LG 55.42 CL SUNEO
ΔΥΝΑΤΆ ΣΗΜΕΊΑ
• Πολύ καλή παραγωγή
• Καλή ελαιοπεριεκτικότητα (44–45%)
• Πολύ καλή αντοχή σε όλες τις φυλές οροβάγχης
από Α έως G (OR7) ➜ Τεχνολογία SUNEO
• Ανθεκτικό στον περονόσπορο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΥΒΡΙΔΊΟΥ
•
•
•
•

Μεσοπρώιμο, απλό υβρίδιο
Καλή και πρώιμη βλαστικότητα
Ύψος φυτού: 1,60–1,69m, με φύλλωμα μεσαίου μεγέθους
Τοποθέτηση κεφαλής στην ωρίμανση: από μισή στρέψη
έως ολόκληρη στρέψη προς τα κάτω
• Γονιμοποίηση: καλή
• Καλή αντοχή στο πλάγιασμα
• Εγγραφή: Ιταλία-Βουλγαρία 2013
ΑΝΟΧΉ ΣΕ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ – ΠΑΡΆΣΙΤΑ
•
•
•
•

Μέση ανοχή σε Phoma, Phomopsis
Καλή ανοχή στο Βερτιτσίλιο
Αντοχή στις φυλές οροβάγχης A έως G (OR7)
Πολύ καλή αντοχή στον περονόσπορο
ΠΥΚΝΌΤΗΤΑ ΦΎΤΕΥΣΗΣ

6.500 Φυτά/στρ. σε ξηρικές–ημιξηρικές συνθήκες
7.000 Φυτά/στρ. σε εδάφη με επάρκεια άρδευσης
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Ηλίανθος
(υβρίδια)

LG 50.635 CLP SUNEO

LG 50.455 CLP SUNEO

To υβρίδιο με την εξαιρετική αντοχή σε όλες τις γνωστές
φυλές οροβάγχης, την ανοχή στο νέο imazamox (CLP) και
την ανεκτικότητα στα σοβαρότερα μυκητολογικά προβλήματα της καλλιέργειας επιτυγχάνει και εγγυάται τις υψηλότερες αποδόσεις, ακόμα και σε ξηρικές συνθήκες. Το καλύτερο γενετικό υλικό στα υβρίδια ηλίανθου της Limagrain,
το oποίο συνδυάζει την ανθεκτικότητα σε όλες τις γνωστές
φυλές οροβάγχης (τεχνολογία SUNEO) και την CLP τεχνική,
εξασφαλίζοντας κορυφαίες αποδόσεις στον παραγωγό και
την υψηλότερη ελαιοφορία στο εργοστάσιο.

Πρώιμο υβρίδιο, πολύ υψηλών αποδόσεων CLEARFIELD
PLUS, SUNEO με καλή ελαιοφορία και ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ανοχή
στον περονόσπορο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΥΒΡΙΔΊΟΥ

Ηλίανθος
(υβρίδια)

Η Limagrain μια από τις μεγαλύτερες Eταιρίες σπόρων στην παγκόσμια αγορά, πρωτοπορεί και στα Ενεργειακά Φυτά. Με επενδύσεις στην έρευνα που αγγίζουν το 20% των κερδών της, έγινε η μόνη Eταιρία
που ανέπτυξε υβρίδια ηλίανθου Clearfield (IMI) με παράλληλη πολύ καλή αντοχή σε όλες τις γνωστές
φυλές Οροβάγχης αλλά και υβρίδια με τη τεχνική Express (LG 59.580).
Από το 2014 με την καινοτόμο τεχνολογία SUNEO που ανέπτυξε η Limagrain είναι στη διάθεση των Eλλήνων παραγωγών τα νέα υβρίδια ηλιάνθου LG 55.42 CL, LG 50.635 CLP, LG 50.455 CLP, LG 50.545 CLP με
ανθεκτικότητα σε όλες τις φυλές οροβάγχης, ακόμα και της πλέον επιθετικής φυλής G (OR7). Τέλος τα
υβρίδια της τεχνολογίας SUNEO θα είναι ανθεκτικά και στα νέα IMI (CLP), που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά από το 2020.
Οι πωλήσεις σε Τουρκία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Γαλλία, Ισπανία, Ρωσία, Ουκρανία επιβεβαιώνουν την
ανωτερότητα των υβριδίων Ηλίανθου της Limagrain στην Ευρώπη. Ακολούθως η προσπάθεια κορυφώνεται με την ανάπτυξη υβριδίων ηλίανθου Clearfield με ανοχή στην οροβάγχη και με πολύ υψηλή ελαιοφορία. Έτσι επιτυγχάνεται, ο παραγωγός να καλλιεργεί τα πλέον αξιόπιστα και υψηλής παραγωγής υβρίδια,
ενώ ταυτόχρονα το εργοστάσιο να απολαμβάνει την υψηλότερη ελαιοφορία και να παίρνει τις καλύτερες
αποδόσεις. Τα υβρίδια που πρωταγωνιστούν στις ευρωπαϊκές και λατινοαμερικάνικες αγορές, τώρα και
στην Ελλάδα από τη Limagrain-ΕΛΑΝΚΟ.

• Μεσαίου ύψος φυτό
• Τοποθέτηση κεφαλής στην ωρίμανση: μισή στρέψη
προς τα κάτω
• Καλή γονιμοποίηση
• Καλή ανεκτικότητα στο πλάγιασμα
• Ανεκτικό σε φώμα, φώμοψη
• Μέτρια ανεκτικό σε μακροφόμινα, σκληρωτίνια
(ρίζας + κεφαλής)
• Ανεκτικό στον περονόσπορο, αλτερνάρια, σεπτόρια
• Ανθεκτικό σε όλες τις γνωστές φυλές οροβάγχης (A-G),
τεχνολογία SUNEO
• Ομοιόμορφα σχηματισμένα και πολύ καλά γονιμοποιημένα
κεφάλια (πίττες) μέχρι και την ωρίμανση
• Υγιή φυτά (στέλεχος + φύλλα) μέχρι την συγκομιδή

MILDEW

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΥΒΡΙΔΊΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρώιμη ανάπτυξη φυτού
Υψηλό φυτό με μέσο φύλλωμα
Πρώιμη και πολύ καλή γονιμοποίηση
Μισή στρέψη προς τα κάτω κεφαλής κατά την ωρίμανση
Μέσο ειδικό βάρος σπόρων
Καλή ελαιοφορία (0,5% πάνω από το μ.ο.)
Πολύ καλή ανοχή στο πλάγιασμα, σπασίματα στελέχους και
εντομολογικές προσβολές στελέχους
Αντοχή σε όλες τις γνωστές φυλές οροβάγχης (A-G)
Καλή ανοχή σε φώμα, φώμοψη, μακροφομίνα, σκληρωτινία
(ρίζας - κεφαλής), σεπτόρια
Μέση ανοχή σε βερτιτσίλιο, αλτερνάρια, σκωριάσεις
Υβρίδιο εξαιρετικών και πρώιμων αποδόσεων
σε Βουλγαρία - Ρουμανία - Τουρκία - Ουκρανία
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΒΡΙΔΊΟΥ

• Π
 ολύ Παραγωγικό πρώιμο υβρίδιο με ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΑΝΤΟΧΉ
στον περονόσπορο και όλες τις γνωστές φυλές οροβάγχης

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΒΡΙΔΊΟΥ
•
•
•
•

 ολύ υψηλών αποδόσεων μεσοπρώιμο υβρίδιο
Π
Υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα
Πολύ καλή ανεκτικότητα σε πληθώρα ασθενειών
Εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε ποικίλες συνθήκες
καλλιέργειας και ιδιαίτερα σε ξηρικές - ημιξηρικές
• Πολύ καλή ανεκτικότητα στον περονόσπορο

LG 50.545 CLP SUNEO

LG 59.580 SX

Μεσοπρώιμο υβρίδιο, εξαιρετικών αποδόσεων με αντοχή σε
όλες τις γνωστές φυλές οροβάγχης (A-G) CLEARFIELD PLUS.

Μεσοπρώιμο υβρίδιο εξαιρετικών αποδόσεων, με πολύ καλή
ανοχή στην ξηρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΥΒΡΙΔΊΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΥΒΡΙΔΊΟΥ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρώιμη και ταχεία ανάπτυξη φυτού
Υψηλό φυτό με μέσο φύλλωμα
Μισή στρέψη προς τα κάτω κεφαλής κατά την ωρίμανση
Μεγάλο ειδικό βάρος σπόρων
Πολύ καλή γονιμοποίηση
Καλή ανοχή στο πλάγιασμα και σε σπασίματα στελέχους
Καλή ελαιοφορία
Καλή - πολύ καλή ανοχή στον περονόσπορο
Πολύ καλή ανοχή σε φώμοψη, σκληρωτινία κεφαλής,
καφέ σκωρίαση
• Μέση ανοχή σε φώμα, μακροφωμίνα,σκληρωτινία ρίζας,
βερτιτσίλιο, αλτερνάρια, σεπτόρια
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΒΡΙΔΊΟΥ
• Ε
 ξαιρετικών αποδόσεων μεσοπρώιμο υβρίδιο, με αντοχή σε
όλες τις γνωστές φυλές οροβάγχης (A-G) CLEARFIELD PLUS
με καλή ανοχή στον περονόσπορο

SX

• Υ
 βρίδιο τεχνικής express (sx), με αντοχή σε όλες
τις γνωστές φυλές οροβάγχης  (Α-G)
• Ταχεία πρώτη ανάπτυξη φυτού
• Μεσαίου ύψους φυτό
• Μεσοπρώιμη ανθοφορία
• Μεγάλο φύλλωμα
• Μισή στρέψη προς τα κάτω κεφαλής κατά την ωρίμανση
• Μέσο ειδικό βάρος σπόρων
• Καλή γονιμοποίηση
• Καλή ανοχή στο πλάγιασμα
• Μέση ελαιοφορία
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΒΡΙΔΊΟΥ
• Υ
 βρίδιο sx, εξαιρετικά παραγωγικό, με σταθερότητα
παραγωγής και ιδανικό για ξηροθερμικές συνθήκες.
• Διαθέτει αντοχή σε όλες τις γνωστές φυλές οροβάγχης (A-G)
και πολύ καλή ανοχή στον περονόσπορο

