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υβρίδια
ελαιοκράμβης

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

Η DuPontPioneer έχει εστιάσει 
στις ελαιοδοτικές καλλιέργειες και 
εφοδιάζει το σύγχρονο παραγωγό 
με υβρίδια ελαιοκράμβης που 
διαθέτουν  ολοένα και μεγαλύτερο 
δυναμικό παραγωγής, ισχυρότερα 
αγρονομικά χαρακτηριστικά και 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λάδι.
Νέοι συνδυασμοί γενετικού υλικού 
προσφέρουν πλεονεκτήματα στην 
απόδοση, στην αντοχή στο τίναγμα 
των καρπών και στις ασθένειες.



ΛΙΠΑΝΣΗ 

Η ελαιοκράμβη απαιτεί μέτρια λίπανση σε Άζωτο και Φώσφορο και αυξημένη σε 
Κάλιο και Θείο. Προσθήκη Φωσφόρου και Καλίου γίνεται στη βασική λίπανση με 
βάση την εδαφολογική ανάλυση. Το Θείο μπαίνει στην επιφανειακή λίπανση.

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

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. 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

Στάδιο Φύτρωμα - Ανόρθωση   
• Τα ενήλικα του Άλτη προκαλούν ζημιές στις κοτυληδόνες 

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

• Στοές στο στέλεχος κάνει και ο Κευθόρυγχος, η 
προσβολή όμως εντοπίζεται κυρίως στις ρίζες όπου κάνει 
εκτεταμένες κοιλότητες.

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

συνεχίζει με τα ενήλικα να τρέφονται από τα μπουμπούκια 
και τα άνθη.

• Οι Αφίδες είναι η πιο συχνή προσβολή στην καλλιέργεια.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑΣ

• Χειμερινές μη αρδευόμενες ενεργειακές 
καλλιέργειες 
Ελαιοκράμβη – Σιτάρι – Ηλίανθος (3ετής 
κύκλος)

• Ποτιστικές – Εντατικές καλλιέργειες 
Ελαιοκράμβη – Επίσπορη Σόγια  
- Επίσπορος Ηλίανθος. (2ετής κύκλος)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Pioneer Hi-Bred Hellas



ΡΤ264 νέο

• Μεσοόψιμο υβρίδιο.
• Μέγιστη αντοχή στο τίναγμα των λοβών.
• Μεγάλη προσαρμοστικότητα – Αποδίδει το μέγιστο ακόμα και σε 

ξηροθερμικές  συνθήκες.
• Μέγιστη % περιεκτικότητα σε λάδι και πρωτεΐνη.

ΡΤ275 νέο

• Ψηλό φυτό.
• Μέγιστη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες.
• Υψηλές στρεμματικές αποδόσεις σε καρπό και λάδι.

 
Η έρευνα της DuPont Pioneer προχώρησε στη δημιουργία PIONEER® CL* υβριδίων 
που αξιοποιούν το σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield που επιτρέπει την αποτελεσματική 
μεταφυτρωτική επέμβαση.

* PIONEER® brand canola hybrids with the Clearfield® trait

ΡΤ200 CL

• Εύρωστο φυτό με ισορροπημένα μεσογονάτια.
• Έντονος ρυθμός ανάπτυξης την Άνοιξη.
• Μεσοπρώιμο υβρίδιο.
• Μεγάλη προσαρμοστικότητα – Αποδίδει το μέγιστο ακόμα και 

σε δύσκολες συνθήκες. 
• Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield.

ΡΤ228 CL

• Παρόμοια χαρακτηριστικά με το PT200CL με λίγο μικρότερο ύψος και με πιο κοντά 
μεσογονάτια.

• Δυνατότητα μέγιστης απόδοσης σε συνθήκες υψηλής γονιμότητας.
• Μικρότερη υγρασία συγκομιδής.
• Πολύ ομοιόμορφη άνθηση και ωρίμανση.
• Μέγιστη % περιεκτικότητα σε λάδι και πρωτεΐνη.
• Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield.

ΡΤ279 CL νέο

• Νέο υβρίδιο με ακόμα μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής.
• Μέγιστη αντοχή στην ασθένεια Φόμα.
• Μέγιστη % περιεκτικότητα σε λάδι.
• Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield.

PIONEER® ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ

The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of Basf



www.facebook.com/DuPontPioneerHellas
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