
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

www.agrositos.gr

Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ • ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ



Π
ΕΡ

ΙΕ
Χ

Ο
Μ

ΕΝ
Α

Η AGROSITOS A.E. ιδρύθηκε το 2010 και ασχολείται 
με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων γύρω από 
τον γεωργικό τομέα. Ξεκίνησε με κύρια δραστηρι-
ότητα την εμπορία δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι, 
βρώμη) και το 2012 επεκτάθηκε και στον τομέα 
της σποροπαραγωγής. Πλέον, η εταιρία μας κα-
τέχει αποκλειστικές ποικιλίες σε σιτάρι σκληρό, 
σιτάρι μαλακό, κριθάρι, βίκο, κτηνοτροφικό μπιζέλι 
και κτηνοτροφικό κουκί. Το 2014, άρχισε να κάνει 
σημαντικά βήματα και στον τομέα των εξαγωγών 
κυρίως σε χώρες όπως η Κύπρος και η Ιταλία.

Σε εθνικό επίπεδο, η AGROSITOS Α.Ε. συνερ-
γάζεται με το Ινστιτούτο Σιτηρών και το Ιν-
στιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυ-
τών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την πάροδο 
των χρόνων η εταιρία ανέπτυξε συνεργασίες 
με μερικούς από τους μεγαλύτερους σποροπα-
ραγωγικούς οίκους ανά τον κόσμο και πλέον έχει 
εδραιωθεί στον συγκεκριμένο κλάδο.

Επίσης, η AGROSITOS A.E. πραγματοποιεί συμβο-
λαιακή καλλιέργεια (σύμβαση) με την Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία (Amstel, Heineken), τη μεγαλύτερη εταιρία 
στην Ελλάδα στον τομέα της ζυθοποιίας. Με πλη-
θώρα παρόμοιων συνεργασιών, γεννήθηκε η ανάγκη 
για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας κι έτσι η 
AGROSITOS A.E. έχει πλέον ένα σύγχρονο σποροκα-
θαριστήριο καθώς και μηχάνημα επένδυσης σπόρου. 
Οι δραστηριότητες της εταιρίας επεκτείνονται 
επιπλέον και στον τομέα των κτηνοτροφι-
κών φυτών με ένα ευρύ φάσμα ποικιλιών 
(Sorghum, Lolium, Alfalfa, Setaria Italica, 
Pennisetum Glaucum) κ.α. 

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία δραστηρι-
οποιείται και στο χώρο της θρέψης, παρά-
γοντας μια πλήρη σειρά διαφυλλικών λιπα-
σμάτων για όλες τις καλλιέργειες, έτσι ώστε 
να υποστηρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
των πελατών της κατά τη διάρκεια όλης της καλ-
λιεργητικής περιόδου.

Προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα στους πε-
λάτες μας με ποιότητα, συνέπεια και ειλικρίνεια.

‣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
 Σελ. 3-4 Σκληρό Σιτάρι 
 Σελ. 4-5 Μαλακό Σιτάρι 
 Σελ. 6 Τριτικάλε 
 Σελ. 7 Βρώμη
 Σελ. 7 Σίκαλη

στην Ελλάδα στον τομέα της ζυθοποιίας. Με πλη-
θώρα παρόμοιων συνεργασιών, γεννήθηκε η ανάγκη 
για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας κι έτσι η 
AGROSITOS A.E. έχει πλέον ένα σύγχρονο σποροκα-
θαριστήριο καθώς και μηχάνημα επένδυσης σπόρου. 
Οι δραστηριότητες της εταιρίας επεκτείνονται 
επιπλέον και στον τομέα των κτηνοτροφι-
κών φυτών με ένα ευρύ φάσμα ποικιλιών 
(Sorghum, Lolium, Alfalfa, Setaria Italica, 

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία δραστηρι-
οποιείται και στο χώρο της θρέψης, παρά-
γοντας μια πλήρη σειρά διαφυλλικών λιπα-
σμάτων για όλες τις καλλιέργειες, έτσι ώστε 
να υποστηρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
των πελατών της κατά τη διάρκεια όλης της καλ-

Προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα στους πε-
λάτες μας με ποιότητα, συνέπεια και ειλικρίνεια.

‣ ΨΥΧΑΝΘΗ
 Σελ. 8 Βίκος
 Σελ. 8 Κτηνοτροφικό Μπιζέλι
 Σελ. 9 Κτηνοτροφικό Κουκί
 Σελ. 9 Λούπινο (Γλυκό)

‣ ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ
 Σελ. 10 Μηδική
 Σελ. 10-11 Τριφύλλι
 Σελ. 12 Λόλιο
 Σελ. 13 Festololium
 Σελ. 13 Δακτυλίδα
 Σελ. 13 Φεστούκα
 Σελ. 13 Σούλα
 Σελ. 13 Ονοβρυχίδα
 Σελ. 14-15 Κτηνοτροφικά Μείγματα

‣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
 Σελ. 16 Πεννίζετο
 Σελ. 16 Κεχρί
 Σελ. 17 Σόργο
 Σελ. 18 Καλλιέργειες κάλυψης δενδρώνων
 Σελ. 18 Μουστάρδα
 Σελ. 19 Φυτά με νηματοδοκτόνο δράση
 Σελ. 19 Ηλίανθος
 Σελ. 19 Καλαμπόκι
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Σταθερότητα Simeto και ποσότητα Μεξικάλι-81

‣ Γενεαλογία/Pedigree: Simeto x Μεξικάλι – 81
‣ Νέα ποικιλία του Ινστιτούτου Σιτηρών και Βάμβακος
‣ Πολύ πρώιμη
‣ Υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά
‣ Ασύγκριτη σταθερότητα αποδόσεων
‣ Ιδανική για περιοχές της χώρας με ξηροθερμικές συνθήκες
‣ Έτος εγγραφής ποικιλίας: 2011

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΣΤΑΧΥΣ: Πυραμοειδής, συμπαγής
  με λευκά άγανα
• ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ:  Ανοιχτό κεχριμπαρένιο 
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:  Πολύ Πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ:  Καλό
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:  Μεγάλη
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:  Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 3 ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:  Ανθεκτική
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:  Καλή
• ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:  Πολύ Καλή
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  Ευρεία
• ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ:  40 gr
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:  Ανοιξιάτικη
• ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:  Νοέμβριος (Α’ & Β’ 10ήμερο)
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:  18-20kg/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΑΛΩΔΩΝ:  90%
• ΠΡΩΤΕΪΝΗ % (P) (NX5,7):  14,7
• ΧΡΩΣΤΙΚΗ ppm (Β-ΚΑΡΟΤΙΝΙΟ):  7,51
• ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ: 93,4

Ο βασιλιάς της ποιότητας

‣ Γενεαλογία/Pedigree: Iride x Orobel
‣ Μεσο-όψιμη
‣ Ιταλική ποικιλία 
‣ Εξαιρετική και σταθερή ποιότητα
‣ Άριστη αντίσταση στο πλάγιασμα
‣ Ανθεκτικότητα στις κοινές ασθένειες του σιταριού
‣ Σπόρος με υψηλό ειδικό βάρος και άριστη ποιότητα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:  Μεσο-όψιμη ποικιλία
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ:  Μέτριο
• ΥΨΟΣ:  Μέσο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:  Υψηλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:  Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΩΙΔΙΟ:  Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ:  Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ:  Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ:  Υψηλή
• ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ:  45 -50 gr
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:  22-23κιλά/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:  Εξαιρετικό
• ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΑΛΩΔΩΝ:  Εξαιρετικό
• ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ:  Υψηλή (εώς 18%)
• ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ:  Υψηλή

‣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (TRITICUM DURUM)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΖΩΗ (ZOI)

CESARE
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Μαλακό για όλες τις χρήσεις

‣ Γενεαλογία/Pedigree: Serio x Isengrain
‣ Νεά Ιταλική ποικιλία 
‣ Έχει στάχυ με άγανο 
‣ Ανθεκτική στον παγετό, την ξηρασία και τις ασθένειες
‣ Άριστο εκατολιτρικό βάρος

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ: Μεσαίο
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: Μέσου βιολογικού
  κύκλου
• ΑΓΑΝΟ: Μακρύ, Λευκό
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:  Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ: Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ: Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΩΙΔΙΟ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ: Άριστη
• ΒΑΡΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ: 39-44 gr
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: 20-22 κιλά/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ: Άσπρο
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: Άριστο
• ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μέσο-Σκληρό

BELLINI

Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά

‣ Ποικιλία πολύ υψηλής απόδοσης
‣ Ίσως η πιο παραγωγική ποικιλία στην Ελλάδα
‣ Άριστη προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες 

της Ελλάδας

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΥΨΟΣ: Μέτρια
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: Πολύ Πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ: Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: Μεγάλη
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: Μέτρια
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 3 ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ: Ανθεκτική
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Μέτρια
• ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: Καλή
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ευρεία
• ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ: 44gr
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανοιξιάτικη
• ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Πρώτο 15ήμερο Νοεμβρίου
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: 18-20kg/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΑΛΩΔΩΝ: 67%
• ΠΡΩΤΕΪΝΗ % (P) (NX5,7): 13,5
• ΧΡΩΣΤΙΚΗ ppm (Β-ΚΑΡΟΤΙΝΙΟ): 5,8

ΜΕΞΙΚΑΛΙ – 81 (MEXICALI - 81)

‣ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (TRITICUM AESTIVUM)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Η Ποιότητα στο μαλακό

‣ Νέα ποικιλία του Ινστιτούτου Σιτηρών και Βάμβακος
‣ Πολύ ανθεκτική στον παγετό, την ξηρασία και τις ασθένειες
‣ Έχει στάχυ με άγανο
‣ Παρουσιάζει πλούσιο αδέλφωμα
‣ Άριστη αρτοποιητική ικανότητα.
‣ Ιδανική ποικιλία για ενσίρωση

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΥΨΟΣ: Μέτριο (90 ± 10 εκ) 
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: Πρώιμο
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ: Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: Πολύ Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΩΙΔΙΟ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΤΙΑΣΗ: Πολύ Καλή
• ΒΑΡΟΣ 1000 ΚΟΚΚΩΝ: 35 ± 3 γρ. 
• ΑΠΟΔΟΣΗ: 550 ± 60 κιλά/ στρ. 
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ευρεία
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:  18 κιλά/στρ 
• ΕΔΑΦΟΣ: Σε όλους τους τύπους εδαφών

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ:  Κόκκινο
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:  78-80
• ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (Ν Χ 5,7):  15 ± 2 
• Zelenytest(Τιμή καθίζησης):  38 ± 4
• ΒΑΛΟΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΡΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ: 52 ±3
• ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  Άριστη

Ο ήλιος του μαλακού

‣ Πολύ ανθεκτική στον παγετό
‣ Κατάλληλη για τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές
‣ Έχει στάχυ χωρίς άγανο
‣ Παρουσιάζει πολύ υψηλή παραγωγικότητα

 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΥΨΟΣ: 100±10 CM
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: Μεσο-πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ: Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ: Μέτρια
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ: Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Ανθεκτική
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Καλή
• ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΩΝ ΚΟΚΚΩΝ: 36±5 gr.
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: 20 κιλά/στρ.
• ΑΠΟΔΟΣΗ: 550±60 κιλά/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:  70,5
• ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (Ν Χ 5,7): 12,5 ± 0,5 
• Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 19 ±2
• ΒΑΛΟΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΡΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ: 38 ±2
• ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Μέτρια

ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ELISAVET)

ΒΕΡΓΙΝΑ (Παλιό νούμερο Γ84) VERGINA
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Απόλυτη παραγωγή με άριστη ποιότητα

‣ Γενεαλογία/Pedigree: Triticale x Triticosecale Wittmack
‣ Αγανοφόρος ποικιλία, με δυνατό καλάμι
‣ Πολύ πρώιμη 
‣ Πολύ υψηλές και σταθερές αποδόσεις
‣ Σπόρος μεγάλος που γεμίζει καλά 
‣ Είναι κατάλληλη για αρτοποίηση και πολύ καλή ως 

ζωοτροφή
‣ Άριστη για βιοαέριο λόγω της υψηλής παραγωγής 

βιομάζας 
‣ Κατάλληλη για ενσίρωση

‣ Αγανοφόρος ποικιλία, με δυνατό καλάμι
‣ Πολύ πρώιμη 
‣ Πολύ υψηλές και σταθερές αποδόσεις σε όλα τα 

εδάφη
‣ Σπόρος μεγάλος που γεμίζει καλά 
‣ Είναι κατάλληλη για αρτοποίηση και πολύ καλή ως 

ζωοτροφή

‣	ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ (TRITICOSECALE)

ΑΛΚΜΗΝΗ (ALKMINI)

ΒΡΥΤΩ (VRITO)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΎΨΟΣ: Υψηλή
• ΣΤΑΧΥΣ: Μέτριος, 
  συμπαγής
• ΜΗΚΟΣ ΣΤΑΧΥ: Μακρύς (12-15 cm)
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: Πολύ πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ: Πλούσιο
• ΑΝΟΤΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: Ανθεκτική
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ: Ανθεκτική
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ: Ανθεκτική
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Ανθεκτική
• ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: Άριστη 
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ειδική στα φτωχά και 
  όξινα εδάφη
• ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ: 43±2
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανοιξιάτικη
• ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Φθινοπωρινή- 
  Ανοιξιάτικη
• ΑΠΟΔΟΣΗ: Πολύ υψηλή (+15%  

 των μαρτύρων, έως 
  780 kg)
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: 18-20 kg/στρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:  76,0±2
• ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (Ν Χ 5,7): 13,5±0,5

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΎΨΟΣ: Υψηλή
• ΣΤΑΧΥΣ: Μέτριος, 
  συμπαγής
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: Πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ: Μέτριο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:  Ανθεκτική
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ:  Ανθεκτική
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ:  Ανθεκτική
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Ανθεκτική
• ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: Άριστη 
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ειδική στα φτωχά
  και όξινα εδάφη
• ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ: 43±2
• ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Φθινοπωρινή - 
  Ανοιξιάτικη
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:  20 κιλά/στρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (Ν Χ 5,7): 13±1%
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‣ Πρώιμη ποικιλία
‣ Ποικιλία με εξαιρετικά αγρονομικά και φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά
‣ Ανθεκτική στο ψύχος, στα αλατούχα εδάφη και στα χαμηλά Ph
‣ Εκμεταλλεύεται πολύ φτωχά εδάφη 
‣ Κατάλληλη για άχυρο, χλωρή χορτονομή και ενσίρωση
‣ Πλούσιο αδέλφωμα
‣ Υψηλή παραγωγικότητα
‣	Μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα ύψος

‣ Κόκκινη, δίκλωνη βρώμη υψηλής απόδοσης
‣ Μεγάλη αντοχή στην ξηρασία και στο πλάγιασμα
‣ Κατάλληλη για βόσκηση, ενσίρωση και παραγωγή 

καρπού 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: Πολύ πρώιμη
• ΥΨΟΣ: 85-90cm
• ΑΔΕΡΦΩΜΑ: Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: Πολύ Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ: Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ: Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Καλή
• ΑΠΟΔΟΣΗ: Υψηλή
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ευρεία
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: 16-18kg/στρ
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 46-48 gr
• ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΩΝ ΚΟΚΚΩΝ: 34-36 gr.
• ΠΡΩΤΕΙΝΗ: 15-16%

‣	ΒΡΩΜΗ (AVENA SATIVA)

‣	ΣΙΚΑΛΗ (SECALE CEREALE)

 SITO 70

FULVIA

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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‣	ΒΙΚΟΣ (VICIA SATIVA)

‣	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ (PISUM SATIVUM)

MILUKA

ANDREA

ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDAS)

ΨΥΧΑΝΘΗ

• Χώρα προέλευσης: Ιταλία
• Άνθος: Βιολετί 
• Ύψος: Ψηλή
• Πρωιμότητα: Μέσου βιολογικού κύκλου
• Προσαρμοστικότητα: Σε όλα τα εδάφη της Ελλάδας
• Κλιματική αντοχή: Κουφόβραση, κρύο και ξηρασία
• Αντοχή στον παγετό: Πολύ καλή
• Εποχή σποράς: Φθινόπωρο- Άνοιξη
• Ποσότητα σπόρου: 13-15 κιλά/στρ για καρπό
  15-17 κιλά/στρ για σανό
• Χρήση: Βόσκηση, σανό, ενσίρωση
  και καρπό
• Απόδοση σε καρπό: 150 - 250 kg/στρ.
• Απόδοση σε σανό: Έως 1000 kg/στρ.
• Συσκευασία: 30-40 kg

‣ Υψηλή θρεπτική αξία σανού

• Γενεαλογία/ pedigree: Armandes x Girlag
• Έτος εγγραφής ποικιλίας: 2016
• Άνθος: Ανοιχτό βιολετί 
• Χρώμα σπόρου: Γκρι-καφέ
• Πρωιμότητα: Πολύ πρώιμη
• Κύκλος ωρίμανσης: Μεσο-πρώιμη
• Προσαρμοστικότητα: Άριστη
• Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
• Αντοχή στον παγετό: Καλή
• Παραγωγικότητα: Υψηλή παραγωγή σανού
  και καρπού
• Βαράς 1.000 κοκών: 43 – 51γρ.
• Εποχή σποράς: Φθινόπωρο- Άνοιξη
• Ποσότητα σπόρου: 14-16 κιλά/στρ για καρπό
  16-18 κιλά/στρ για σανό
• Χρήση: Παραγωγή σανού και καρπού
• Απόδοση σε καρπό: Έως 250 kg/στρ.
• Απόδοση σε σανό: 600-700 kg/στρ.
• Συσκευασία: 30-40 kg

• Χώρα προέλευσης: Τσεχία
• Άνθος βιολετί 
• Εξαιρετικά παραγωγική ποικιλία
• Μέσος βιολογικός κύκλος
• Ταχεία ανάπτυξη
• Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος (έως -18οC)
• Χρώμα σπόρου καφέ-πράσινο
• Εποχή σποράς: Φθινόπωρο και Άνοιξη
• Ποσότητα Σπόρου: 14-16 kg/στρ. για καρπό
• Ποσότητα Σπόρου: 16-18 kg/στρ. για σανό
• Απόδοση σε καρπό: Έως 180-270 kg/στρ.
• Απόδοση σε σανό: 700-900 kg/στρ.
• Χρήση για σανό, ενσίρωση και καρπό
• Συσκευασία: Σάκος 30/40kg
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‣	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ (VICIA FABA)

‣	 ΓΛΥΚΟ ΛΟΥΠΙΝΟ (LUPINUS ALBUS)

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ (POLYKARPI)

ΨΥΧΑΝΘΗ

• Ποικιλία σταθερή και παραγωγική σε καρπό
• Πρώιμη ποικιλία
• Ο σπόρος της είναι μαύρος, μικρού μεγέθους
• Σπέρνεται με τις συμβατικές σπαρτικές
 μηχανές το χειμώνα
• Εποχή σποράς: Οκτώβριο – Νοέμβριο
• Ποσότητα σπόρου: 12-15kg/στρ.
• Κατάλληλο Ph εδάφους: Ουδέτερα
 και Αλκαλικά
• Συμπυκνωμένη πρωτεϊνούχα ζωοτροφή για τα
 σιτηρέσια
• Αντικαθιστά πλήρως την σόγια στα σιτηρέσια 
 με εκπληκτικά αποτελέσματα
• Πρωτεΐνικό  περιεχόμενο: έως 33%
• Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο ψύχος και την
 ασθένεια σκληρωτίνια
• Ανθεκτική στο ψύχος και την ξηρασία.
• Ορθόκλαδη με ισχυρό στέλεχος (Αντοχή στο 
 πλάγιασμα και εύκολη μηχανική συγκομιδή)
• Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αυξάνει
 το υπολειμματικό άζωτο 
• Βάρος 1.000 σπόρων  300-320 γραμμάρια
• Μέση απόδοση 250 κιλά/στρ
• Χρήσεις: Παραγωγή καρπού, παραγωγή σανού,
 συγκαλλέργεια με διάφορα σιτηρά, χλωρά
 λίπανση

• Πρώιμη ποικιλία
• Λευκά άνθη
• Σπέρνεται με τις συμβατικές σπαρτικές
 μηχανές το χειμώνα
• Εποχή σποράς: Σεπτέμβριο - Οκτώβριο
• Ποσότητα σπόρου: 13-15 kg/στρ.
• Ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες
 (Έως -10°C)
• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (33,5%)
• Περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή <0,02%
• Κατάλληλο pH=6,5 (Ωστόσο, μπορεί να
 καλλιεργηθεί σε εδάφη από 6-7,5)
• Ανθεκτικό στην ξηρασία
• Συνίσταται ο εμβολιασμός με Bradyrhizobium
 lupine, ειδικά σε χωράφια που δεν έχει
 καλλιεργηθεί πρόσφατα.
• Είναι εύγεστο ως ζωοτροφή
• Μπορεί να καταναλωθεί άμεσα από τα ζώα 
 δίχως επεξεργασία
• Μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την σόγια
 στα σιτηρέσια
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‣	ΜΗΔΙΚΗ (MEDICAGO SATIVA)

‣	ΤΡΙΦΥΛΛΙ (TRIFOLIUM SPP.)

RIVIERA VICENTINA

ΛΕΥΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ή ΕΡΠΟΝ (TRIFOLIUM REPENS)

VENICE

ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ

• Συντελεστής ληθάργου: 7
• Πρώιμη ποικιλία
• Πλούσιο φύλλωμα και λεπτό στέλεχος (βλαστός)
• Μεγάλη διάρκεια παρουσίας της στο χωράφι
 (5-6 χρόνια)
• Υψηλός ρυθμό αναβλάστησης κατά την περίοδο
 της Άνοιξης
• Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος και στις ξηροθερμικές συνθήκες
• Ανθεκτικότητα στις ασθένειες 
• Όρθια ανάπτυξη
• Πλούσια φυλλική επιφάνεια
• Γρήγορα αναβλάστηση
• Κατάλληλη για χλωρή χορτονομή και ενσίρωση
• Υψηλή παραγωγικότητα, ακόμη και μετά από συχνές κοπές
• Υψηλή θρεπτική αξία και γευστικότητα
• Ποσότητα σπόρου σποράς: 2,5-3,5 kg/στρέμμα
• Συσκευασία: Σάκος 10/20/25kg

• Έρπουσα ανάπτυξη
• Πολυετές φυτό (3-4 έτη)
• Προτιμά υγρές και δροσερές περιοχές
• Αντοχή στο κρύο
• Προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφών
• pH=5-8
• Πυκνό φύλλωμα 
• Ανθεκτικό στη βόσκηση 
• Σπόρος σποράς: 3,5kg/στρ.

• Συντελεστής ληθάργου: 6
• Μεσοπρώιμη ποικιλία
• Μεγάλη διάρκεια στο χωράφι
• Υψηλός ρυθμός αναβλάστησης και γρήγορο
 φύτρωμα την Άνοιξη
• Μέγεθος κεντρικού φύλλου: 18-33mm
• Εξαιρετική απόδοση
• Αντοχή σε νηματώδεις
• Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος.
• Ανθεκτικότητα σε όλες τις ασθένειες.
• Υψηλή θρεπτική αξία και γευστικότητα.
• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
• Υψηλή πεπτικότητα χάρη στο πολύ λεπτό στέλεχος
• Μικρή απώλεια φυλλώματος κατά το στέγνωμα 
• Χαμηλή περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες φυτικές ίνες
• Κατάλληλο για βόσκηση, άχυρο και ενσίρωση.
• Ποσότητα σπόρου σποράς: 2,5-3,5 kg/στρέμμα
• Συσκευασία: Σάκος 10/20/25kg
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ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ RED CLOVER (TRIFOLIUM PRATENSE)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ (ΤRIFOLIUM ALEXANDRINUM)

CRIMSON ΤΡΙΦΥΛΛΙ  (TRIFOLIUM INCARNATUM)

ΠΕΡΣΙΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ (ΤRIFOLIUM RESUPINATUM)

ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ

• Πολυετής καλλιέργεια (3 χρόνια)
• Γόνιμα εδάφη
• pH = 6,0 – 7,5, αντέχει όμως και σε πιο όξινα εδάφη,
 αρκεί να υπάρχει επάρκεια ασβεστίου στο έδαφος.
• Για βόσκηση, ενσίρωμα και σανό
• Σπόρος σποράς: 2,5 – 3,5 kg/στρ.

• Ετήσια καλλιέργεια
• Ευπαθές στο ψύχος
• Εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία
• Δεν αναπτύσσεται ικανοποιητικά
 σε υψηλές θερμοκρασίες
• Δυο ή περισσότερες κοπές
• Αντοχή στην ξηρασία
• Βαθιά εδάφη μέσης σύστασης
• Για αργιλώδη και αλκαλικά εδάφη
• pH = 6,0 – 8,0
• Σπόρος σποράς: 3kg/στρ.
• Περίοδος σποράς : Άνοιξη και φθινόπωρο
• 2-3 κοπές στην ξηρική καλλιέργεια 
• 4-5 κοπές στην αρδευόμενη καλλιέργεια

• Ετήσια καλλιέργεια
• Για εύκρατα κλίματα και βορειότερα,
 αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -20°C)
• Πηλώδη εδάφη
• pH = 5,5 -7,5
• Σπόρος σποράς: 3-3,5 kg/στρ.

• Eτήσιο φυτό
• Αντέχει αρκετά στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, γι’ αυτό
 συνιστάται η καλλιέργειά του στις βοριότερες και ψυχρότερες περιοχές 
 της χώρας μας
• Προσαρμόζεται σε βαριά και υγρά εδάφη. 
• pΗ > 6,5 αλλά αναπτύσσεται ικανοποιητικά
 και σε ελαφρώς όξινα εδάφη (pΗ 5,5-5,7)
• Για αργιλώδη εδάφη
• Σπόρος Σποράς: 2-3kg/στρ.
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‣	ΛΟΛΙΟ (LOLIUM SPP.)
ΛΟΛΙΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ (LOLIUM PERENNE)

ΛΟΛΙΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ
(LOLIUM MULTIFLORUM)

ΛΟΛΙΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ
(LOLIUM MULTIFLORUM)

ΛΟΛΙΟ ΥΒΡΙΔΙΟ
(LOLIUM PERENNE X LOLIUM MULTIFLORUM)

ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ

• Πολυετής καλλιέργεια
• Κατάλληλη για βοσκή, σανό
• Αντοχή στο κρύο
• Ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες
• Εύγεστη για ζώα με υψηλή θρεπτική αξία
• Γρήγορη αναβλάστηση
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδαφών
• Σπόρος σποράς: 5kg/στρ.

Ποικιλίες: Temprano
  Nui

Ποικιλία: Rusa

Ποικιλίες: Grazer Nova
  Estanzuella

Ποικιλίες: Attain
  Koga

• Διπλοειδής ποικιλία, πρώιμη με μικρό βιολογικό κύκλο
• Μονοετής καλλιέργεια
• Εξαιρετικά γρήγορη εγκατάσταση καλλιέργειας
• Κατάλληλη για σανό και βόσκηση
• Αντοχή στο κρύο
• Ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες
• Εύγεστη για τα ζώα με υψηλή θρεπτική αξία
• Μεγάλη απόδοση, ειδικά στην πρώτη κοπή
• Σπόρος σποράς: 5kg/στρ.

• Τετραπλοειδής ποικιλία, μεσο-όψιμη με μεγαλύτερο
 βιολογικό κύκλο
• Μονοετής καλλιέργεια
• Ανθεκτικότητα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
• Μεγάλο μέγεθος φύλλων και στελέχους, μεγαλύτερη
 απόδοση
• Κατάλληλη για βοσκή, σανό και κυρίως για ενσίρωση
• Ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες
• Εύγεστη για τα ζώα με υψηλή θρεπτική αξία
• Μεγάλη απόδοση, ειδικά στην πρώτη κοπή
• Σπόρος σποράς: 5kg/στρ.

• Συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις του μονοετούς
 Λόλιου τα πρώτα 2 χρόνια
• Διαρκεί για 3-4 χρόνια.
• Άριστη ποιότητα ζωοτροφής
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ΦΕΣΤΟΛΟΛΙΟ (FESTOLOLIUM)

ΔΑΚΤΥΛΙΔΑ (DACTYLIS GLOMERATA)

ΦΕΣΤΟΥΚΑ (FESTUCA ARUNDINACEA)

ΣΟΥΛΑ (SULLA CORONARIA)

ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ

Ποικιλία: Perun

• Υβρίδιο (διασταύρωση) κτηνοτροφικής Φεστούκας  
 και Λόλιου
• Χρησιμοποιείται σε μείγματα ή και μόνο του,
 σε βοσκοτόπια και λειμώνες
• Έχει μεγαλύτερη απόδοση σε παραγωγή χορτονομής 
 σε σύγκριση με το πολυετές Λόλιο (έως και 25%) και
 ταυτόχρονα διατηρεί όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματά του.
• Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος.
• Ανθεκτικότητα σε όλες τις ασθένειες.
• Υψηλή θρεπτική αξία και γευστικότητα.
• Κατάλληλο για βόσκηση, άχυρο και ενσίρωση.
• Ποσότητα σπόρου σποράς: 4-5kg / στρέμμα

• Αγροστώδες
• Φθινοπωρινή σπορά (Μέσα Σεπτεμβρίου – Οκτώβριος)
• 7 χρόνια διάρκεια
• Αντέχει στην αλατότητα του εδάφους.
• Ιδανικό για χορτονομή
• Αντοχή σε κρύο κλίμα και ξηρασία.
• Χρησιμοποιείται για σανό και βόσκηση
• Ποσότητα σποράς: 3-4kg/στρ.

• Τo πιο ανθεκτικό στην ξηρασία από όλα τα χορτονομικά
 αγροστώδη 
• Ανοιξιάτικη σπορά – τέλη Μαρτίου
• Φθινοπωρινή σπορά μόνο για παραγωγή σπόρου
• Σαν επίσπορη καλλιέργεια από ψυχανθή.
• Ποσότητα σποράς: 3-4kg/στρ.

• Για βαλτώδη, αμμοαργιλώδη εδάφη
• Βοηθάει πολύ στη δομή του εδάφους
• Προτείνεται για αμειψισπορά με σιτηρά
• Το 2ο χρόνο πιο παραγωγικό
• Να κόβεται πριν την άνθηση για να μην αναπτύσσονται 
 πολύ τα αγκάθια στο στέλεχος
• Όχι σε ξηρές περιοχές
• Ποσότητα σποράς: 3-4kg/στρ. την άνοιξη.

Ποικιλία Donata

• Συνίσταται για άλογα και βοοειδή 
• Πολυετές ψυχανθές
• Ισχυρό ριζικό σύστημα
• Όρθιας έκφυσης 
• Ύψος 60-80 cm, με κούφια στελέχη
• Ανθεκτική σε κρύο, ζέστη καθώς και σε υγρασία και ξηρασία
• Ελαφριά και πηλώδη εδάφη
• Αντοχή σε κρύο, ζέστη,
 υγρασία και ξηρασία
• Διετής καλλιέργεια
• Κατάλληλη για βόσκηση και σανό
• 5 kg ανά στρέμμα αναποφλοίωτο σπόρο
• 8 kg ανά στρέμμα αναποφλοίωτο σπόρο

ΟΝΟΒΡΥΧΙΔΑ (ONOBRYCHIS VICIIFOLIA)

Ποικιλία: Kora

Ποικιλία: Bellante
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‣	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ
ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ

• Πολυετές μείγμα
• Μείγμα αγροστωδών και ψυχανθών σπόρων 
 με φεστούκα, λόλιο πολυετές, λόλιο ετήσιο,
 κοινό τριφύλλι, αγριοτρίφυλλο τριφύλλι,
 κόκκινο τριφύλλι, λευκό τριφύλλι
• Παραγωγή για σανό και ενσίρωση
• Απαραίτητη η άρδευση της καλλιέργειας
• Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο/ Άνοιξη
• Ποσότητα σπόρου: 6-7 kg/στρ.
• Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

• Πολυετές Μείγμα
• Χρησμοποιείται για βόσκηση και σανό
• Ιδανικό για Πρόβατα αλλά κατάλληλο και για αγελάδες
• Κατάλληλη περίοδος σποράς:
 Φθινόπωρο/Άνοιξη
• Ποσότητα σπόρου: 7-8kg/στρ.
• Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

• Πολυετές μείγμα
• Μείγμα αγροστωδών και ψυχανθών σπόρων 
 με φεστούκα, λόλιο πολυετές, λόλιο ετήσιο,
 δακτυλίδα, ονοβρυχίδα, κόκκινο τριφύλλι,
 λευκό τριφύλλι
• Αντοχή στην ξηρασία, κατάλληλο για έδαφος
 με χαμηλή διαθεσιμότητα νερού
• Παραγωγή για σανό
• Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο/ Άνοιξη
• Ποσότητα σπόρου: 6-7 kg/στρ.
• Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

• Πολυετές μείγμα
• Χρησιμοποιείται για σανό και βόσκηση
• Γρήγορη εγκατάσταση στο χωράφι
• Άφθονη προσφορά υψηλής ποιότητας τροφή
• Περίοδο σποράς: Φθινόπωρο /Άνοιξη
• Ποσότητα σπόρου: 7-8kg/στρ.
• Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ 
ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.20

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ N.26

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΞΗΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.30

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ N.27

LOIETTO IBRIDO
LOIETTO PERENNE 
LOIETTO ITALICO 
FESTUCA ARUNDINACEA 
ERBA MAZZOLINA 
FLEOLO PRATENSE 
TRIFOGLIO B.REPENS
TRIFOGLIO PRATENSE
LUPINELLA IN GUSCIO
GINESTRINO

LOIETTO IBRIDO
FESTUCA ARUNDINACEA 
ERBA MAZZOLINA 
LOIETTO PERENNE 
FLEOLO PRATENSE

LOIETTO IBRIDO
FESTUCA ARUNDINACEA
LOIETTO PERENNE 
LOIETTO ITALICO                
FLEOLO PRATENSE                                                                                           
TRIFOGLIO PRATENSE 
TRIFOGLIO B.REPENS 
GINESTRINO

LOIETTO PERENNE 
LOIETTORIGIDO
FESTUCA ROSSA 
FESTUCA ARUNDINACEA 
FLEOLO PRATENSE 
FESTUCA OVINA
GINESTRINO
TRIFOGLIO B.REPENS 
LUPINELLA IN GUSCIO

10%
20%
15%
25%
5%

7,5%
2,5%
2,5%
10%

2,5%

15%
25%
10%
35%
15%

15%
20%
30%
20%
7,5%
2,5%
2,5%
2,5%

15%
20%
15%
22%
 10%

5%
4%
2%
7%

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ N.30

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ N.27

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ N.20

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ N.26

%

%

%

%
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‣	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ
ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ

• Μονοετές Μείγμα
• Κατάλληλο για σανό και βόσκηση
• Κατάλληλο για αγελάδες και αιγοπρόβατα
• Περιέχει: Σίκαλη, Βίκο, Τριφύλλι Ινκαρνατουμ, 
 Τριφύλλι Αλεξανδρινό
• Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο
• Ποσότητα σπόρου: 5-6kg/στρ.

BARALDO

SEGALE
VECCIA
TRIF. INCARNATO
TRIF. ALESSANDRINO/SQUARROSO

40%
25%
15%

20%

BARALDO

TRILOPRO

FRAVELO

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ N.24
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗ Ν.25

%

%

%

%
%

• Μονοετές Μείγμα
• Κατάλληλο για ενσίρωμα
• Κατάλληλο για αγελάδες και αιγοπρόβατα
• Περιέχει: Λόλιο Τετραπλοειδές, Βρώμη,
 Σιτάρι για ενσίρωμα
• Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο

FRAVELO

FRUMENTO MUTICO
AVENA (MAX POSEIDON)
AVENA (m77)
LOIETTO ITA. TETRAPLOIDE, TARDIVO

45%
36%
13%
6%

• Μονοετές μείγμα
• Μείγμα με υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόμενο
• Ιδανικό για ζωοτροφή
• Φθινοπωρινή σπορά
• Κατάλληλο για σανό, βόσκηση και ενσίρωση

TRILOPRO

• Πολυετές μείγμα
• Κατάλληλο για βόσκηση και σανό
• Πολύ ανθεκτικό στο πάτημα
• Περίοδο σποράς: Φθινόπωρο /Άνοιξη
• Ποσότητα σπόρου: 10 kg/στρ.
• Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

• Πολυετές μείγμα
• Ιδανικό για βοοειδή και πρόβατα
• Κατάλληλο για βοσκότοπους
• Πολύ ανθεκτικό στο πάτημα και στην βόσκηση
• Περίοδο σποράς: Φθινόπωρο /Άνοιξη
• Ποσότητα σπόρου: 8-9 kg/στρ.
• Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ N.24 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗ N.25

LOIETTO PERENNE 
FESTUCA ARUNDINACEA 
ERBA MAZZOLINA 
POA PRATENSIS
ERBA CAPRIOLA (Cynodon Dactylon)

LOIETTO IBRIDO
LOIETTO PERENNE 
FESTUCA ARUNDINACEA 
FLEOLO PRATENSE
TRIFOGLIO PRATENSE 
ERBA MAZZOLINA 
TRIFOGLIO B.REPENS 
LUPINELLA IN GUSCIO
GINESTRINO

40%
40%
10%
5%
5%

10%
35%
20%
 14%

2%
5%
2%

10%
2%

LOIETTO
FRUMENTO MUTICO
AVENA
TRIF.  INCARNATUM
ALEXANDRINUM

36%
11%
19%
4%

30%
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• Χώρα προέλευσης: Νότια Αφρική
• Μικρός βιολογικός κύκλος (60 ημερών)
• Ποικιλία που προέρχεται από την υποτροπική 

ζώνη με μεγάλη ανθεκτικότητα στην ξηρασία και 
στις υψηλές θερμοκρασίες

• Σε ευνοϊκές συνθήκες μπορούμε να πάρουμε εώς 
3 κοπές

• Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
• Aν κοπεί στο σωστό ύψος (60-70cm) μπορούμε 

να πετύχουμε την μέγιστη πρωτείνη 22-23%
• Μεγάλη προσαρμοστηκότητα σε διάφορα εδάφη
• Κατάλληλο για ενσίρωση (έως 5τ./στρ), για σανό 

και για βόσκηση
• Είναι πολύ γευστικό και προτείνετε ειδικά σε αιγο-

πρόβατα, αγελάδες και άλογα
• Καλύτερο από στο σόργο διότι δεν περιέχει τοξι-

κές ουσίες ή άλλους αντιδιατροφικούς παράγο-
ντες 

• Ποσότητα σποράς 3kg και βάθος σποράς 2-3cm
• Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους για σπορά 16 

βαθμούς κελσίου
• Μπορεί να σπαρθεί έως και αρχές Αυγούστου, ακό-

μη και μετά από σιτηρά χωρίς άρωση αλλά μόνο με 
δισκοσβάρνα.

• Κατάλληλο για βιοαέριο

• Χώρα προέλευσης: Ινδία
• Ποικιλία μικρού βιολογικού κύκλου(50-60 ημερών)
• Συνήθως σπέρνεται σαν δεύτερη καλλιέργεια για 

μία άφθονη κοπή
• Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαι-

ριού. Για μέγιστη απόδοση χρειάζεται πότισμα.
• Υψηλό στέλεχος έως και 2 m. και λεπτό στέλεχος 

για γρήγορο στέγνωμα
• Κατάλληλο για σανό εώς 1000 kg/στρ. ξηρή μάζα 
 (μάρτυρας στο Παλαμάς  Καρδίτσας, καλοκαίρι 2019)
• Ποσότητα σποράς 5kg
• Βάθος σπορας 2-3cm, όχι παραπάνω
• Περίοδος σποράς: Αρχές Απριλίου - Αρχές
 Αυγούστου

ΠΕΝΝΙΖΕΤΟ (PENNISETUM GLAUCUM)

ΚΕΧΡΙ ή ΑΓΡΙΟΚΡΙΘΑΡΟ (SETARIA  ITALICA)

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
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• Υβρίδιο Αμερικανικής προέλευσης
• Έχει πρώιμο κύκλο (63-65 ημέρες από την σπορά)
• Ύψος 1,80-2 μέτρα
• Εξαιρετική αναβλάστηση  
• 3 - 4 κοπές (υπό ιδανικές συνθήκες)
• Χρησιμιποιείται από 0,90cm και μετά
• Χρησιμοποιείται για ενσίρωμα και βόσκηση 
• Ιδανικό για παραγωγή υψηλής ποιότητας σανού λόγω 

του λεπτού στελέχους
• Καλή αντοχή στην ξηρασία
• Ιδανική λύση για αμειψισπορά 
• Ποσότητα Σπόρου: 5kg/στρ.
• Συσκευασία : Σάκος 25 kg

• Υβρίδιο Αμερικανικής προέλευσης
• Όψιμη ποικιλία 
• Ύψος 3-4 μέτρα
• Μονής κοπής
• Μεγάλη παραγωγή βιομάζας (8-10 τόνους/στρ.)
• Υψηλή ανθεκτικότητα στις ασθένειες
• Υψηλή ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα 
• Κατάλληλο για ενσίρωμα, βόσκηση, σανό και βιοαέριο 
• Ιδανικό για βιοαέριο εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής 

βιομάζας (8-10 τόνους/στρ.)
• Ανοιξιάτικη σπορά (ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 16C)
• Λίπανση 15-20 μονάδες αζώτου/ στρέμμα
• Ποσότητα σπόρου: 2-3 kg/στρέμμα 
• Συσκευασία : Σάκος 25 kg

• Υβρίδιο Αμερικανικής προέλευσης
• Ανθεκτική στην ξηρασία
• Ύψος 3 μέτρα
• Όψιμη ποικιλία πολλαπλών κοπών
• Μεγάλη παραγωγή βιομάζας (6-6,5 τόνους/στρ.)
• Εξαιρετική ικανότητα αναβλάστησης
• Άριστη ζωοτροφή
• Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική είχε 

20% περισσότερο πρωτεΐνη σε σχέση με τους μάρτυρες
• Εξαιρετική πεπτικότητα
• Κατάλληλο για βόσκηση, σανό και ενσίρωμα
• Ιδανικό για βιοαέριο εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής 

βιομάζας
• Υψηλή αντοχή σε συνθήκες υγρασίας
• Ανοιξιάτικη σπορά (ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 16C)
• Λίπανση 10-15 μονάδες αζώτου/ στρέμμα
• Ποσότητα σπόρου: 4-5 kg/στρέμμα 
• Συσκευασία : Σάκος 25 kg

PACIFIC GRAZE (Sorghum Bicolor x Sorghum Sudanense)

BIG KAHUNA (Sorghum bicolor)

LATTE (Sorghum Bicolor x Sorghum Sudanense)

‣	ΣΟΡΓΟ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

BMR
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‣	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝΩΝ

‣	ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

Συστήνεται για γόνιμα και ποτιστικά εδάφη

• Μίγμα ειδικών ποικιλιών με χαμηλή βλαστική ανάπτυξη 
• Πολύ καλή κάλυψη και έλεγχο ζιζανίων
• Παρουσιάζει χαμηλό ανταγωνισμό με τον οπωρώνα σε 

αντίθεση με τα ζιζάνια. Εξαιρετική ικανότητα στήριξης 
και σημαντική μείωση διάβρωσης του εδάφους.

• Συστήνεται για οπωρώνες εντατικής φροντίδας και 
καλλιέργειας

• Περιέχει: Λόλιο πολυετές, 2 είδη φεστούκα και πόα

‣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Μέση
‣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μέση - Υψηλή
‣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ STRESS: Μέση - Υψηλή
‣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ): 

Μέση - Υψηλή
‣ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Φθινόπωρο, νωρίς την Άνοιξη
‣ ΣΠΟΡΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 6-8kg/στρ.

‣ Μεσοπρώιμη ποικιλία
‣ Εξαιρετικά παραγωγική
‣ Αντοχή στους νηματώδεις
‣ Μικρή ανθεκτικότητα στον παγετό
‣ Καλή αντοχή στη σκληρωτίνια
‣ Καλή αντοχή στον περονόσπορο
‣ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: τέλη Μαρτιου – αρχές Απριλίου
‣ ΣΠΟΡΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 1-1,5kg/στρ.

Συστήνεται για φτωχά εδάφη με έλλειψη νερού

• Ποικιλία με φυτά χαμηλής ανάπτυξης
• Παρουσιάζει μειωμένο ανταγωνισμό με τα καλλιεργού-

μενα είδη
• Είναι ανθεκτική στο πάτημα και από οχήματα
• Περιορίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων και απαιτεί λίγες 

κοπές
• Συστήνεται για αμπελώνες και οπωρώνες μικρών εισρο-

ών 
• Περιέχει: Λόλιο, 3 είδη φεστούκα και λευκό τριφύλλι

‣ ΧΡΗΣΗ: Χόρτα για οπωρώνες και αμπελώνες
‣ Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες
‣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Γρήγορη
‣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μέση
‣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ STRESS: Μέση
‣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ): 

Μέση - Χαμηλή
‣ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Φθινόπωρο, νωρίς την Άνοιξη
‣ ΣΠΟΡΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 6-8kg/στρ.

SOTTOFRUTTETO LUCIO

ANDROMEDA

SOTTOVIGNETO GAIO
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‣	ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ZEA MAYS)

‣	ΗΛΙΑΝΘΟΣ (HELIANTHUS)
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

‣ Υβρίδιο μέσου βιολογικού κύκλου (δείκτης FAO 600)
‣ Παραγωγική ποικιλία 
‣ Σταθερό υβρίδιο 
‣ Προσαρμογή σε μεγάλος εύρος περιβαλλοντικών 

συνθηκών
‣ Κατάλληλο για ενσίρωση και καρπό

‣ Πρώιμος βιολογικός κύκλος
‣ Υψηλή ανθεκτικότητα στον περονόσπορο και τη σκλη-

ρωτίνια

‣ Μεσοπρώιμος βιολογικός κύκλος 
‣ Καλή αντοχή στην ξηρασία
‣ Υψηλή ανθεκτικότητα στον Περονόσπορο και το Ωίδιο

KALMUS

GIRAL SPRINGBOKS

‣		ΦΥΤΑ ΜΕ ΝΗΜΑΤΟΔΟΚΤΟΝΟ & ΕΝΤΟΜΟΑΠΟΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΦΥΤΑ

1. Είδος σιναπιού που σπέρνεται πριν από την καλλιέργεια που θέλουμε 
να προστατέψουμε από την προσβολή.

2. Αφού σπείρουμε το σινάπι και περάσουνε δύο μήνες περίπου, το εν-
σωματώνουμε (δισκοσβαρνίζουμε) στο έδαφος, με σκοπό να μειωθεί 
ο πληθυσμός των νηματωδών και των σιδηροσκουλήκων.

3. Στη συνέχεια μπορούμε να σπείρουμε την καλλιέργειά μας.

• Χώρα προέλευσης: Ολλανδία
• Ριζικό σύστημα που βελτιώνει τη δομή του εδάφους
• Εποχή σποράς: άνοιξη
• Σπόρος σποράς: 2,5 kg/στρ.
• Κατάλληλο για θερμοκήπια και για υπαίθριους αγρούς

Ποικιλίες: Brilliant και Minaret
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