
ΛΙΠΑΝΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ FertiBest (MU)
• 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).

• 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.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ: 10 – 20 κιλά/στρ.  
Fertibest 24.10.0, Fertibest 20.22.0,  Fertibest 19.28.0, Fertibest 23.18.0, Fertibest 31.15.0, Fertibest 21.5.8.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΤΥΠΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

FB15 FertiBest 45.0.0
Πριν την έναρξη της έντονης βλάστηση (καλάμωμα).
Όταν τα φύλλα δεν έχουν υγρασία και δεν είναι σοκαρισμένα από τη ζέστη 
- έλλειψη νέρου.

20-25 κιλά/στρ.FB40 FertiBest 40.0.0

FB34 FertiBest 34.0.0

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

4-6 λίτρα
/100 λίτρα νερού

FertiBest 28SC (28.0.0.)

Το FertiBest είναι εμπορικό σήμα της Pioneer Hi-Bred Hellas

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.

ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ACHILLE)
• Ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας. 
• Ιδιαίτερα σταθερή ως προς την παραγωγική της συμπεριφορά.
• Υπερτερεί των άλλων ποικιλιών τόσο στα χαμηλής, όσο και στα υψηλής γονιμότη-

τας περιβάλλοντα. 
• Τη χρονική περίοδο 2013 – 2016 έχει μέση απόδοση 558 κιλά/στρ στους αποδεικτι-

κούς αγρούς.
• Το ίδιο διάστημα εμφανίζει κορυφαίο  εκατολιτρικό βάρος και υαλώδες (ICC 

Method 129).
• Διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την  πολύ καλή ποιότητα καρπού και μετά τη βροχή.

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. 

ΔΙΑΘΕΣΗ: PIONEER HI-BRED HELLAS A.E.
Φλέμιγκ 15, 151 Ww23 Μαρούσι Αθήνα 
Τηλ.: 210 6800741, Fax: 210 6801018 | Εmail: athens.hellaseed@pioneer.com

 www.facebook.com/DuPontPioneerHellas
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
ΣΙΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΘΑΡΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ:
PIONEER HI-BRED HELLAS A.E.



ΜΑΛΑΚΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

ΜΟΡΟ (MORO)
• Πολύ πρώιμη ποικιλία, ευρείας προσαρμοστικότητας και εξαιρετικού δυναμικού παραγωγής.
• Στέλεχος πολύ ισχυρό και ψηλό που δεν πλαγιάζει.
• Γρήγορη πρώτη ανάπτυξη και έντονο αδέλφωμα.
• Στάχυ εξαιρετικής γονιμότητας, με πολυάριθμα σταχύδια που φέρουν ανοιχτόχρωμα 

άγανα.
• Ικανοποιητική αντοχή στο ψύχος και άριστη προσαρμογή σε ξηροθερμικά  

περιβάλλοντα.
• Ανθεκτική στο Ωίδιο, τη Σεπτορίωση, τη Φουζαρίωση και τις Σκωριάσεις.
• Καλά αρτοποιητικά χαρακτηριστικά.
• Εκατολιτρικό βάρος: 85-87 κιλά.
• Πρωτεϊνικό περιεχόμενο: 13-14%

ΑΚΟΡ (ACCOR)
• Μεσοπρώιμη ποικιλία με μέσο ύψος.
• Έντονο αδέλφωμα.
• Αντοχή στο πλάγιασμα.
• Πολύ ανθεκτική στο ψύχος.
• Ανθεκτική στην Καστανή Σκωρίαση και το Ωίδιο.
• Πολύ μεγάλο δυναμικό παραγωγής.
• Παράγει αλεύρι υψηλής αρτοποιητικής αξίας.
• Αυξημένο βάρος 1.000 κόκκων.

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.

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

ΚΡΙΘΑΡΙΑ

ΛΟΥΤΕΣ (LUTECE)
• Μεσοπρώιμη ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού.
• Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.
• Ψηλό φυτό.
• Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
• Καλή αντοχή στο ψύχος.
• Ανθεκτική στις κυριότερες ασθένειες.

ΣΙΝΙΟΡΑ (SIGNORA)
• Μεσαίας πρωιμότητας ποικιλία δίστοιχου 

κριθαριού.
• Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.
• Ύψος φυτού χαμηλό έως μεσαίο. 

Καλό αδέλφωμα.
• Υψηλό βάρος 1.000 κόκκων.
• Αντοχή στο πλάγιασμα.  Αντοχή στο ωίδιο.
• Άριστα βυνοποιητικά χαρακτηριστικά. Υψη-

λό ποσοστό εκχυλίσματος.
• Ποσοστό σπόρων με μέγεθος μεγαλύτερο 

από 2,5 mm: 96%.
• Πρωτεϊνικό περιεχόμενο: 10 - 10,5%.

ΚΑΛΑΝΚ (CALANQUE)
• Νέα μεσοπρώιμη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού.
• Πολύ παραγωγική ποικιλία με αυξημένη περιεκτικότητα πρωτεϊνών.
• Φυτό μέσου ύψους, ανθεκτικό στο πλάγιασμα.
• Ανθεκτική στις κυριότερες ασθένειες.

ΠΛΑΝΕΤ (RGT PLANET)
• Νέα ποικιλία υψηλών αποδόσεων.
• Άριστα βυνοποιητικά χαρακτηριστικά.
• Σταθερές αποδόσεις  και άριστη ποιότητα καρπού.
• Το ταχύτερα ανερχόμενο κριθάρι στην Ευρώπη για παραγωγή βύνης.

ΧΡΥΣΟΝΤΟΥΡ (CHRYSSODUR)

• Πολύ πρώιμη ποικιλία, με πολύ πρώιμο ξεστάχυασμα και γρήγορο γέμισμα καρ-
πού.

• Ζωηρό και υγιές φυτό που παίρνει εύκολα και γρήγορα ύψος.
• Ψηλό φυτό με χρυσά άγανα και συμπαγή στάχυ.
• Εντυπωσιακό φυτό με ομοιόμορφο αδέλφωμα και πολύ γόνιμο στάχυ (πολλοί καρ-

ποί ανά στάχυ).
• Ομοιόμορφο μέγεθος στάχυ και καρπού, ακόμα και σε αδύνατα χωράφια.
• Κατάλληλη για μπαΐρια και εξωχώραφα.
• Μεγάλη ευελιξία σποράς.
• Ανθεκτική στο πλάγιασμα και τις κυριότερες ασθένειες.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΜΕ SYSTIVA* 33.3 FS

Η επένδυση με Systiva δημιουργεί ζώνη προστασίας γύρω από το σπόρο.Παράλληλα, 
λόγω κινητικότητας μέσα στο φυτό, προστατεύει με διασυστηματικό τρόπο την καλλι-
έργεια στα αρχικά στάδια από ασθένειες. Η δραστική του ουσία είναι το Fluxapyroxad 
(Xenium) και έχει δράση σε ασθένειες σπόρων, εδάφους και φυλλώματος, όπως ο 
Δαυλίτης, η Σεπτορίωση και οι Σκωριάσεις. 

Η παρουσία του Systiva συχνά οδηγεί σε αύξηση του ριζικού συστήματος των φυτών, 
καλύτερη επιβίωση το χειμώνα και εντονότερη ανάπτυξη των αδελφών.   

* Σήμα κατατεθέν BASF

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


