι. Σπόρια του
μύκητα Aspergilus flavus υπάρχουν
στο έδαφος, στα υπολείμματα

καλλιεργειών και γενικά είναι σε
αφθονία στη φύση. Οι σποραδικές
εξάρσεις συνδέονται με ζεστές
(θερμοκρασία>320C) και ξηρές
χρονιές, ειδικά κατά την περίοδο
γεμίσματος του καρπού στο
καλαμπόκι. Έντομα που τρέφονται
με τον καρπό και μηχανική ζημιά
στον καρπό κατά τη συγκομιδή,
εντείνουν τη μόλυνση. Ο μύκητας

προκαλεί σήψη στη ρόκα με λαδίπράσινο μυκήλιο και σπόρια.
Η Pioneer Hi-Bred Hellas στα
πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης
των παραγωγών της ανιχνεύει την
ύπαρξη αφλατοξινών σε καρπό
καλαμποκιού με ειδικό μηχάνημα
που διαθέτει το Κέντρο Σύγχρονης
Κτηνοτροφίας στη Θεσσαλονίκη.

ενσίρωμα
Η Pioneer Hi-Bred Hellas είναι η μοναδική εταιρεία
στην Ελλάδα που ασχολείται συστηματικά με την
ενσίρωση των ζωοτροφών. Για την ενσίρωση
του καλαμποκιού προτείνει τα PIONEΕR® υβρίδια
P2849W, P1921, PR31Y43, P2105,
PR31A34, P1524 και P1672.
P1921 - PR31Y43 – P2105: Ο συνδυασμός
των τριών αυτών υβριδίων με την κατάλληλη
τοποθέτηση, ανάλογα με τις συνθήκες και τους
στόχους της καλλιέργειας, δίνει το μέγιστο της
στρεμματικής παραγωγής.
P1921: Όψιμο υβρίδιο, κατάλληλο για συνθήκες

P1672 – P1524: Άριστη ποιότητα ενσιρώματος.
Κατάλληλα για συνθήκες υψηλών αποδόσεων και
όψιμες σπορές.
P2948W: Όψιμο υβρίδιο με λευκό καρπό για την
αύξηση της απόδοσης σε ενσίρωμα.
Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες επιβάλουν
τη ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΕΝΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. Με καθαρά
οικονομικά κριτήρια, η ενσίρωση του καλαμποκιού
είναι η πιο αποτελεσματική βάση διατροφής στην
επαγγελματική αγελαδοτροφία.

υψηλών αποδόσεων. Ισχυρά αγρονομικά
χαρακτηριστικά. Παράγει ενσίρωμα με υψηλή
ενέργεια γαλακτοπαραγωγής.
PR31Y43: Ευρείας προσαρμοστικότητας υβρίδιο.
Αξιοποιεί άριστα τόσο τα χαμηλής, όσο και τα
υψηλής γονιμότητας περιβάλλοντα.
P2105: Η νέα πρόταση στο ενσίρωμα. Όψιμο
υβρίδιο με μέγιστη στρεμματική απόδοση σε
φρέσκο βάρος και ενέργεια για τα μηρυκαστικά.
PR31A34: Αποδοτικό και πολύ σταθερό στα
διάφορα περιβάλλοντα, με πολύ μικρή διακύμανση
στην απόδοση. Παράγει ενσίρωμα με υψηλή
ενέργεια γαλακτοπαραγωγής.

Η Pioneer Hi-Bred Hellas διαθέτει:
• Κέντρο Σύγχρονης Κτηνοτροφίας στις
εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, όπου
γίνεται ανάλυση της θρεπτικής αξίας των
πρώτων υλών για ζωοτροφές π.χ. καρπός και
ενσίρωμα καλαμποκιού.

•

Κινητό Εργαστήριο Ανάλυσης (NIR VAN)
που είναι ένα αυτόνομο και πλήρες κέντρο για
δειγματοληψία και ανάλυση ενσιρωμάτων.
Επιπλέον μη ξεχνάτε ότι, η χρήση των εμβολιαστών
PIONEER® 11Α44, και 11CFT για ενσίρωμα
καλαμποκιού ενισχύει και προστατεύει την
ποιότητα του ενσιρώματος όλο το χρόνο.

pastone (παστόνε)
Το Pastone (Παστόνε) είναι η τεχνική που μας
επιτρέπει να συγκομίζουμε τον καρπό του
καλαμποκιού με υγρασία 32-34% και να τον
αποθηκεύουμε με ασφάλεια σε σιλό ή λουκάνικο.
Συγκομίζεται ολόκληρη η ρόκα σε υψηλό ποσοστό
υγρασίας και ουσιαστικά ενσιρώνεται (περιλαμβάνει
μόνο τον καρπό και το κότσαλο). Τα πλεονεκτήματα
του pastone είναι ότι:

•
•
•

•

Επισπεύδουμε τη συγκομιδή σε σχέση με τον
κλασικό αλωνισμό.
Κερδίζουμε τα ξηραντικά.
Αποθηκεύουμε καλύτερη ποιότητα, γιατί το
καλαμπόκι δεν εκτίθεται στους μύκητες και τα
έντομα που προσβάλουν τη ρόκα μετά το γέμισμα
του καρπού.
Ταΐζουμε όλο το χρόνο ζωοτροφή υψηλής
βιολογικής αξίας και περιεκτικότητας.

diabrotica (διαβρότικα)
Το έντομο αυτό εντοπίστηκε για πρώτη φορά το
2009 στην Ελλάδα και έκανε πολύ έντονα και
γεωγραφικά εκτεταμένα προβλήματα στο καλαμπόκι
το 2017 στην Ανατολική και Δυτική Μακεδονία.
Το 2018 επεκτάθηκε σε νέες περιοχές π.χ. στη
Θεσσαλία, αλλά με σχετικά μικρούς πληθυσμούς.
Τρέφεται από τη ρίζα των φυτών Απρίλιο και Μάιο
(στάδιο σκουληκιού) και σταδιακά μεταμορφώνεται
σε ενήλικο σκαθάρι τέλη Μαΐου- αρχές
Ιουνίου. Τα ενήλικα πετώντας σε μικρότερους ή
μεγαλύτερους πληθυσμούς, ανάλογα με την περιοχή
και το χωράφι, τρώνε αρχικά από τα φύλλα και
αργότερα γύρη και μετάξια.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση του εντόμου
απαιτείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης
και συνδυασμός κατάλληλων μέτρων για
να κρατήσει το έντομο σε επίπεδα που δεν
προκαλούν οικονομική ζημιά.
•

•
•

Βήματα για τον έλεγχο του εντόμου
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ
ΤΗΣ PIONEER HI-BRED HELLAS.
• Καταγραφή των χωραφιών με παρουσία του
εντόμου το 2018 και αξιολόγηση του ρίσκου από
το έντομο.
• Όπου αναμένεται σοβαρή προσβολή εφαρμόστε
FORCE® 1,5 GR* στη γραμμή σποράς με τη
σπαρτική.
• Επιλέξτε 2-3 υβρίδια με διαφορετικούς χρόνους
γονιμοποίησης.
• Υβρίδια όπως το Ρ1134 (120 ημερών) έχουν
ταχεία ανάκτηση ριζικού συστήματος και κλείνουν
τη γονιμοποίηση νωρίτερα από τα όψιμα υβρίδια.
• Επιλέξτε υβρίδια με ισχυρό ριζικό σύστημα όπως
P1049, P1565, P1611, Ρ1570, Ρ1672,
Ρ1921 και Ρ2105.
*Reg. Trademark of Syngenta Group Company

•

•
•
•
•

Η Pioneer Hi-Bred Hellas παρακολουθεί την
πορεία του εντόμου με ειδικές παγίδες σε
επιλεγμένες περιοχές και χωράφια με κίνδυνο
προσβολής.
Εκπαιδευμένοι γεωπόνοι συμβουλεύουν τους
παραγωγούς και διενεργούν επιτόπιους ελέγχους
παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Ενισχύεται η τεχνική υποστήριξη με χρήση
Drones.

Αν δεν αναμένεται σοβαρή προσβολή
σπείρτε μέρος των στρεμμάτων πρώιμα ( με
επενδεδυμένο με εντομοκτόνο σπόρο), κατά
προτίμηση Ρ1134, Ρ0729, Ρ0937 ή Ρ9911.
Τακτικός έλεγχος της ρίζας από τα τέλη Απριλίου
και κατά τη διάρκεια του Μαΐου.
Καταγραφή των χωραφιών με παρουσία του
ενήλικου εντόμου με μια απλή κίτρινη παγίδα που
κολλάνε τα έντομα.
Συστηματική παρακολούθηση των χωραφιών
πριν και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας –
γονιμοποίησης.
Αν είναι μεγάλος πληθυσμός των ενήλικων
εντόμων κατά τη γονιμοποίηση θα χρειαστεί
ψεκασμός με ειδικά ψεκαστικά.

τεχνολογία
επένδυση σπόρων
Η Pioneer Hi-Bred Hellas διαθέτει για το καλαμπόκι σπόρους επενδεδυμένους με τα μόνα διαθέσιμα
εγκεκριμένα εντομοκτόνα που είναι:
• SONIDO® 400FS* (Thiaclorpid) που ανήκει στην οικογένεια των νεονικοτινοειδών.
• FORCE® 20CS** (Tefluthrin) που ανήκει στην οικογένεια των πυρεθρινών.
Τα νέα εντομοκτόνα επένδυσης έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:
• Αντιμετωπίζουν τα σιδηροσκούληκα, που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την απόδοση του
καλαμποκιού σε σχέση με τα άλλα έντομα εδάφους.
• Ενισχύουν την ομοιόμορφη και ζωηρή πρώτη ανάπτυξη των νεαρών φυτών
• Έχουν πολύ καλύτερες ιδιότητες προστασίας για τα ωφέλιμα έντομα και το περιβάλλον.
• Συνδυάζονται με όλα τα γνωστά ζιζανιοκτόνα και έχουν εξαιρετική εκλεκτικότητα σε ότι αφορά το φυτό
του καλαμποκιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν τις προφυλάξεις που αφορούν τα επενδυτικά εντομοκτόνα. Οι σπόροι πρέπει να σπέρνονται κατάλληλα, ώστε να
καλύπτονται από το έδαφος και να μην αφήνονται εκτεθειμένοι και σε ελεύθερη πρόσβαση στα πουλιά.
Έγκριση στο καλαμπόκι έχουν και κοκκώδη εντομοκτόνα, τα οποία για την εφαρμογή τους απαιτούν κοκκοδιανομέα στη σπαρτική μηχανή. Σε περιπτώσεις υψηλών
προσβολών τα εντομοκτόνα επένδυσης μπορούν να συνδυαστούν και με τα κοκκώδη εντομοκτόνα.
* Reg. Trademark Bayer A.G. Germany
** Reg. Trademark of Syngenta Group Company

θρέψη
καλαμποκίου
N-Lock™
Το N-Lock™ επιβραδύνει την διαδικασία
νιτροποίησης στο έδαφος και διατηρεί το άζωτο
στην (σταθερή) αμμωνιακή του μορφή. Καθυστερεί
δηλαδή τη μετατροπή του σε νιτρικά άλατα,
διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο το αζωτούχο
λίπασμα στην περιοχή της ρίζας του φυτού για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.

N-Lock
NITROGEN STABILISER

Συσκευασία: μπιτόνι 15 λίτρων        
Δόση: 170 ml/στρ.
Εφαρμογή: με ψεκασμό στο έδαφος και ακολουθεί
μηχανική ενσωμάτωση ή πότισμα (> 12 χιλιοστά) /
βροχή
Συνδυάζεται με υγρά λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα,
εντομοκτόνα και υγρή κοπριά

Η παρουσία του N-Lock™ στο έδαφος αυξάνει την
παραμονή του αζώτου στη ριζόσφαιρα, μειώνει τα
αέρια του θερμοκηπίου (απονιτροποίηση), μειώνει
την έκπλυση του αζώτου στον υδροφόρο ορίζοντα
και συνδέεται με αύξηση της παραγωγής.
Σύνθεση: νιτραπυρίνη (2-chloro-6-(trichloromethyl)
pyridine) 300 g/l
Μορφή: μικροκάψουλες σε υδατικό διάλυμα

Το N-Lock™ χρησιμοποιείται σε όλες τις
ανεπτυγμένες χώρες με εντατική γεωργία
προσφέροντας μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως:
• Σταθεροποιεί το άζωτο στο έδαφος και το
κατανέμει προς όφελος των φυτών, που
αναπτύσσονται καλύτερα και πιο ομοιόμορφα.
• Αυξάνει τη μέση απόδοση της παραγωγής και την
αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων.
• Μειώνει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
• Εφαρμόζεται εύκολα.

® Trademark of the DowChemical Company (‘’Dow’’) or an affiliated company of Dow

λίπανση
Η εισαγωγή των λιπασμάτων FertiBest από το
2009 αύξησε τη μέση στρεμματική παραγωγή στο
καλαμπόκι κατά 50 κιλά ανά στρέμμα. Το πυκνό
άζωτο και η Μεθυλενουρία που περιέχουν σε
συνδυασμό με τη στοχευμένη αναλογία Φωσφόρου
και Καλίου έχουν σαν αποτέλεσμα ισορροπημένα
φυτά, υγιή μέχρι και το γέμισμα του καρπού.
Εκμεταλλευτείτε το Πρόγραμμα Εδαφολογικών
Αναλύσεων που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο. Οι
αναλύσεις σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων
που έχουμε για κάθε περιοχή του καλαμποκιού
μας επιτρέπει να σας προτείνουμε το κατάλληλο
λίπασμα και την κατάλληλη δόση τόσο για τη
βασική, όσο και για την επιφανειακή λίπανση.

Πίνακας: Απόδοση % ανάλογα με τις μονάδες αζώτου και τον αριθμό φυτών/στρ.
ΜΟΝΆΔΕΣ ΑΖΏΤΟΥ/ΣΤΡ.

ΑΠΌΔΟΣΗ %

33+
28 - 32
23 - 27

99%

100%

97%

99%

100%

7.300

7.400

7.500+

94%

Μέχρι 22

90%

Φυτά/στρ.

7.100

Πολλές φορές είναι σκόπιμη η εφαρμογή των
λιπασμάτων Φωσφόρου και Καλίου να γίνεται
από το Φθινόπωρο ή σε κατάλληλα ΄΄ανοίγματα΄΄
του καιρού το χειμώνα και οπωσδήποτε πριν τη
σπορά την άνοιξη. Πρόκειται για στοιχεία που
είναι δυσκίνητα στο έδαφος και η εφαρμογή τους

7.200

πολύ πριν από την καλλιέργεια λειτουργεί θετικά.
Εξαιρετικό αποτέλεσμα (όπως φαίνεται και στον
πίνακα που ακολουθεί) έχει η εφαρμογή του
FB 9.30.22 σε χωράφια με μονοκαλλιέργεια
καλαμποκιού ή βαριά εδάφη με κακή αποστράγγιση –
συμπιεσμένα.

ΑΠΟΔΟΣΗ
κιλά / στρ. (15 % υγρασία)

ΥΓΡΑΣΙΑ %

FB 9.30.22

1.331

14,3

Μάρτυρας

1.247

14,3

ΛΙΠΑΣΜΑ

Ενδεικτικοί τύποι FertiBest
ΒΑΣΙΚΉ ΛΊΠΑΝΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΉ ΛΊΠΑΝΣΗ

FB 32.12.7+Zn

FB 15 (45.0.0)

FB 31.8.12

FB 20 (45.0.0)

FB 30.8.12+Zn

FB 40.0.0 S

FB 29.5.17

FB 40.0.7

FB 29.5.16+Zn
FB 25.5.20+B
FB 9.30.22
Το FertiΒest είναι εμπορικό σήμα της Pioneer Hi-Bred Hellas

Εκκινητές – Μικροκοκκώδη Λιπάσματα
Η Pioneer Hi-Bred Hellas επέλεξε τον εκκινητή
STAR TAN με υψηλή συγκέντρωση υδατοδιαλυτού
Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων που:
• Βελτιώνει την εγκατάσταση της νεαρής φυτείας.
• Βελτιώνει το ρυθμό και την ομοιομορφία της
ανάπτυξης.
• Αυξάνει τη στρεμματική απόδοση στο καλαμπόκι
(έως 5%).
Τα πλεονεκτήματα είναι ιδιαίτερα αισθητά σε
κρύα η συμπιεσμένα εδάφη και σε χωράφια με
Πίνακας: Πλεονεκτήματα χρήσης εκκινητή
ΑΠΌΔΟΣΗ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΊΣΕΙΣ
κιλά/στρ.
15% υγρασία

ανομοιόμορφη σποροκλίνη. Συνιστώμενη δόση στο
καλαμπόκι 2 – 4 κιλά/στρ.*
STAR TAN 8–35–0+9SΟ3
8,0 % NH4
35,0% P2O5 ( υδατοδιαλυτό σε κιτρικό αμμώνιο)
9,0 % SO3
2,0% Σίδηρο (Fe)
* Η συνιστώμενη δόση είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τη σύσταση του
εδάφους και το πρόγραμμα λίπανσης που εφαρμόζεται.

ΥΓΡΑΣΊΑ
%

ΑΡΙΘΜΌΣ ΦΥΤΏΝ/
ΣΤΡ

    ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΊΑ
ΦΥΤΏΝ
(κλίμακα 1-9)

Startan

1.647

16,3

7.415

7

Μάρτυρας

1.590

16,7

7.282

5

ζιζανιοκτόνα
καλαμποκίου
Η Pioneer Hi-Bred Hellas προτείνει

CABADEX® Extra SC
Η Καλύτερη Πρόταση για την Αντιμετώπιση των Πλατύφυλλων Ζιζανίων
Προφυτρωτικό- μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό
ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση των πλατύφυλλων
ζιζανίων στο καλαμπόκι.
• Μίγμα δύο δραστικών συστατικών, του
Florasulam (Τριαζολο-πυριμιδίνη) και του
Mesotrione (Τρικετόνη), με διαφορετικό και
συμπληρωματικό τρόπο δράσης. Το Florasulam
αναστέλλει τη δράση του ενζύμου ALS (HRAC
B), παρεμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη των
ζιζανίων. Το Mesotriοne αναστέλλει τη δράση
του ενζύμου 4-HPPD (HRAC F2), επιτρέποντας
την καταστροφή της χλωροφύλλης των ζιζανίων
από την υπεριώδη ακτινοβολία, με αποτέλεσμα
τη νέκρωση των ζιζανίων. Και οι δύο δραστικές
ουσίες του CABADEX® Extra SC απορροφώνται
από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων και

μετακινούνται διασυστηματικά στο
εσωτερικό των φυτών.
• Διπλή δράση τόσο από το φύλλωμα
όσο και από τη ρίζα.
• Ισχυρή διασυστηματική κίνηση Άμεση δράση.
• Αποτελεσματική αντιμετώπιση των
σημαντικότερων πλατύφυλλων ζιζανίων του
καλαμποκιού.
• Ιδανικό εργαλείο για χρήση σε προγράμματα
διαχείρισης ανθεκτικών ζιζανίων.
Συνδυάζεται με το Steadfast Duo® 45 WG και
το Principal® WG για άριστα αποτελέσματα σε
πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια

® Trademark of the DowChemical Company (‘’Dow’’) or an affiliated company of Dow

Arigo® 51 WG
Νέα Ολοκληρωμένη Πρόταση για τον Έλεγχο Αγρωστωδών και Πλατύφυλλων Ζιζανίων
Μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό, ευρέως φάσματος
ζιζανιοκτόνο. Πρόκειται για ένα έτοιμο μίγμα τριών
από τις πιο καταξιωμένες δραστικές ουσίες που
δρουν τόσο από τα φύλλα, όσο και από το έδαφος. Το
Rimsulfuron (σουλφονυλουρία) αποτελεί τη δραστική
ουσία του Rush® WG για γρήγορη απορρόφηση
από τα φύλλα και αποτελεσματική δράση έναντι
δυσεξόντωτων ζιζανίων όπως ο βέλιουρας. Το Nicosulfuron (σουλφονυλουρία) αποτελεί το καθιερωμένο
ζιζανιοκτόνο για υψηλή αποτελεσματικότητα,
σταθερότητα σε διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας
και pH και ασφάλεια στο καλαμπόκι.

Τέλος, το Mesotrione έχει σχεδιαστεί για
να αντιμετωπίζει τα πλέον δυσεξόντωτα
πλατύφυλλα ζιζάνια. Δρα μέσω
του φυλλώματος και από εδάφους
εξασφαλίζοντας άμεσο αποτέλεσμα και
μεγάλη διάρκεια δράσης.
•
•
•

Ελέγχει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.
Υψηλή αποτελεσματικότητα με μικρή δόση
εφαρμογής.
Ασφάλεια για το καλαμπόκι και ευελιξία στην
εναλλαγή καλλιεργειών.

•
•
•
•

Ευκολία εφαρμογής – Έτοιμο μίγμα.
Γρήγορη απορρόφηση από τα φύλλα.
Δράση και από το έδαφος.
Συνδυάζει 2 διαφορετικούς τρόπους δράσης (Β
& F2) για τον έλεγχο και την αποτροπή ανάπτυξης
ανθεκτικών ζιζανίων.

Για την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού του
Arigo® 51 WG και για την περαιτέρω αξιοποίηση
της δράσης του, συστήνεται η εφαρμογή νωρίς
μεταφυτρωτικά (2 φύλλα της καλλιέργειας)
ή η εφαρμογή σε δύο δόσεις (16,5 γρ. × 2) με
μεσοδιάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας μεταξύ
των δυο εφαρμογών.

Το ωοειδές λογότυπο DuPont, οι επωνυμίες DuPont™, και όλα τα προϊόντα που σημαίνονται με την ένδειξη ® ή ™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
E. I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της.

Hector® Max WG
Άμεσα Αποτελέσματα
Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό
ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση πλατύφυλλων και
αγρωστωδών ζιζανίων στο καλαμπόκι.
• To Hector® Μax WG συνδυάζει μοναδικά τις
δραστικές ουσίες nicosulfuron, rimsulfuron και
dicamba (ρυθμιστής ανάπτυξης).
Το dicamba προσδίδει στο Hector® Μax WG
τη ικανότητα να αντιμετωπίζει μεγάλο εύρος
πλατύφυλλων ζιζανίων.
• Υψηλή αποτελεσματικότητα.
• Γρήγορη δράση.

• Ταυτόχρονη αντιμετώπιση
αγρωστωδών & πλατύφυλλων
ζιζανίων.
• Ευελιξία στην εναλλαγή
καλλιεργειών
• Ευκολία εφαρμογής.
Η εδαφική υγρασία και οι υψηλές
θερμοκρασίες επιταχύνουν τη δράση
του, ενώ αντίθετα η ξηρασία και οι
χαμηλές θερμοκρασίες την επιβραδύνουν.

Το ωοειδές λογότυπο DuPont, οι επωνυμίες DuPont™, και όλα τα προϊόντα που σημαίνονται με την ένδειξη ® ή ™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
E. I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της.

Steadfast® Duo 45 WG
Η Πρώτη Επιλογή ενάντια σε Μονοετή και Πολυετή Αγρωστώδη Ζιζάνια και Ορισμένα
Πλατύφυλλα
Μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό, διασυστηματικό
ζιζανιοκτόνο.
• Έτοιμο μίγμα nicosulfuron και rimsulfuron για
καλύτερο αποτέλεσμα στα δύσκολα αγρωστώδη
ζιζάνια. Tα nicosulfuron και rimsulfuron όταν
χρησιμοποιούνται μαζί αλληλοσυμπληρώνονται,
με αποτέλεσμα γρηγορότερη διείσδυση στο
ζιζάνιο στόχο αλλά και καλύτερη κατανομή
μέσα στη φυτική μάζα σε σχέση με όταν αυτά
εφαρμόζονται το καθένα ξεχωριστά. Αυτή η
συνέργεια οδηγεί σε υψηλή αποτελεσματικότητα

ενάντια σε αγρωστώδη
ζιζάνια όπως ο βέλιουρας, η
μουχρίτσα και το αιματόχορτο
αλλά και σε ορισμένα
πλατύφυλλα, όπως το τραχύ
βλήτο.
• Ταχεία και σταθερή δράση.
• Εκλεκτικότητα.
• Έλεγχος βέλιουρα, μουχρίτσας και αιματόχορτου.
• Αποδόμηση στο έδαφος.
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν

εφαρμόζεται σε νεαρά ζιζάνια στο στάδιο της
ζωηρής ανάπτυξης τους (2-4 πραγματικά φύλλα).

Σε βέλιουρα από ρίζωμα συνιστάται η εφαρμογή του
όταν τα ζιζάνια έχουν ύψος 20cm.

Το ωοειδές λογότυπο DuPont, οι επωνυμίες DuPont™, και όλα τα προϊόντα που σημαίνονται με την ένδειξη ® ή ™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
E. I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της.

Principal® WG νέο
Η Νέα Πρόταση στην Αντιμετώπιση των Αγρωστωδών Ζιζανίων
Μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό, διασυστηματικό
ζιζανιοκτόνο.
• Έτοιμο μίγμα των δραστικών ουσιών nicosulfuron και rimsulfuron, ο συνεργισμός των οποίων
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κυριότερα
αγρωστώδη και ορισμένα πλατύφυλλα ζιζάνια.
• Αποτελεσματικό έναντι βέλιουρα και μουχρίτσας.
• Ευελιξία στην εναλλαγή καλλιεργειών.

•
•

Ισχυρό μίγμα.
Ευκολία εφαρμογής.

Σε συνδυασμό με το Cabadex® Extra SC
δημιουργεί ένα ασυναγώνιστο μίγμα ζιζανιοκτόνων
για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων και αγρωστωδών
ζιζανίων.

Το ωοειδές λογότυπο DuPont, οι επωνυμίες DuPont™, και όλα τα προϊόντα που σημαίνονται με την ένδειξη ® ή ™ είναι σήματα
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της E. I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της.

Rush® WG
Διασυστηματικό, εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των
σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση του βέλιουρα και άλλων αγρωστωδών και
πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλαμπόκι, τομάτα και πατάτα.
Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και
δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων.
Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και

ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη
των ζιζανίων. Στο έδαφος διασπάται πολύ γρήγορα
και ως εκ τούτου δεν έχει υπολειμματική δράση.

Το ωοειδές λογότυπο DuPont, οι επωνυμίες DuPont™, και όλα τα προϊόντα που σημαίνονται με την ένδειξη ® ή ™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
E. I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της.

Σε όλες τις μεταφυτρωτικές εφαρμογές των προτεινόμενων ζιζανιοκτόνων είναι απαραίτητη
η χρήση μιας από τις παρακάτω επιφανειοδραστικές ουσίες.
Codacide® EC σε δόση 125 κ.εκ./στρέμμα. Υψηλής ποιότητας βιομηχανικό λάδι με βάση το κραμβέλαιο.
Φυσικό προϊόν που συνδυάζεται άριστα με το φυτό ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα υγρασίας ή υψηλότερες
θερμοκρασίες.

Trend® 90 SL σε αναλογία 0.1% κατά όγκο. Μη ιονιζόμενο επιφανειοδραστικό, 1 κιλό Trend® 90 SL σε
1.000 λίτρα νερό.
Τα επιφανειοδραστικά μπαίνουν μετά τη διάλυση των ζιζανιοκτόνων στο βυτίο ψεκασμού και
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς των ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων
με τα οποία συνδυάζονται.

Το ωοειδές λογότυπο DuPont, οι επωνυμίες DuPont™, και όλα τα προϊόντα που σημαίνονται με την ένδειξη ® ή ™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
E. I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Cabadex® Extra SC
(Καμπαντέξ)
® Trademark of the DowChemical Company (‘’Dow’’)
or an affiliated company
of Dow

Arigo® 51 WG
(Αρίγκο)

® Σήμα κατατεθέν της Ε.I
DuPont de Nemous & Co.
(Inc.)

Hector®
Max WG
(Έκτορ Μαξ)

® Σήμα κατατεθέν της Ε.I
DuPont de Nemous &
Co. (Inc.)

Steadfast
Duo® 45 WG
(Στέντφαστ
ντούο)

® Σήμα κατατεθέν της Ε.I
DuPont de Nemous &
Co. (Inc.)

Principal® WG
(Πρίνσιπαλ)

Rush® WG
(Ρας)

® Σήμα κατατεθέν της Ε.I
DuPont de Nemous &
Co. (Inc.)

® Σήμα κατατεθέν
της Ε.I DuPont de \
Nemous & Co. (Inc.)

Δραστική ουσία

florasulam 1,67%,
mesotrione 26,7%

nicosulfuron 12%,
rimsulfuron 3%,
mesotrione 36%

nicosulfuron 9.2%,
rimsulfuron 2.3%,
dicamba* 55%

nicosulfuron 30%,
rimsulfuron 15%

nicosulfuron
42,9%,
rimsulfuron 10,7%

rimsulfuron 25%

Τυποποίηση

SC
Πυκνό Εναιώρημα

WG
Βρέξιμοι κόκκοι

WG
Βρέξιμοι κόκκοι

WG
Βρέξιμοι κόκκοι

WG
Βρέξιμοι κόκκοι

WG
Βρέξιμοι κόκκοι

Συσκευασία

Φιάλη 300 κ.εκ.

Φιάλη 330 γρ.

Φιάλη 440 γρ

Φιάλη 70 γρ

Φιάλη 90 γρ.

Σακούλα 5 x 20
γρ.

Στόχοι

Πλατύφυλλα ζιζάνια

Αγρωστώδη και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

Αγρωστώδη και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

Αγρωστώδη και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

Αγρωστώδη και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

Αγρωστώδη και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

Δόση (κ.εκ./στρ.
ή γρ./στρ.)

45 κ.εκ.
προφυτρωτικά
30 κ.εκ.
μεταφυτρωτικά

33 γρ.

35-44 γρ.

5-7 γρ.

9 γρ.

5-6 γρ.

Στάδιο εφαρμογής

Μετά τη σπορά
προφυτρωτικά ή
μεταφυτρωτικά στα
2-6 φύλλα

2-8 φύλλα

2-6 φύλλα

2-8 φύλλα

2-8 φύλλα

2-8 φύλλα

Αριθμός
εφαρμογών

1

1 (33 γρ./στρ.) ή
2 των 16,5 γρ./στρ.
(ελάχιστο
μεσοδιάστημα μεταξύ
των εφαρμογών 7
ημέρες)

1

1

1

2

Όγκος ψεκαστικού
δ/τος (λίτρα/στρ.)

30-40

20-40

20-40

20-40

20-40

20-40

Αριθμός έγκρισης

70203/24.2.2017

70175/12.10.2016 70053/31.7.2013 7842/23.1.2008 70230/28.7.2017 70170/9.8.2016

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο προορίζονται μόνο για ενημέρωση.
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.

Κεντρικά: Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι Αθήνα
τηλ.: 210 6800741, fax: 210 6801018
Υποκ/μα: Ε.Ο.: Θεσ/νίκης- Πολυγύρου
570 01 Θέρμη Θεσ/νίκη
τηλ.: 2310 473020, fax: 2310 486109
Λάρισα: Χατζημιχάλη 81, 413 34 Λάρισα
τηλ.: 2410 624325, fax: 2410 624326
Κομοτηνή: Ιώνων 6, 691 00 Κομοτηνή
τηλ.: & fax: 25310 30150
email: athens.hellaseed@pioneer.com

www.facebook.com/DuPontPioneerHellas
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