
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΟΡΩΝ 
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Πολύ καλό σταμάτημα
και ξεχειμώνιασμα φυτού.
Μεσοπρώιμη επανεκκίνηση.
Μεσοπρώιμη ανθοφορία.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
Σε καλές συνθήκες: 25 - 35 σπόρους/m2

Σε ξηρικές συνθήκες: 30 - 45 σπόρους/m2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Κορυφαία, δίχως απώλειες κατά την  
συγκομιδή από τινάγματα σπόρων με  
εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΡΟΥ
Ελαιοπεριεκτικότητα = 45,1 %
Πρωτεΐνες = 36,9 %

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Πολύ ανεκτικό στην Phoma
Ανεκτικό στο Dry feet
Πολύ ανεκτικό στην Κυλινδροσπορίαση

ARTOGA

Μεσοπρώιμο υβρίδιο  
κορυφαίων αποδόσεων

Μεγάλη αντοχή στο τίναγμα 
σπόρων και στο πλάγιασμα 

Μεσαίου ύψους υβρίδιο

Εγγραφή: Γαλλία 2009

To κορυφαίο σε αποδόσεις και αντοχή στο τίναγμα 
των σπόρων Clearfield υβρίδιο ελαιοκράμβης με 
την πολύ υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα.

CONRAD CL
n   Γρήγορο φύτρωμα και εκκίνηση φυτού

n   Κατάλληλο για φθινοπωρινή εγκατάσταση 
φυτείας

n   Πολύ ανθεκτικό στο τίναγμα σπόρων

n   Πολύ υψηλές παραγωγές με υψηλή 
ελαιοπεριεκτικότητα

n   Μεσοπρώιμο υβρίδιο

n   Υψηλό φυτό

n   Πολύ ανεκτικό στο πλάγιασμα

n   Καλή ανοχή στην φώμα (γκρουπ 1)

n   Πολύ ανθεκτικό στο Dry Feet

n   Μέση ανοχή στο κυλινδροσπόριο

n   Πολύ υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα

n   Πολύ υψηλή περιεκτικότητα στο  
A Λινολενικό (omega 3)

n   Χαμηλό ποσοστό σε glycosinolate



ARTEMIS TuYV
n   Κορυφαίων αποδόσεων μεσοπρώιμο 

υβρίδιο.

n   Συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα 
της Artoga και επιπλέον ανοχή στον 
μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια εχθρό 
της Ελαιοκράμβης σε όλη την Ευρώπη, 
την ίωση TuYV.

n   Γρήγορο και δυνατό ξεκίνημα φυτού,  
με μεγάλη δύναμη έκπτυξης.

n   Το φυτό της Artemis εισέρχεται στον 
χειμώνα δυνατό με πολύ καλή ανάπτυξη, 
όπως ακριβώς η Artoga.

n   Γρήγορη επανεκκίνηση ανάπτυξης την 
άνοιξη, με πρώιμο σχηματισμό φασολιών.

n   Ψηλότερο φυτό από την Artoga, με 
εξαιρετικά δυνατό κεντρικό στέλεχος 
για να μην πλαγιάζει από την εκπληκτική 
διακλάδωση, την καρποφορία και το 
ειδικό βάρος των σπόρων που σχηματίζει.

n   Eξαιρετική αντοχή στο τίναγμα των 
σπόρων όπως η ARTOGA και για μεγάλο 
χρονικό εύρος, ώστε να ελαχιστοποιεί τις 
όποιες απώλειες.

n   Έχει αντοχή σε Φώμα και 
Κυλινδροσπόριο.

n    Έχει υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα ≈ 45,3%

ΙΩΣΗ TuYV:  
Θεωρείται ο πλέον σοβαρός εχθρός της ελαιοκράμβης 
τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη και ο κύριος 
παράγοντας απώλειας παραγωγής η οποία ξεπερνά 
κατά μέσο ορό το 30% στα προσβεβλημένα φυτά. Η 
ίωση εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλη την Ευρώπη από 
τις Bόρειες και Kεντρικές χώρες στο Νότο. Οι κύριοι 
λόγοι της εξάπλωσης της ίωσης είναι η απαγόρευση των 
νεονικοτεινοειδών, η μέση αύξηση της θερμοκρασίας 
λόγω κλιματικής αλλαγής και το υποχρεωτικό 
πρασίνισμα στην Ευρώπη, όπου αύξησε κατά πολύ τα 
φυτά ξενιστές της ίωσης. Επιπλέον οι αφίδες που είναι οι 
κύριοι φορείς της ίωσης (myzus persicae) αύξησαν την 
δραστηριότητα τους με αλληλοκαλυπτόμενες γενεές και 
έτσι δημιουργήθηκε ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για 
την εξάπλωση της TuYV. 

H Limagrain είναι η εταιρία που διαθέτει υβρίδια 
με κορυφαία αντοχή και ανοχή στην ίωση TuYV, 
με αποτέλεσμα να τοποθετείται στην κορυφή των 
πωλήσεων υβριδίων ελαιοκράμβης σχεδόν στο σύνολο 
των χωρών της Ευρώπης. Το υβρίδιο Artemis TuYV που 
προτείνεται για την Ελλάδα, διαθέτει αφενός όλα τα 
πλεονεκτήματα του πλέον επιτυχημένου υβριδίου και 
στην Ελλάδα Artoga, την ανοχή στην ίωση TuYV, αλλά 
και την απαιτούμενη πρωιμότητα και προσαρμοστικότητα 
στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας.
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