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EXESIA F1
EXESIA ΕΠΙΛΟΓΗ!!!

• Υβρίδιο τοµάτας κατάλληλο για 
θερµοκήπια-διχτυοκήπια και υπαίθρια 
καλλιέργεια.

• Φυτό αραιόφυλλο µε πλούσιο και δυνατό 
ριζικό σύστηµα και καλό αερισµό.        
*Δεν συνίσταται η πρώιµη αφαίρεση φύλλων.

• Καρπός στρογγυλός, βάρους 280-380 
γρ., µε µεγάλο ειδικό βάρος και λεία 
επιδερµίδα.

- Εξαιρετική γεύση και µεγάλη 
διατηρησιµότητα.

- Απουσία ξύλου και κίτρινης ράχης 
ακόµη και στις πιο ζεστές περιόδους.

- Δεν κουφώνει ακόµη και στις πιο  
αντίξοες συνθήκες.

• Ανθεκτικότητες: ToMV, TYLCV, TSWV, Va, 
Vd, For, Fol1, Ff (Kλαδοσπόριο), N (Μd,Mi, 
Mj).     
Ανεκτική στους ιούς του ίκτερου της 
τοµάτας (TICV, ToCV).

*Μέση προτεινόµενη πυκνότητα: 
1.600 διστέλεχα φυτά ανά στρ.
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ÃËÕÊÏ ÊÁËÁÌ–ÏÊÉ

–ñ˛éìï õâñßäéï (70 - 75 çìåñ˛í), ìå ›íôïíï êßôñéíï ÷ñ˛ìá êáñï˝.Øçëü öõôü (170 åê.) êáé ˝øïò ›êöõóçò ôçò ñüêáò óôá 70 åê.ÊáëÜ êáëõìì›íåò ñüêåò, 100% åìïñå˝óéìåò.Êáëü ó÷fiìá ñüêáò ìå å˝êïëç óõëëïãfi êáé ìfiêïò 25 - 30 åê.ÃåìÜôç ñüêá ìå åõäéÜêñéôåò óåéñ›ò.14 - 16 óåéñ›ò óüñùí.Óüñïé óôñïããõëïß êáé ìåãÜëïé.Åîáéñåôéêü Üñùìá êáé ãå˝óç.
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KALISTO F1
ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

www.facebook.com/DuPontPioneerHellas



• ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ υβρίδιο υψηλών 
αποδόσεων.

• Το πλέον κατάλληλο για 
θερµοκηπιακές και χαµηλής κάλυψης 
καλλιέργειες.

• Φυτό µε ισορροπηµένη ανάπτυξη που 
προσφέρει τη δυνατότητα αυξηµένης 
πυκνότητας φύτευσης.  

• Εύκολη και πρώιµη καρπόδεση νωρίς 
την άνοιξη, ακόµα και µέσα στα 
πλαστικά

• Πλήρης ανθεκτικότητα στο 
κούφιασµα των καρπών, ακόµα και σε 
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. 

• Καρποί ελαφρώς οβάλ 8-10 κιλών.

• Έντονο και ζωηρό εξωτερικό χρώµα. 
Δεν ξασπρίζει κατά την πλήρη 
ωρίµανση.

• Η ωρίµανση αρχίζει από µέσα προς τα 
έξω, µε δυνατότητα έναρξης της 
συγκοµιδής στο 80% της εξωτερικής 
ωρίµανσης.

• Τοιχώµατα ισχυρά και ανθεκτικά. 
Αυξηµένη διάρκεια εµπορίας και 
δυνατότητα µακρινών µεταφορών.

• Σάρκα αρωµατική µε έντονο κόκκινο 
χρώµα και ικανοποιητικά σάκχαρα.

• Μειωµένος αριθµός σπόρων µικρού 
µεγέθους.

KALISTO F1
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Õâñßäéï êßôñéíïõ êñåììõäéï˝ ìå ëåõêfi óÜñêá, ìáêñÜò çì›ñáò ãéá áíïéîéÜôéêåò óïñ›ò.Äõíáôü êáé áíèåêôéêü öõôü ì›óï - üøéìçò ùñßìáíóçò.–ïë˝ õøçë›ò áñáãùã›ò.Åîùôåñéêïß ÷éô˛íåò áíèåêôéêïß (äåí ôñßâïíôáé) ìå Üñéóôç êÜëõøç ôùí âïëâ˛í êáé ëáìåñü ÷ñõóïìñï˝ôæéíï ÷ñ˛ìá.Âïëâïß óöáéñéêïß, ìåãÜëçò ïìïéïìïñößáò, ìå ì›ôñéá ìåãÜëï ì›ãåèïò.ÌáêñÜ áïèçêåõôéêfi éêáíüôçôá (> 6 ìfiíåò).



MORADA DE AMPOSTA

Ç äçìïöéëfiò áíïéîéÜôéêç êüêêéíç ïéêéëßá.–ïë˝ õøçëfiò êáèáñüôçôáò êáé Üñéóôçò öõôñùôéêüôçôáò.
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–ÅÑÉÏÄÏÓ Ó–ÏÑÁÓ: Óåô›ìâñéïò - Ïêô˛âñéïò–ÅÑÉÏÄÏÓ ÓÕÃÊÏÌÉÄÇÓ: Ô›ëïò ÌáÀïõÂÉÏËÏÃÉÊÏÓ ÊÕÊËÏÓ: Ìåóïüøéìï◊ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÖÕÔÏÕ: Ì›ôñéá æùçñü êáé ›íôïíá ïñèüêëáäï◊ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÂÏËÂÙÍ: Óöáéñéêïß ›ùò åëáöñÜ åëáôõóì›íïé, ïë˝ óöé÷ôïß ìå                                     åîùôåñéêÜ ëáìåñü êüêêéíï ÷ñ˛ìá. ÅóùôåñéêÜ ôï ÷ñ˛ìá åßíáé Üóñï ìå åëáöñÜ êüêêéíï åñßãñáììá óôïõò åîùôåñéêï˝ò ÷åéô˛íåò.ÄÉÁÔÇÑÇÓÇ ÂÏËÂÙÍ: ¸ùò 4 ìfiíåò
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Åéëïãfi ôïõ ïßêïõ ISI SEMENTI

–ÅÑÉÏÄÏÓ Ó–ÏÑÁÓ: Óåô›ìâñéïò - Ïêô˛âñéïò–ÅÑÉÏÄÏÓ ÓÕÃÊÏÌÉÄÇÓ: Ô›ëïò ÌáÀïõÂÉÏËÏÃÉÊÏÓ ÊÕÊËÏÓ: Ìåóáßï◊ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÖÕÔÏÕ: –ïë˝ æùçñü êáé äõíáôü öõôü. Å˝êïëï ìå õøçë›ò áñáãùã›ò.◊ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÂÏËÂÙÍ: Óöáéñéêïß ìå åîáéñåôêÜ õøçëfi ïìïéìïñößá ìåã›èïõò. Åîùôåñéêü ÷ñ˛ìá êéôñéíüîáíèï.ÄÉÁÔÇÑÇÓÇ ÂÏËÂÙÍ: ¸ùò 3,5 ìfiíåò

SARATOGA 



ΔΙΑΝΟΜΗ

ACROPOL F1
ΥΒΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

• Η πλέον κατάλληλη για 
τη χειµερινή περίοδο.

• Υψηλές παραγωγές, µε ελάχιστο 
ποσοστό Β’ ποιότητας καρπών.

• Μειωµένα κλαδέµατα-εργατικά.
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• Φυτό 
µε κοντά 
µεσογονάτια και 
ισορροπηµένη 
ανάπτυξη 
βραχιόνων.

• Καρπός κωνικός, 
µεστωµένος και βαρύς 
(100-160 γρ.) µε πολύ νόστιµη 
και αρωµατική σάρκα.

• Αυξηµένη 
διατηρησιµότητα 

και ανθεκτικότητα 
των καρπών 
σε µακρινές 
µεταφορές.

• Διατηρεί όλα 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

σε όλη τη διάρκεια
της καλλιεργητικής περιόδου 

(Αύγουστος-Ιούνιος).

Μέση συνιστώµενη πυκνότητα φύτευσης
2.000 τετράκλωνα φυτά/στρ.

ACROPOL F1



2018

τοµάτα
θερµοκηπίου

BOTERO F1

σταθερά µεγάλα  
µεγέθη καρπών

DEMETRIO F1

εξαιρετικό τσαµπί & 
γεύση καρπών

ROSALINDA F1

µεγαλόκαρπη & 
νόστιµη ροζ

SALADYN F1

εξαιρετική ποιότητα 
καρπών

Τσαµπί Μίνι πλαµ

Ροζ Ρόµα

• Φυτό ζωηρό, µε κοντά 
µεσογονάτια, κατάλληλο και 
για διαχείµαση.

• Οµοιόµορφες ταξιανθίες 
ψαροκόκκαλο 5-6 καρπών, 
βάρους 160-180 γρ.

• Καρποί ανθεκτικοί στο 
σκάσιµο, µε λαµπερό 
χρώµα & µεγάλη 
διατηρησιµότητα.

• Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/
TSWV/Fol:0,1/Vd:0 (IR) 
TYLCV/ Ma/Mi/Mj.

• Μοναδικό στην 
κατηγορία του για 
συγκοµιδή τσαµπιών.

• Φυτό ισορροπηµένο, 
κατάλληλο για όλες τις 
εποχές φύτευσης.

• Ταξιανθίες 12-16 καρπών 
µε πολύ λαµπερό χρώµα & 
µεγάλη αντοχή στο σκάσιµο.

• Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/
Fol:1,2 (IR) TYLCV.

• Φυτό πολύ ζωηρό & 
παραγωγικό.

• Καρποί µεγάλοι (320-380 
γρ.), σαρκώδεις, πολύ 
γευστικοί & συνεκτικοί.

• Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/
Fol:0/Va:0/Vd:0

• Φυτό ζωηρό, µε µεγάλες 
ταξιανθίες, κατάλληλο για 
διαχείµαση.

• Καρποί βάρους 110-130 
γρ., µε έντονο κόκκινο 
χρώµα & αντοχή στο 
σκάσιµο, εξαιρετικής 
γεύσης.

• Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/
Fol:0,1/Va:0/Vd:0 (IR) 
TYLCV/Lt/ Ma/Mi/Mj.

∆ΙΑΝΟΜΗ
PIONEER HI-BRED HELLAS A.E.

Φλέµιγκ 15, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
τηλ.: 210 6800741, fax: 210 6801018
e-mail: athens.hellaseed@pioneer.com

www.facebook.com/DuPontPioneerHellas



TRILLY F1

υπερπαραγωγικό 
υβρίδιο

NIKAREDDHU F1

ασυναγώνιστη 
ποιότητα - παραγωγή

KARDOULA F1

µακράς διατήρησης 
γευστικοί καρποί

• Φυτό ισορροπηµένο, κατάλληλο  
και για διαχείµαση-µονοκαλλιέργεια.

• Το πλέον παραγωγικό-ποιοτικό βελανίδι  
της αγοράς.

• ∆ιπλές-τετραπλές ταξιανθίες πολύ γευστικών καρπών 
(20-25 γρ.), µε έντονο κόκκινο χρώµα,  
χωρίς κίτρινες ράχες. 

• Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/Fol:0,1 (IR) Ma/Mi/Mj

• Φυτό ζωηρό, µε πολύ κοντά µεσογονάτια &  
υψηλής παραγωγικότητας.

• Καρπός 15-20 γρ., διαµέτρου 25-35 mm, µε έντονο 
κόκκινο χρώµα και πολύ γλυκιά γεύση (Βrix>8). 
Υψηλή αντοχή στο σκάσιµο.  
Μοναδικός κάλυκας αστέρι.

• Το πλέον κατάλληλο για συγκοµιδή σε τσαµπί 
(δεν µαδάει)!

• Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:/Fol:1,2 (IR) TYLCV.

• Φυτό ζωηρό & παραγωγικό, κατάλληλο  
για φθινοπωρινές & χειµωνιάτικες φυτεύσεις.

• Καρποί βάρους 30-40 γρ., πολύ γευστικοί,  
µε έντονο χρώµα & µεγάλη διατηρησιµότητα.

• Κατάλληλο και για συγκοµιδή τσαµπιών  
στις προτεινόµενες φυτεύσεις.

• Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/Fol:1,2 (IR) TYLCV.

Βελανίδι Τσέρι τσαµπί Οβάλ κοκτέιλ


