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Νέα ποικιλία σκληρού 
σίτου από την έρευνα 
της Limagrain, με άριστες 
αποδόσεις.

Είναι κατάλληλο για όλους 
τους τύπους των εδαφών 
από μέσης και χαμηλής 
γονιμότητας μέχρι και 
εύφορα εδάφη, όπου και 
καταφέρνει να επιτυγχάνει 
τις υψηλότερες αποδόσεις.

Έχει μεγάλη ευελιξία 
στον χρόνο σποράς, 
επιτρέποντας την 

καλλιέργεια του, όταν οι 
συνθήκες είναι ευνοϊκές 
και πάντα με τις ίδιες 
εξαιρετικές αποδόσεις.

Για την μεταποίηση 
έχει εξαιρετικό προφίλ 
ποιότητας, τόσο από άποψη 
δείκτη γλουτένης όσο και 
του yellow index.

Προϊόν Limagrain

ATHORIS

● Ποικιλία σκληρού 
σίτου με πολύ μεγάλο 
δυναμικό παράγωγης, 
καλή πρωιμότητα και καλή 
ποιότητα κόκκου υπό 
φυσιολογικές συνθήκες.

● Συμπαγές φυτό με 
πολύ καλό αδέλφωμα και 
μέγεθος κόκκου.

● Ιδανική ποικιλία για 
μέτριας και υψηλής 
γονιμότητας εδάφη.

● Μεγάλο πλεονέκτημα 
η σταθερότητα των πολύ 
υψηλών του αποδόσεων 
και η ανοχή σε ασθένειες.

Προϊόν Limagrain

AVISPA

Εκατολιτρικό = 81-85
Πρωτεΐνες = 13,5-15%
Δείκτης γλουτένης = 93
Ξηρά γλουτένη% = 13
Δείκτης υαλώδη= 25ΣΚΛΗΡO ΣΙΤAΡΙ

ΣΚΛΗΡO ΣΙΤAΡΙ



To ANTALIS είναι μια νέα 
ποικιλία σκληρού σίτου που 
καλλιεργείται σε Νότιο-
Κεντρική-Βόρειο Ιταλία, 
λόγω πρωιμότητας και πολύ 
μεγάλης σταθερότητας 
αποδόσεων.

Το ANTALIS είναι ένα 
ιδιαίτερα αξιόπιστο 
σκληρό σταρι με κορυφαίο 
δυναμικό παραγωγής, ενώ 
παράλληλα διαθέτει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που το καθιστούν ένα πολύ 
ενδιαφέρον προϊόν για την 
Αλευροβιομηχανία.

Είναι εξαιρετικής 
προσαρμοστικότητας 
ποικιλία ακόμα και σε πολύ 
δύσκολα εδαφοκλιματολο   γικά 
περιβάλλοντα.

Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
υψηλό Leaf Green Stay, με 
μεσαίο βιολογικό κύκλο 
και εξαιρετικό Αδέλφωμα. 
Τα χαρακτηριστικά που το 
κάνουν και ξεχωρίζει είναι 
πέραν του Stay Green, ο 
υψηλός δείκτης γλουτένης.

Προϊόν Limagrain

Εκατολιτρικό = 84
Πρωτεΐνη = 12-13,5%
Δείκτης  
Γλουτένης = 90-95  
(Πολύ υψηλός)
Ξηρά Γλουτένη % = 9,7

Δείκτης Υαλώδη = 22,5-23

ΑΝΤΑLIS

CALIFA SUR

● Ποικιλία μαλακού σίτου 
με εξαιρετική αντοχή στο 
λέκιασμα και πολύ καλά 
αγρονομικά χαρακτηριστικά 
και αποδόσεις.

● Εξαιρετική αντοχή στο 
πλάγιασμα.

● Χαμηλό φυτό στο οποίο 
η καλή αζωτούχος λίπανση 
μεγιστοποιεί την παραγω γή 
του.

● Για κορυφαίες αποδόσεις 
και ανώτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά κόκκου, 
είναι πολύ σημαντική η 
επιφανειακή αζωτούχος 
λίπανση. Οι συνολικές 

μονάδες αζώτου στο 
στρέμμα δεν πρέπει να είναι 
λιγότερες από 15.

● Πρώιμη ποικιλία, με μεγάλη 
ευελιξία στον χρόνο σποράς.

● Μεγάλο δυναμικό 
παραγωγής, το οποίο 
βελτιστοποιείται από τις 
τεχνικές καλλιέργειας 
(πυκνότητα σποράς, λίπανση, 
γονιμότητα αγρού).

● Ποικιλία που συνδυάζει 
μοναδικά απόδοση 
παραγωγής και ποιότητα 
κόκκου.

● Ανθεκτική ποικιλία στο 
clortorulon.

ΣΚΛΗΡO ΣΙΤAΡΙ
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