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Η Hazera είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα παραγωγής σπόρων. 
Η Hazera σας παρέχει δέσμευση, τεχνογνωσία και υποστήριξη, συνδυά-
ζοντας την εμπειρία δεκαετιών με πρωτοποριακή τεχνολογία. Η Hazera 
αναπαράγει, αναπτύσσει, δημιουργεί και διακινεί ποικιλίες και σπόρους 
σε ευρύ φάσμα κηπευτικών σε όλο τον κόσμο.

• Παγκόσμια παρουσία
Η Hazera εδρεύει στο Ισραήλ και την Ολλανδία, με θυγατρικές εται-
ρείες σε δώδεκα χώρες και με εκτεταμένο δίκτυο διανομής που εξυ-
πηρετεί πάνω από 100 επιπλέον αγορές. Αυτή η παγκόσμια παρουσία 
εξασφαλίζει το ότι είμαστε κοντά στους πελάτες μας και μας δίνει 
τη δυνατότητα να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και επίσης να προ-
βλέπουμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανά τόπο ανάγκες δημιουρ-
γώντας ποικιλίες που ταιριάζουν σε συγκεκριμένα κλίματα, συνθήκες 
ανάπτυξης και απαιτήσεις αγοράς.

• Δέσμευση στην καινοτομία
Το ήθος μας είναι να διαπλάθουμε την πρόοδο μέσω εξειδικευμένης 
έρευνας. Με συνεχείς καινοτομίες, συνδυάζουμε τη σύγχρονη επι-
στήμη με παραδοσιακές μεθόδους αναπαραγωγής για να δημιουργή-
σουμε ποικιλίες ανώτερης ποιότητας και υψηλής απόδοσης. Η Hazera 
συνεργάζεται άμεσα με κορυφαία διεθνή ερευνητικά ιδρύματα, εφαρ-
μόζoντας την προχωρημένη επιστήμη στη δημιουργία καλύτερων 
λύσεων για τους καλλιεργητές ανά την υφήλιο. Οι διαδικασίες και τα 
εργαστήριά μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρό-
τυπα ποιότητας, όπως ISO και NAL.

• Ο καλλιεργητής στο επίκεντρο
Οι καλλιεργητές βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Οι 
επιστήμονές μας συνεργάζονται ενεργά με τους καλλιεργητές για να 
αξιολογήσουν τις ανάγκες τους, βοηθώντας στην επιλογή ποικιλίας και 
παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια ολόκληρου 
του κύκλου καλλιέργειας και συγκομιδής. Αυτή η προσέγγιση προσθέ-
τει επιπλέον αξία στους καλλιεργητές, βοηθώντας τους να μεγιστο-
ποιήσουν τις δυνατότητες των καλλιεργειών τους, με ελαχιστοποίηση 
εξόδων οδηγώντας έτσι σε μακροπρόθεσμη ευημερία.

• Μέλος του Ομίλου Limagrain
Η Hazera είναι μέλος του Ομίλου Limagrain, μιας διεθνούς αγροτικής 
επιχείρησης με έδρα στη Γαλλία. Όντας γεωργικός συνεταιρισμός, ο 
Όμιλος Limagrain κατανοεί τις ανάγκες των πελατών της και έχει γίνει 
η μεγαλύτερη εταιρεία σπόρων στην Ευρώπη, με ειδικότητα σε λαχα-
νικά, αροτραίες καλλιέργειες και προϊόντα δημητριακών. Ο κλάδος 
σπόρων κηπευτικών της Limagrain είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως.

HAZERA - ΣΠΟΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3 4



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

• ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΟΝΤΟ BEIT ALPHA - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Bereket F1
Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό υβρίδιο
Πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ιώσεις
Μεγάλη καλλιεργητική περίοδος

• Υβρίδιο semi - multi fruits type
• Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
• Καρπός μήκους 16-18 cm, χωρίς λαιμό
• Εύρωστο φυτό, με γρήγορη ανάπτυξη και μικρά    
   μεσογονάτια διαστήματα
• Ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά σε εναλλαγές θερμοκρασιών
• HR*: CVYV, ZYMV
• IR*: CMV, PRSV, WMV, Px

Dennis F1
Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό
Μεσοπρώιμο υβρίδιο με καρπούς υψηλής ποιότητας

• Υβρίδιο multi fruits type
• Καρπός σκούρος πράσινος λαμπερός, έντονα ραβδωτός
• Καρπός μήκους 14-16 cm, χωρίς λαιμό
• Εύρωστο φυτό, με αργή ανάπτυξη και μικρά μεσογονάτια 
   διαστήματα
• Ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες
• HR*: CVYN, ZYMV
• IR*: Pcu, Px

ΑΓΓΟΥΡΙ

• ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΟΝΤΟ BEIT ALPHA - ΥΠΑΙΘΡΙΟ

Epimon F1
Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό υβρίδιο
Πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ιώσεις
Μεγάλη καλλιεργητική περίοδος

• Υβρίδιο semi - multi fruits type
• Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
• Καρπός μήκους 17-19 cm, χωρίς λαιμό
• Εύρωστο φυτό, με γρήγορη ανάπτυξη και μικρά   
   μεσογονάτια διαστήματα
• Ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά σε εναλλαγές θερμοκρασιών
• HR*: CVYV, ZYMV
• IR*: CMV, CYSDV, PRSV, WMV, Px

Timor F1
Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό
Yπαίθριο υβρίδιο με πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ιώσεις

• Υβρίδιο semi - multi fruits type
• Καρπός σκούρος πράσινος, χωρίς λαιμό, μήκους 7-14 cm
• Εύρωστο φυτό, με πολύ καλό φύλλωμα
• HR*: ZYMV
• IR*: CMV, CVYV, WMV2, Sf, Pc
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IslaND F1
Χειμωνιάτικο υβρίδιο, πρώιμη παραγωγή

• Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
• Καρπός μήκος 34-36 cm, χωρίς λαιμό και με εξαιρετική  
   μετασυλλεκτική διάρκεια
• Καρπός μεγάλου ειδικού βάρους
• Εύρωστο φυτό, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
• Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη πλαγίων βλαστών
• HR*: CVYV, Ccu
• IR*: CYSDV, Px, LCNDV

Rembrandt F1
Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό υβρίδιο
Πρώιμο, κατάλληλο και για ημιθερμαινόμενα θερμοκήπια

• Καρπός σκούρος πράσινος και λαμπερός, ραβδωτός
• Καρπός μήκος 35-38 cm, χωρίς λαιμό και εξαιρετική 
   μετασυλλεκτική διάρκεια
• Εύρωστο φυτό, με μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα
• Πρώιμο φυτό, με καλή συμπεριφορά σε διακυμάνσεις 
   θερμοκρασίας
• Εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη πλαγίων βλαστών
• HR*: CVYV, Ccu, Cca
• IR*: Px

Trimax F1
Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό υβρίδιο
Πολλαπλές ανθεκτικότητες, κατάλληλο για βιολογική
και συμβατική καλλιέργεια

• Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
• Καρπός μήκος 34-36 cm, χωρίς λαιμό και με εξαιρετική 
   μετασυλλεκτική διάρκεια
• Εύρωστο φυτό, με μικρά μεσογονάτια διαστήματα
• Εξαιρετικές αντοχές και υψηλή παραγωγική ικανότητα
• Ανθεκτικό στο «κάψιμο της κορυφής»
• HR*: CVYV, Ccu
• IR*: CYSDV, Px

• ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΑΚΡΥ DUTCH TYPE - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Trinity F1
Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό υβρίδιο 
Πολλαπλές ανθεκτικότητες, κατάλληλο για βιολογική
και συμβατική καλλιέργεια

• Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
• Καρπός μήκος 32-34 cm, χωρίς λαιμό και με εξαιρετική
   μετασυλλεκτική διάρκεια
• Εύρωστο φυτό, με μικρά μεσογονάτια διαστήματα και
   εξαιρετικές αντοχές με υψηλή παραγωγή
• HR*: CVYV, Ccu
• IR*: CYSDV, Px

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε 
παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.7



Nandes - Tito
Βελτιωμένη ποικιλία τύπου Nandes 2, με πολύ εύκολη
ανάπτυξη και μεσαία ωρίμανση

• Ποικιλία με υψηλές αποδόσεις, ανοχή στο «σκάσιμο»,   
   έντονο πορτοκαλί χρώμα, κυλινδρικό σχήμα κατά μήκος 
   της ρίζας και ομοιόμορφο στογγυλεμένο τελείωμα
• Ισχυρό φύλλωμα, κατάλληλο για μηχανική συλλογή
• Ιδανική επιλογή για καλλιέργεια υπό δυσμενείς συνθήκες 
   και βαριά εδάφη

ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Excite F1
To mini άσπερμο με την maximum παραγωγή

• Καρπός τύπου Crimson
• Ομοιόμορφη και μεγάλη παραγωγή
• Υψηλά σάκχαρα 
• Εξωτερικός φλοιός μέσου πάχους με συνεκτική φλούδα
• Άριστη μετασυλλεκτική συμπεριφορά
• Ιδανικό για εξαγωγή και εγχώρια κατανάλωση
• Σάρκα βαθυκόκκινη και τραγανή
• Καρπός μέσου βάρους 2,5-3 kg

Extazy F1
Υψηλή παραγωγή με μακρά διατηρησιμότητα

• Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
• Καρπός βάρους 2-4 kg ανάλογα με την πυκνότητα 
   φύτευσης, με στρογγυλό σχήμα
• Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα
   (Brix 11-13%)
• Υψηλή περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και ιδιαίτερα μεγάλη 
   μετασυλλεκτική διάρκεια
• Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και μεσοπρώιμη 
   ωρίμανση
• Υψηλό δυναμικό παραγωγής
• IR*: Powdery mildew

• ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΣΠΕΡΜΟ
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*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε 
παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Miracle F1
Πρωιμότητα και υψηλή παραγωγή

• Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
• Καρπός βάρους 8-10 kg, με σχήμα ελαφρώς οβάλ
• Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12-13%)
• Φυτό ήπιας ανάπτυξης, υπερπρώιμης ωρίμανσης, με
   συγκεντρωμένη παραγωγή
• Καρπόδεση και σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Διατηρεί το σχήμα του κάτω από αντίξοες καιρικές 
  συνθήκες

15WA-652
To νέο Crimson Type με γεύση από παλιά

• Μεγάλο παραγωγικό δυναμικό
• Τέλεια φυλλική κάλυψη των παραγόμενων καρπών
• Υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (Brix 12-14%)
• Διάρκεια στην παραγωγή με πολύ δυνατά «δεύτερα χέρια»
• Μεγάλο παράθυρο καλλιέργειας
• Μικρή κοιλότητα σπόρων
• Ανθεκτικό στο «κούφωμα»

• ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ

Leopard F1
Ένα άρμα στο χωράφι

• Τριπλοειδές mini καρπούζι τύπου Tiger
• Μέσο βάρος καρπών 3-4 kg
• Τραγανή σάρκα με βαθύ κόκκινο χρώμα
• Σακχαρικός τίτλος (Brix 12%)
• Συνεχόμενη παραγωγή
• Εύρωστο φυτό με πλόυσιο φύλλωμα που προστατεύει 
   την παραγωγή
• Το μεγαλύτερο παραγωγικό δυναμικό στην κατηγορία του

Felipe F1
Υψηλή παραγωγή με μακρά διατηρησιμότητα

• Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
• Καρπός βάρους 6-8 kg ανάλογα με την πυκνότητα  
   φύτευσης, με στρογγυλό σχήμα
• Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12%)
• Υψηλή περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και ιδιαίτερα μεγάλη 
   μετασυλλεκτική διάρκεια
• Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και μεσοπρώιμη 
   ωρίμανση
• Υψηλό δυναμικό παραγωγής
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Mirella F1
Mini καρπούζι τύπου Crimson Sweet

• Στρογγυλό τύπου Crimson Sweet
• Βάρος: 3-5 kg, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης
• Φλοιός σκούρος ριγωτός, με σκουροπράσινες
   ραβδώσεις
• Σάρκα γλυκιά, τραγανή, με έντονο κόκκινο χρώμα και  
   μεγάλη μετασυλλεκτική διάρκεια
• Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και υψηλό
   δυναμικό παραγωγής
• Πρώιμη ωρίμανση
• Brix: 12-13%

Polimor F1
Mini και υπερπαραγωγικό

• Καρπούζι Tiger type
• Καρπός βάρους 2-4 kg ανάλογα με την πυκνότητα 
   φύτευσης, με στρογγυλό σχήμα
• Σάρκα γλυκιά, τραγανή με πολύ λίγους σπόρους και
   έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12%)
• Φυτό εύρωστο, με πολύ καλό φύλλωμα και μεσοπρώιμη   
   ωρίμανση
• Συνεχόμενη παραγωγή

Varda F1
Το κλασικό μεγαλόκαρπο

• Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
• Καρπός βάρους 12-15 kg με σχήμα ελαφρώς οβάλ
• Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12-14%)
• Φυτό εύρωστο, με πολύ καλό φύλλωμα και μεσοπρώιμη
   ωρίμανση
• Συνεχόμενη παραγωγή
• Πολύ παραγωγικό υβρίδιο το οποίο κρατά το μέγεθος και 
   στα «δεύτερα χέρια»
• Ανθεκτικό στα ηλιοεγκαύματα
• HR*: Fon 0, 1
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*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Zodiac F1
Η κλασική βαρέλα

• Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
• Καρπός βάρους 12-16 kg, σε σχήμα οβάλ (Βαρέλα)
• Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα
   (Brix 12-14%)
• Φυτό εύρωστο, με πολύ καλό φύλλωμα και κάλυψη
   των καρπών
• Φυτό μεσοπρώιμης ωρίμανσης, με συνεχόμενη παραγωγή
• Πολύ παραγωγικό υβρίδιο το οποίο κρατά το μέγεθος
   και στα «δεύτερα χέρια»
• Ανθεκτικό στα ηλιοεγκαύματα
• HR*: Fon 0, 1

Vasko F1
Πρώιμο και μεγαλόκαρπο

• Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
• Καρπός βάρους 12-15 kg, με σχήμα ελαφρώς οβάλ
• Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα
  (Brix>11%)
• Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και πρώιμη 
   ωρίμανση
• Συνεχόμενη παραγωγή
• Πολύ παραγωγικό υβρίδιο το οποίο κρατά το μέγεθος
   και στα «δεύτερα χέρια»
• Ανθεκτικό στα ηλιοεγκαύματα

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

ΚΟΛΟΚΥΘΙ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

Ezra F1
Πολύ πρώιμο και παραγωγικό υβρίδιο

• Καρποί με χρώμα ανοιχτό πράσινο
• Φυτό μεγάλο και ανοιχτό

Cendis F1
140-160 ημερών

• Φυτό ζωηρό και ομοιογενές
• Κεφαλή συμπαγής, βαριά, ομοιόμορφου σχήματος,
   λευκού χρώματος και άριστης φυλλικής κάλυψης
• Περίοδος μεταφύτευσης τέλη Ιουλίου έως αρχές 
   Σεπτεμβρίου

Ferrara F1
70-75 ημερών

• Φυτό έυρωστο με πρωιμότητα
• Κεφαλή σφαιρική, συμπαγής με ειδικό βάρος και άριστη 
  φυλλική κάλυψη
• Καλή ανοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και στο ξεβλάστωμα
• Περίοδος φύτευσης: Άνοιξη - Καλοκαίρι

Italis F1
130-140 ημερών

• Φυτό πολύ ζωηρό
• Κεφαλή σφαιρική, λευκού χρώματος, συμπαγής, άριστης 
   φυλλικής κάλυψης και καλή ανοχή στην υπερωρίμανση
• Υβρίδιο χειμωνιάτικο απόλυτα ταιριαστό στο
   μεσογειακό κλίμα
• Περίοδος μεταφύτευσης Αύγουστος - Σεπτέμβριος
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Locris F1
90-100 ημερών

• Φυτό εύρωστο
• Κεφαλή ελκυστικά λευκή, ομοιόμορφου σφαιρικού     
   σχήματος, συμπαγής, με άριστη φυλλική κάλυψη
• Περίοδος μεταφύτευσης μέσα Ιουλίου - Αύγουστος
• HR*: Powdery mildew (Eh)
• IR*: Xanthomonas (Xcc)

Parotis F1
200-205 ημερών

• Φυτό εύρωστο και ζωηρό
• Κεφαλή λευκού χρώματος, σφαιρική, βαριά, ομοιογενής,
   με πολύ καλή δομή και άριστη φυλλική κάλυψη
• Περίοδος μεταφύτευσης Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Vedis F1
210-220 ημερών

• Φυτό εύρωστο και ομοιογενές
• Κεφαλή λευκή, σφαιρική, βαριά, συμπαγής, με καλή     
   ομοιογένεια και άριστη φυλλική κάλυψη
• Περίοδος φύτευσης Αύγουστος - Σεπτέμβριος
• IR*: Ring spot (Mb)

Kamis F1
95-110 ημερών

• Φυτό πολύ ζωηρό
• Κεφαλή ελκυστικού λευκού χρώματος, ομοιόμορφη, 
   σφαιρική, συμπαγής, βαριά με άριστη φυλλική κάλυψη και 
   προστασία
• Περίοδος μεταφύτευσης μέσα Ιουλίου - Αύγουστος
• IR*: Ring spot (Mb)
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ΚΡΕΜΜΥΔΙ

Bachta F1
Πρώιμο υβρίδιο κρεμμυδιού, με υψηλό
δυναμικό παραγωγής

• Σχήμα βολβού ελαφρώς κωνικό - στρογγυλό
• Σάρκα λευκή συνεκτική
• Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό
   δυναμικό παραγωγής
• Κατάλληλο για απευθείας σπορά ή μεταφύτευση και
   παραγωγή κοκκαριού
• Χρώμα εξωτερικού φλοιού καφέ - κόκκινο
• Πιπεράτη γεύση
• Αποθηκευτική ικανότητα 3-4 μήνες
• IR*: Pt

Canira F1
Πρώιμο υβρίδιο κρεμμυδιού, με ανθεκτικότητα στην
Φαιά καστάνωση της ρίζας (Πυρηνοχαίτα)

• Βολβός σφαιρικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους
• Σάρκα λευκή συνεκτική
• Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό   
   δυναμικό παραγωγής
• Κατάλληλο για απευθείας σπορά, ή μεταφύτευση και για    
   παραγωγή κοκκαριού
• Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κόκκινο χρωματισμό
• Γεύση ελαφρώς πιπεράτη
• Αποθηκευτική ικανότητα 4-5 μήνες
• IR*: Pt

• ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΜΙΚΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε 
παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Mikado F1
Πρωίμο υβρίδιο με ομοιόμορφους βολβούς και
υψηλό δυναμικό παραγωγής

• Βολβός σφαιρικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους
• Σάρκα λευκή, συνεκτική
• Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς
   και υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Κατάλληλο για απευθείας σπορά, ή μεταφύτευση
   και για παραγωγή κοκκαριού
• Eξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό
• Γεύση ελαφρώς πιπεράτη
• Αποθηκευτική ικανότητα 5-6 μήνες

DMitry F1
Πρώιμο υβρίδιο κρεμμυδιού με ανθεκτικότητα στον 
περονόσπορο

• Βολβός σφαιρικός, μεγάλου μεγέθους
• Σάρκα λευκή συνεκτική
• Ομοιόμορφη ωρίμανση με υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Κατάλληλο για απευθείας σπορά, ή μεταφύτευση και για 
   παραγωγή κοκκαριού
• Εξωτερικός φλοιός με καφέ - βαθυκόκκινο χρωματισμό
• Γεύση ελαφρώς πιπεράτη
• Αποθηκευτική ικανότητα 4-5 μήνες
• IR*: Dm, Pt

Oswald F1
Υπερ-πρώιμο υβρίδιο με ομοιόμορφους βολβούς και 
υψηλό δυναμικό παραγωγής

• Βολβός σφαιρικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους με
   λευκή συνεκτική σάρκα
• Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και
   υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Κατάλληλο για απευθείας σπορά ή μεταφύτευση
   και για παραγωγή κοκκαριού
• Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό
• Γεύση ελαφρώς πιπεράτη
• Αποθηκευτική ικανότητα 5-6 μήνες
•IR*: Pt

Sivan F1
Πρώιμο υβρίδιο με υψηλό δυναμικό παραγωγής

• Βολβός σφαιρικού σχήματος
• Σάρκα λευκή, συνεκτική
• Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και
  υψηλό  δυναμικό παραγωγής
• Απευθείας σπορά ή μεταφύτευση
   και παραγωγή κοκκαριού
• Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κόκκινο χρωματισμό
• Γεύση πολύ ήπια
• Αποθηκευτική ικανότητα 4-5 μήνες
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• ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Orlando F1
Πρώιμο υβρίδιο κρεμμυδιού ενδιάμεσης ημέρας

• Ομοιόμορφοι βολβοί σφαιρικού σχήματος
• Σάρκα λευκή συνεκτική με γεύση ελαφρώς πιπεράτη
• Απευθείας σπορά
• Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό
• Αποθηκευτική ικανότητα 4-6 μήνες

Rhinestone F1
Υβρίδιο Full Spanish type, με πολύ δυνατό
ριζικό σύστημα

• Ομοιόμορφοι βολβοί σφαιρικού σχήματος
• Σάρκα λευκή συνεκτική με γεύση ελαφρώς πιπεράτη
• Απευθείας σπορά
• Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό
• Αποθηκευτική ικανότητα 4-6 μήνες
• HR*: Pt
• IR*: Fusarium

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Carel
Χλωρό κρεμμύδι με ιδιαίτερα εύκολη αποφλοίωση,
ποιότητα και ομοιομορφία

• Χλωρό κρεμμύδι τύπου Long Tokyo
• Χρώμα φύλλων: blue green
• Ύψος φύλλων: 55 cm
• Ανθεκτικό σε ασθένειες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
• Εύκολο στην αποφλοίωση
• Μεγάλη διατηρησιμότητα
• Κατάλληλο για φθινοπωρινή καλλιέργεια

Savel
Χλωρό κρεμμύδι με ιδιαίτερα εύκολη αποφλοίωση,
ποιότητα και ομοιομορφία

• Χλωρό κρεμμύδι τύπου Long Tokyo
• Χρώμα φύλλων: blue green
• Ύψος φύλλων: 60 cm
• Ανθεκτικό σε ασθένειες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
• Κατάλληλο για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή καλλιέργεια
• Πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι στο Βοτρύτη

• ΧΛΩΡΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ
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ΛΑΧΑΝΟ

Brilliant F1
Πρωιμότητα και απόδοση

• Κεφάλια ανοιχτοπράσινα, μεγάλα με κάλη δομή και 
   ομοιομορφία, που δεν αποκολλούνται εύκολα
• Πολύ καλό ριζικό σύστημα παρέχει προσαρμότικότητα
   σε διαφορετικές συνθήκες
• Καλή ανοχή στο «σκάσιμο», το ωίδιο, και το ξεβλάστωμα

Cali F1
Πρώιμο υβρίδιο 80 ημερών

• Καλή διατηρησιμότητα στο χωράφι
• Κεφάλι στρογγυλό, μετρίου μεγέθους, συνεκτικό με πολύ 
   καλή ομοιομορφία στο τελάρο
• Μέσο βάρος 1,5-2,5 kg
• Φύλλα σε βαθύ πράσινο χρώμα blue green με πικάντικη γεύση
• HR*: Foc
• IR*: Xcc

Landini F1
Υβρίδιο 85-90 ημερών

• Κεφάλι στρογγυλό με όμορφο πράσινο χρώμα, τρυφερά 
   φύλλα και πολύ γλυκιά γεύση 
• Μέσο βάρος 3-5 kg
• Πολύ καλή συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες
   και «σκάσιμο»
• HR*: Foc

• ΛΑΧΑΝΑΚΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

• ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Taurus F1
95-105 ημερών

• Κεφάλι ελκυστικό, στρογγυλό, συμπαγές με υψηλό ειδικό 
   βάρος και φύλλα έντονου blue green χρώματος, γλυκιάς   
   και ελαφρώς πικάντικης γεύσης
• Μέσο βάρος 3-6 kg
• Ευέλικτη ποικιλία με καλή συμπεριφόρα εξίσου σε ζέστη 
   και κρύο
• HR*: Foc
• IR*: Xcc

Newton F1
95-120 ημερών

• Υβρίδιο Blue Green τύπου, 120-130 ημερών
• Μέσο βάρος 2-4 kg, ανάλογα με την πυκνότητα 
   φύτευσης
• Στρογγυλό κεφάλι με εξαιρετική ποιότητα και μεγάλη  
   διατηρησιμότητα
• HR*: Foc
• IR*: Xcc

Tundra F1
Λάχανο 165+ ημερών

• Demi Savoy, υβρίδιο από διασταύρωση Savoy
   με λευκό λάχανο
• Κεφάλι στρογγυλό συνεκτικό, ελαφρώς οβάλ, μεγάλη    
   ομοιομορφία και ελαφρώς σκούρο πράσινο χρώμα
• Βάρος 1-1,5 kg
• Μεγάλη διάρκεια παραμονής στο χωράφι μετά την 
   ωρίμανση
• Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο ««σκάσιμο»»

• ΛΑΧΑΝΟ ΤΥΠΟΥ SEMI SAVOY
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• ΛΑΧΑΝΟ ΤΥΠΟΥ POINTED

• ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

Regency F1
Υβρίδιο 65-85 ημερών

• Κεφάλι ελκυστικό, συνεκτικό, βάρους 1-1,5 kg με 
   ελαφρώς γλυκιά γεύση
• Ομοιομορφία παραγωγής με ξαιρετικά χαρακτηριστικά
   και διατηρησιμότητα
• Καλή αντοχή στο κιτρίνισμα της βάσης

Romus F1
Πολύ πρώιμο υβρίδιο 75-90 ημερών

• Κεφάλι στρογγυλό, με έντονα λαμπερό κόκκινο χρώμα
• Μεγάλη ανθεκτικότητα στη ζέστη
• Μεγάλη διάρκεια παραμονής στο χωράφι μετά την 
   ωρίμανση
• Βάρος 1-2,5 kg
• Φύλλα τρυφερά, με γλυκιά πικάντικη γεύση
• IR*: Xcc, Yr

Tinty F1
Κωνικό λάχανο με έντονο κόκκινο χρώμα

• Πρώιμο υβρίδιο pointed λάχανου με ελκυστικό γυαλιστερό 
   κόκκινο χρώμα, ομοιομορφία παραγωγής με πολύ καλές  
   αποδόσεις και διατηρησιμότητα
• Φύλλα με γλυκιά γεύση, πολύ τρυφερά
• Μέσο βάρος 400-1200 gr, ανάλογα με την πυκνότητα 
   φύτευσης
• Προτεινόμενη περίοδος συγκομιδής Ιούλιος - Σεπτέμβριος
• Συνιστώμενη πυκνότητα φύτευσης
  5.000-7.000 φυτά/στρεμ.

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



ΜΑΡΟΥΛΙ

• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ BATAVIA

Dragone
Η Batavia για όλες τις εποχές

• Κεφάλι μεγάλο, καλοσχηματισμένο, συμπαγές
   με επίπεδη βάση
• Φύλλα πράσινου φωτεινού χρώματος & έντονα κατσαρά
• Πρώιμη με καλή ανοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• Εξαιρετική για βιολογική καλλιέργεια 
• Κατάλληλη και για μεταποίηση
• Πολύ ανθεκτική στο ξεβλάστωμα
• Άνοιξη - Καλοκαίρι - Φθινόπωρο
• HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0

Epsilone
Η Batavia με το ιδανικό βάρος

• Κεφάλι συμπαγές, μεγάλου ειδικού βάρους, 
   καλοσχηματισμένο έως τη βάση
• Φύλλα με βαθύ πράσινο χρώμα, έντονα κατσαρά
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• Εξαιρετική για βιολογική καλλιέργεια και για μεταποίηση
• Πολύ ανθεκτική στο ξεβλάστωμα
• Άνοιξη - Καλοκαίρι - Φθινόπωρο
• HR*: Bl: 16-36 EU; Nr: 0
• IR*: LMV: 1

Minestrone
Η πρώιμη Batavia

• Κεφάλι ημικωνικό με πολύ καλή δομή και βάρος
• Φύλλα έντονα κατσαρά φωτεινού πράσινου χρώματος
• Κατάλληλη για καλλιέργεια φθινόπωρο και χειμώνα με
   πολύ πρώιμη ωρίμανση                                
• Ιδανικό για υπαίθρια & θερμοκηπιακή καλλιέργεια το χειμώνα
• Προτείνεται και για μεταποίηση
• HR*: Bl: 16-32, 34, 36 EU; Nr: 0 
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Byzantine
Τρυφερή και κόκκινη 

• Κεφάλι μεγάλο, κόκκινου χρώματος με πολύ καλή δομή
   και βάρος
• Φύλλα έντονα σγουρά με εντυπωσιακό κερασί χρώμα - 
   double red
• Kατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια 
   άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο
• Προτείνεται και για μεταποίηση με καλή μετασυλλεκτική 
   συμπεριφορά
• HR: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Picholine
Η κόκκινη γαλλική σαλάτα

• Κεφάλι μεγάλο, ομοιόμορφο και καλοσχηματισμένο
• Φύλλα γυαλιστερά, έντονου βυσσινί χρώματος,
   με καρδιά ελκυστικού πράσινου χρώματος
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0
• IR*: LMV: 1

Raggioverde
Η χειμωνιάτικη γαλλική σαλάτα

• Κεφάλι πολύ ελκυστικό, μεγάλο, συμπαγές, με καλή δομή, 
   κλειστού τύπου και επίπεδη βάση
• Φύλλα τρυφερά, γυαλιστερά, βαθύ πράσινου χρώματος και 
   εξαιρετική ελαστικότητα στους χειρισμούς της συγκομιδής 
• Μεσοπρώιμη, ιδανική για φθινοπωρινή, χειμωνιάτικη   
   και ανοιξιάτικη καλλιέργεια 
• Κατάλληλη για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: Bl: 16-37 EU
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Ofelia
Η γαλλική σαλάτα για άνοιξη - φθινόπωρο

• Κεφάλι συμπαγές και μεγάλου ειδικού βάρους
• Φύλλα παχιά, γυαλιστερά, έντονου πράσινου χρώματος
• Μεσοπρώιμη σαλάτα κατάλληλη για υπαίθρια και 
   υδροπονική καλλιέργεια
• Καλή συμπεριφορά σε θερμές συνθήκες και στο 
   ξεβλάστωμα 
• HR*: Bl: 16-30 EU

• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ BUTTERHEAD • ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ ICEBERG

Aviram
Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»

• Κεφάλι μέτριο με φύλλα ανοιχτό πράσινο χρώμα
• Μέσο βάρος 400-500 gr
• Ωρίμανση σε 35-45 ημέρες ανάλογα με την εποχή 
   φύτευσης
• Συστήνεται κυρίως για καλοκαιρινή καλλιέργεια
• Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»

Baleron
Το μεγάλο

• Κεφάλι μεγάλο ελαφρώς πεπλατυσμένο
• Φύλλα τρυφερά, πράσινου χρώματος
• Πρώιμη ποικιλία κατάλληλη για ανοιξιάτικη και
   χειμωνιάτικη καλλιέργεια
• Ομοιομορφία για ευκολία στη συγκομιδή
• HR*: Bl: 16-26, 28, 31-32, 34, 36 EU; Nr: 0

Brisamar
Ποιότητα και απόδοση

• Κεφάλι μεγάλο ελαφρώς πεπλατυσμένο 
• Φύλλα τρυφερά έντονου πράσινου χρώματος
• Μέσο βάρος 600-900 gr
• Ωρίμανση σε 40-55 ημέρες ανάλογα με την εποχή 
   φύτευσης
• Συστήνεται για ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή
   και φθινοπωρινή καλλιέργεια
• HR*: ΒΙ: 1-7, 10-11, 13-15, 17, Pb

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Lilach
Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»

• Κεφάλι μέτριου μεγέθους, ελαφρώς πεπλατυσμένο,
   με φύλλα τρυφερά πράσινου χρώματος
• Μέσο βάρος 400-800 gr
• Ωρίμανση σε 35-45 ημέρες ανάλογα με την
   εποχή φύτευσης
• Συστήνεται κυρίως για καλοκαιρινή καλλιέργεια

Robinson
Το Iceberg παντός καιρού

• Κεφάλι μέτριο, καλοσχηματισμένο και ομοιόμορφο
• Φύλλα τρυφερά, φωτεινού πράσινου χρώματος,
   με εύρωστο ριζικό σύστημα που του δίνει  
   προσαρμοστικότητα και σε δύσκολα εδάφη
• Μέσο βάρος 500-800 gr
• Ωρίμανση σε 50-65 ημέρες ανάλογα
   με τις κλιματολογικές συνθήκες
• Κατάλληλο για φύτευση
   φθινόπωρο και χειμώνα
• HR*: Bl 1-15, 17, 19 Pb

Pursuit
Μέγεθος και απόδοση

• Κεφάλι ομοιόμορφο, μεγάλο, συμπαγές, βαρύ, με
   άριστη δομή και κλείσιμο, δίνοντας πολύ καλές
   στρεμματικές αποδόσεις
• Φύλλα τρυφερά, γυαλιστερά, σκούρου πράσινου χρώματος
• Μέσο βάρος 700-950 gr
• Ιδανικό για καλλιέργεια άνοιξη και φθινόπωρο
• HR*: Bl: 16-37 EU; Nr: 0

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Garone
Η πράσινη Batavia έντονα σγουρή και σφαιρική

• Κεφάλι μεγάλο, πολύ καλά δομημένο και συνεκτικό
   έως τη βάση, κατάλληλο για χρήση ως Lollo
• Φύλλα έντονα κατσαρά, φωτεινού πράσινου χρώματος
• Μεσοπρώιμη, με καλή παραγωγή όλο το χρόνο
• Κατάλληλη για μεταποίηση λόγω ελαστικής υφής των φύλλων
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• Ανεκτή στο ξεβλάστωμα 
• HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0
• IR*: LMV: 1

• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ LOLLO

Bacchus
Lollo η βαθυκόκκινη - triple red
 
• Κεφάλι μέτριο, ελκυστικό, με φύλλα έντονα σγουρά,
   με βαθύ κόκκινο - βυσσινί χρώμα έως τη βάση
• Μεσοπρώιμη με καλή παραγωγή άνοιξη, φθινόπωρο, 
   χειμώνα
• Κατάλληλη και για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• Ανεκτή στο ξεβλάστωμα 
• HR*: Bl: 16-26, 28, 32 EU; Nr: 0

• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ OAK LEAF
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Amiella
Το σγουρό κόκκινο Βουργουνδίας στο καλοκαίρι

• Μέσο βάρος 500-1000 gr
• Ωρίμανση σε 35-95 ημέρες ανάλογα με τις
   κλιματολογικές συνθήκες
• Κατάλληλο για αυτοματοποιημένη συλλογή
• Καλή ανοχή στο ξεβλαστώμα και το «Tip burn»
• HR*: Bl: 21, 23, LMV



Valery
Πράσινα φύλλα βελανιδιάς

• Κατάλληλο για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή καλλιέργεια
• Μέσο βάρος 600-1200 gr
• Ανοιχτού σχήματος, ελαφρώς κατσαρό
• Ωρίμανση σε 35-100 ημέρες ανάλογα με τις
   κλιματολογικές συνθήκες
• IR*: LMV

Quelio
Το υπαίθριο Oak leaf

• Κεφάλι μεγάλο, καλοσχηματισμένο και συνεκτικό
• Φύλλα σαρκώδη, ανοιχτού πράσινου χρώματος 
• Κατάλληλο για άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο
• Μεσοπρώιμης ωρίμανσης, κατάλληλο για υπαίθρια 
   καλλιέργεια και υδροπονία
• Καλή ανταπόκριση στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
• HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0
• IR*: LMV: 1

Pipeline
Το triple red Oak leaf
 
• Κεφάλι μεγάλο και καλοσχηματισμένο με ομοιόμορφη    
   μεγάλη βάση 
• Φύλλα μαλακά γυαλιστερά, χρώματος βαθύ κερασί μέχρι
   την καρδιά
• Κατάλληλο για άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο
• Καλή ανταπόκριση στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
• HR*: Bl: 16-30, 32-36 EU; Nr: 0
• IR*: LMV: 1

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Linoy
Μαρούλι με φύλλα σκούρου πράσινου χρώματος

• Κεφάλι μεγάλο σκούρου πράσινου χρώματος, όρθιας 
   ανάπτυξης με καρδιά
• Ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
• Βάρος 650-1000 gr
• Κατάλληλο για φύτευση άνοιξη και φθινόπωρο
• HR*: LMV, Bl 1-21

Conan
Μαρούλι γίγας
 
• Κεφάλι πολύ μεγάλο, όρθιας ανάπτυξης ημι-ανοικτού τύπου
• Φύλλα σαρκώδη, έντονου πράσινου χρώματος 
• Ιδανικό για για φθινοπωρινή έως ανοιξίατικη καλλιέργεια 
   και χειμωνιάτικη θερμοκηπιακά σε βαρύ χειμώνα
• Εξαιρετικά ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
• HR*: Bl: 16-33 EU; Nr: 0
• IR*: LMV: 1; Fol: 1

• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ ROMAINE
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Nogal
Γλυκό και καλοκαιρινό

• Κεφάλι μεγάλο ημιανοικτού τύπου, με φύλλα πολύ γευστικά 
   και ανοιχτού πράσινου χρώματος
• Μέσο βάρος 700-1200 gr
• Ιδαίτερη ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα

Zephyros
Μαρούλι για άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο

• Κεφάλι μέτριο και ομοιόμορφο ανοιχτού τύπου
• Φύλλα σαρκώδη έντονου πράσινου χρώματος
• Κατάλληλο και για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο
   τους χειμερινούς μήνες
• Εξαιρετικά ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και το «Tip burn»
• HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Morales
Κατάλληλο για φθινοπωρινή καλλιέργεια

• Κεφάλι ημίκλειστου τύπου με καρδιά και φύλλα σκούρου 
   πράσινου χρώματος
• Κατάλληλο για καλλιέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια
   του έτους εκτός απο τους καλοκαιρινούς μήνες
• Μέσο βάρος 650-1000 gr
• HR*: Bl: 1-21, 23, LMV

Morris
Το καλοκαιρινό

• Κεφάλι ημιόρθιας και αργής ανάπτυξης, δίνοντας μεγάλο 
   πλεονέκτημα στου δύσκολους μήνες του καλοκαιριού
• Φύλλα έντονου πράσινου χρώματος και γευστικά
• Ιδαίτερη ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα και το «Tip burn»
• HR*: LMV
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Estelal F1
Τύπου Δάκρυ για παραγωγή και τον χειμώνα

• Φυτό καλής ζωηρότητας, ανθεκτικό στο κρύο
• Υβρίδιο πρώιμης παραγωγής, κατάλληλο για χειμερινές
   και ανοιξιάτικες φυτεύσεις
• Καρποί άριστης ποιότητας, γυαλιστερού μαύρου
   χρώματος
• Μήκος: 20-22 cm
• Βάρος: 350-400 gr
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια

Mirval F1
Τύπου Δάκρυ με πρώιμη και μεγάλη παραγωγή

• Φυτό πολύ ζωηρό με εξαιρετικές αποδόσεις, καλή
   φυλλική κάλυψη και κοντά μεσογονάτια διαστήματα
• Υβρίδιο υπερώριμης παραγωγής 
• Καρποί ομοιόμορφοι έντονου σκούρου χρώματος
   με εξαιρετική διατηρησιμότητα και χωρίς αγκάθια
• Μήκος: 20-22 cm
• Βάρος: 300-350 gr
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια

Nigral F1
Τύπου Δάκρυ για παραγωγή και τον χειμώνα

• Φυτό ζωηρό και ανθεκτικό στο κρύο
• Υβρίδιο υψηλής παραγωγής, ιδανικό για μακράς
   διάρκειας καλλιέργεια
• Καρποί άριστης ποιότητας κατάλληλοι για εξαγωγή,
   χωρίς αγκάθια, γυαλιστερού μαύρου χρώματος
   που διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της συγκομιδής 
• Μήκος: 20-24 cm
• Βάρος: 350-480 gr
• Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
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Aragon F1
Καρπός μακρύς (Δάκρυ), με σκούρο μώβ χρώμα

• Φυτό πολύ παραγωγικό, με εξαιρετική φυλλική κάλυψη
• Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια

Tasca F1
Φλάσκα με μεγάλο βάρος

• Φυτό πολύ παραγωγικό, με καλή προσαρμοστικότητα
   και κοντά μεσογονάτια διαστήματα
• Υβρίδιο μεσοπρώιμο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια
• Καρποί μεγάλου μεγέθους
• Μήκος: 14-17 cm 
• Βάρος: 400-500 gr
• Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

Bonica F1
Η κλασική φλάσκα

• Φυτό εύρωστο και ζωηρό
• Υβρίδιο πρώιμο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια
• Καρποί συνεκτικοί, γυαλιστεροί, σκούρου χρώματος
• Μήκος: 16-18 cm 
• Βάρος: 300-350 gr

• ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΛΑΣΚΑ

• ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΥΠΟΥ HALF LONG
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Karatay F1
Η κλασική τύπου Λαγκαδά

• Φυτό πολύ ζωηρό και παραγωγικό με άριστη
   φυλλική κάλυψη
• Υβρίδιο μεσοπρώιμης ωρίμανσης
• Καρπός μεγάλου μήκους 
• Μήκος: 26-30 cm
• Βάρος: 250-300 gr
• Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια

Α117
Τύπου Λαγκαδά

• Φυτό εύρωστο 
• Καλή συμπεριφορά στο κρύο
• Καρπός άριστης ποιότητας χωρίς αγκάθια με γυαλιστερό 
   μαύρο χρώμα
• Μήκος: 27-31 cm
• Βάρος: 300-400 gr
• Κατάλληλή για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια

Vernal F1
Τύπου Δάκρυ η αποδοτική 

• Φυτό με καλή προσαρμοστικότητα σε όλες τις εποχές
• Υβρίδιο μεγάλης και πρώιμης παραγωγής
• Καρποί άριστης ποιότητας με έντονο πράσινο κάλυκα
• Μήκος: 20-22 cm
• Βάρος: 300-350 gr
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια

• ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LONG



Camaro F1
• Υβρίδιο πρώιμο κατάλληλο για ανοιξιάτικες και  
   φθινοπωρινές σπορές, με πολύ υψηλές αποδόσεις
• Βολβός λείος, ομοιόμορφος, στρογγυλός, έντονου
   κόκκινου χρώματος ακόμα και μετά τον βρασμό
• Φύλλωμα καλά αναπτυγμένο, με καλή συμεριφορά
   στην κερκοσπορά
• Κατάλληλο για fresh market και μεταποίηση

Bonel
• Μεσοπρώιμη ποικιλία με υψηλή αντοχή στο «ξεβλάστωμα»
• Βολβός στρογγυλός, μεσαίου μεγέθους, με λεπτή 
επιδερμίδα
• Βολβός με βαθύ σκούρο κόκκινο χρώμα, χωρίς ορατά 
«δακτυλίδια»
• Φύλλα μεσαίου μεγέθους, προσκολλημένα σε μικρή 
στεφάνη
• Εξαιρετική γεύση
• Κατάλληλο και για βιομηχανική επεξεργασία

ΠΑΝΤΖΑΡΙ

MKS B-107
Πρωίμο υβρίδιο 70 ημερών

• Φυτό εύρωστο όρθιας ανάπτυξης
• Κεφάλι συνεκτικό, ομοιόμορφο με σκούρο 
   πράσινο χρώμα
• Άριστη μετασυλλεκτική συμπεριφορά
• Κατάλληλο για φθινόπωρο, άνοιξη

Reina F1
Υβρίδιο 95-115 ημερών
 
• Φυτό εύρωστο με υψηλή απόδοση
• Κεφάλι συνεκτικό, ομοιόμορφο με σκούρο πράσινο 
χρώμα και πολύ υψηλό ειδικό βάρος
• Άριστη μετασυλλεκτική συμπεριφορά
• Κατάλληλο για φθινόπωρο, χειμώνα

Stromboli F1
Πρώιμο υβρίδιο 60-70 ημερών

• Δυνατό φυτό, φύλλα ευθυτενή, με παραπούλια
• Ανθοκεφαλή συνεκτική, με σκούρο πράσινο χρώμα
• Συνιστάται για όψιμες φυτεύσεις

ΜΠΡΟΚΟΛΟ
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Enterprise F1
Πορτοκαλόσαρκος ανανάς

• Καρπός με ομοιόμορφο οβάλ σχήμα και βάρος 2-3 kg
• Καρπός με πορτοκαλί επιδερμίδα και έντονο βαθύ δίκτυ
• Σάρκα με πορτοκαλί χρώμα και κρεμώδη υφή,
   καλή γεύση, άρωμα, (Brix 12-14%)
• Φυτό εύρωστο, μεσοπρώιμης ωρίμανσης και υψηλής 
   παραγωγής
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά και υπαίθρια 
   καλλιέργεια
• HR*: Fom 0, 1, 2
• IR*: Sf, Pc

Raymond F1
Πρώιμο, υψηλή παραγωγή, ιδιαίτερο άρωμα και γεύση

• Καρπός με ομοιόμορφο οβάλ σχήμα, έντονο βαθύ
   δίκτυ και βάρος 2-3 kg με καλή μετασυλλεκτική   
   διατηρησιμότητα
• Καρπός με πορτοκαλί επιδερμίδα
• Σάρκα με κρεμώδη υφή, καλή γεύση, άρωμα, (Brix 10-13%)
• Φυτό εύρωστο, μεσοπρώιμης ωρίμανσης και υψηλής 
   παραγωγής
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά και υπαίθρια 
   καλλιέργεια
• HR*: Fom 0, 1, 2
• IR*: Sf, Pc

ΠΕΠΟΝΙ

• ΠΕΠΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ANANAS

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης. 46



Garfield F1
Πορτοκαλόσαρκο Galia

• Καρπός ομοιόμορφος και στρογγυλός βάρους 2-3 kg
• Καρπός με κίτρινο - πορτοκαλί επιδερμίδα και έντονο
   βαθύ δίκτυ
• Σάρκα με πορτοκαλί χρώμα, υπεροχή γεύση και άρωμα, 
   (Brix 12-14%)
• Φυτό εύρωστο, μεσοπρώιμης ωρίμανσης και υψηλής   
   παραγωγής
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά και
   υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: Fom 0, 1, 2
• IR*: Sf, Pc

Angel F1
Το πρώτο υβρίδιο που συνδυάζει την απόδοση και
τη μετασυλλεκτικότητα του Galia με τη γεύση και
το άρωμα του Ανανά

• Βάρος καρπού 1,5-2,5 kg, με καλή μετασυλλεκτική
   διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο και ανθεκτικό σε δυσμενείς καιρικές    
   συνθήκες με υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Φλοιός κίτρινος, με έντονο δίκτυ
• Σάρκα με πράσινο - κίτρινο χρωματισμό, υψηλή 
   περιεκτικότητα σε σάκχαρα με ιδιαίτερο άρωμα & γεύση
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
• (Brix 12-14%)
• HR*: Fom 0, 1
• IR*: Pc, Sf

• ΠΕΠΟΝΙ ΤΥΠΟΥ GALIA

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Honeygal F1
Πρώιμη και υψηλή παραγωγή

• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ και 
   βάρος 2-3 kg
• Καρπός με πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φλοιός με κίτρινο - πορτοκαλί χρώμα
• Εύρωστο και ζωηρό φυτό με πλούσιο φύλλωμα, πρώιμη 
   ωρίμανση και υψηλή παραγωγή
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά & υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: MNSV, Fom 0, 1, 2
• IR*: Pc, Sf

Ritza F1
Πρώιμο υβρίδιο, υψηλή παραγωγή

• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ, 
   βάρος 1,5-2 kg και καλή μετασυλλεκτική
   διατηρησιμότητα
• Καρποί με κίτρινο - πορτοκαλί χρωματισμό
• Πολύ καλή γεύση, άρωμα και μετασυλλεκτική διάρκεια
• Σάρκα πρασινοκίτρινη με υψηλό Brix (11-13%)
• Φυτό εύρωστο γρήγορης ανάπτυξης και πρώιμης   
   ωρίμανσης
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: MNSV, Fom 0, 1, 2
• IR*: Pc, Sf

Lavigal F1
Το No 1 σε πωλήσεις υβρίδιο πεπονιού στην Ελλάδα

• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ,
   βάρος 1,5-2,5 kg και καλή μετασυλλεκτική
   διατηρησιμότητα
• Σάρκα με πολύ καλή γεύση και άρωμα (Brix 11-13%)
• Φλοιός με κίτρινο - πορτοκαλί χρώμα
• Εύρωστο, ζωηρό φυτό με πλούσιο φύλλωμα, με υψηλό  
   δυναμικό παραγωγής και μεσοπρώιμη ωρίμανση
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: Fom 0, 1, 2
• IR*: Pc, Sf
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Sabroson F1
Υβρίδιο πεπονιού τύπου Galia LSL

• Στρογγυλό, με έντονο δίχτυ
• Βάρος καρπού 1-2 kg με μεγάλη μετασυλλεκτική 
   διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο
• Φλοιός με κίτρινο χρωματισμό
• Πρώιμη ωρίμανση
• Σάρκα με ανοιχτό πράσινο χρώμα, πολύ καλή γεύση
   και άρωμα
• Κατάλληλο και για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• HR*: MNSV, Fom 0, 1
• IR*: Pc, Sf, Fom 0, 2

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Zepo F1
Υβρίδιο πεπονιού τύπου Galia για πρώιμη παραγωγή
Φυτό εύρωστο, ανθεκτικό και παραγωγικό
Kατάλληλο για θερμοκήπιο 

• Στρογγυλό, με έντονο δίχτυ
• Βάρος καρπού 1,5-2,5 kg με πολύ καλή μετασυλλεκτική 
   διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο, γρήγορης ανάπτυξης και πρώιμης 
   ωρίμανσης
• Φλοιός με κίτρινο - πορτοκαλί χρωματισμό
• Πρώιμη ωρίμανση
• Σάρκα με ανοιχτό πράσινο χρώμα, πολύ καλή γεύση
   και άρωμα
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• (Brix από 14%)
• HR*: MNSV, Fom 0, 1
• IR*: Pc, Sf, Fom 0, 2

• ΠΙΠΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ BLOCKY

Geronimo F1
Κίτρινη και ανθεκτική στο κρύο 

• Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός
   που ωριμάζει σε λαμπερό κίτρινο χρώμα
• Καρπός με χονδρά τοιχώματα, μέγεθος 9x9cm και
   βάρος 190-230 gr
• Φυτό εύρωστο με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε χαμηλές
   θερμοκρασίες, μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα
   και μεσοπρώιμη παραγωγή
• Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• HR*: TSWV, PMMoV-P1, 2, 3

Ιnsignia F1
Tο απόλυτο κίτρινο χρώμα 

• Διαστάσεις: 10x10 cm
• Μέσο βάρος: 220 gr
• Λαμπερό κίτρινο χρώμα
• Χονρά τοιχώματα
• Υψηλό ποσοστό τετράγωνων τετράλοβων καρπών
• Mεγάλη και πρώιμη παραγωγή
• Ιδανική ισορροπιά καρποφορίας και φυλλικής κάλυψης
• Μπορεί να συγκομισθεί και ως πράσινη
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• Ιδανική και για υδροπονικές καλλιέργεις σε οποιδήποτε 
   υπόστρωμα
• HR*: L4 (0, 1, 2, 3)
• IR*: TSWV (P0), Lt

ΠΙΠΕΡΙΑ
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Telestar F1
Πράσινη υπερπαραγωγή 

• Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός
   που ωριμάζει κόκκινος, με χονδρά αλλά ιδιαιτέρως   
   τρυφερά τοιχώματα
• Καρπός με μέγεθος 9x10 cm και βάρος 250-300 gr
• Φυτό ήπιας ανάπτυξης, με μικρά μεσογονάτια διαστήματα  
   και πρώιμη παραγωγή
• Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• HR*: ToMV, PVY P 0, 1, Xcv (race 1, 2, 3)

Tyson F1
Φλάσκα τετράγωνη τετράλοβη 

• Φυτό ζωηρό 
• Υβρίδιο μεσοπρώιμο καλά προσαρμοσμένο
   για θερμοκηπιακές συνθήκες 
• Καρπός τετράγωνος τετράλοβος εξαιρετικής ποιότητας
   και κόκκινου χρώματος στην ωρίμανση
• Μήκος: 10 cm
• Πλάτος: 10 cm 
• Βάρος: 250 gr
• Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• HR*: PMMoV: 1, 2; TMV

Kintal F1
Φλάσκα τετράγωνη τετράλοβη

• Φυτό εύρωστο και δυνατό
• Υβρίδιο μεσοπρώιμο με πολύ καλή καρπόδεση σε
   υψηλές θερμοκρασίες 
• Καρπός τετράλοβος με παχιά τοιχώματα
• Μήκος: 10 cm
• Πλάτος: 10 cm
• Βάρος: 240-250 gr
• Κατάλληλη για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: Tm 0-3
• IR*: TSWV
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Valdivia F1
Το τέλειο κόκκινο χρώμα 

• Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός
   που ωριμάζει σε λαμπερό κόκκινο χρώμα
• Καρπός με χονδρά τοιχώματα, βάρος 170-230 gr
   και μέγεθος 9x9 cm
• Φυτό εύρωστο, ζωηρό με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα  
   και μεσοπρώιμη παραγωγή
• Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια 
• HR*: PMMoV-P 1, 2, 3
• IR*: TSWV

Zohar F1
Το τέλειο μέγεθος με το υπέροχο πορτοκαλί χρώμα

• Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός
   που ωριμάζει σε λαμπερό πορτοκαλί χρώμα
• Καρπός με βάρος 180-210 gr και μέγεθος 9x9 cm
• Φυτό εύρωστο με πολύ καλή συμπεριφορά σε χαμηλές 
   θερμοκρασίες, μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα
   και μεσοπρώιμη παραγωγή
• Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• HR*: ToMV, PMMoV-P 1, 2, 3
• IR*: TSWV

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Tiberio F1
Πιπεριά φλάσκα τύπου Semi - Lamuyo

• Φυτό εύρωστο και ζωηρό, μεσοπρώιμο, πολύ παραγωγικό  
   καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, ανθεκτικό σε  
   χαμηλές θερμοκρασίες και με αντοχή στο cracking
• Καρπός τετράλοβος ημι-επιμήκης με χοντρά τοιχώματα,   
   σκούρου πράσινου χρώματος και κόκκινος κατά
   την ωρίμανση
• Πλάτος: 9 cm
• Μήκος: 14 cm
• Βάρος: 400-450 gr
• Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• HR*: Tm: 0; PVY 0 
• IR*: TSWV 

Vidi F1
Πιπεριά φλάσκα τύπου Semi - Lamuyo

• Υβρίδιο μέτριας ζωηρότητας
• Καρπός τετράλοβος επιμήκης πράσινος σκούρος
   με κόκκινο χρωματισμό κατά την ωρίμανση 
• Μήκος: 10-15 cm
• Πλάτος: 8-10 cm
• Βάρος: 350-400 gr
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• HR*: TMV 0, PV 0.1, TEV 0

• ΠΙΠΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ LAMUYO

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Fiamma F1
Δυνατό φυτό με πολύ καλή φυλλική κάλυψη

• Υβρίδιο με υψηλό ποσοστό ομοιογένειας στους καρπούς
• Καρπός δύο λοβών
• Πλάτος: 5-6 cm
• Μήκος: 15-18 cm
• Βάρος: 140-180 gr
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• Κατάλληλη για εξαγωγή
• HR*: Tm 0
• IR*: TSWV, Pc

• ΠΙΠΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
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Spadi F1
Πιπεριά τύπου Φλωρίνης

• Δυνατό φυτό με πολύ καλή φυλλική κάλυψη
• Υβρίδιο με υψηλό ποσοστό ομοιογένειας στους καρπούς
• Καρπός τρίλοβος πλάτους 2-5 cm 
• Πλάτος: 5-6 cm 
• Μήκος: 20-22 cm
• Βάρος: 220-250 gr
• Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
• Μπορεί να συγκομισθεί και ως πράσινη
• HR*: Tm 0

Potomac F1
Το κλασικό υβρίδιο Φλωρίνης

• Δίλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει σε λαμπερό 
   κόκκινο χρώμα
• Καρπός με χονδρά τοιχώματα, μέγεθος 5x14 cm
   και βάρος 120-150 gr
• Φυτό εύρωστο, ζωηρό, με μεσαία μεσογονάτια
   διαστήματα και πρώιμη παραγωγή
• Καλή καρπόδεση και σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Προτείνεται για υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: ToMV, PVY P 0, 1

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.
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Bulgina
Καλαμόπρασσο

• Υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Φύλλα blue green, τρυφερά
• Πρώιμη ωρίμανση με ομοιόμορφα στελέχη

Pancho
Ποικιλία ανοιξιάτικη - καλοκαιρινή

• Μικρή διάρκεια ωρίμανσης
• Υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα

Porbella
Ποικιλία φθινοπωρινή - χειμωνιάτικη

• Υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Φύλλα blue green, τρυφερά
• Πρώιμη ωρίμανση με ομοιόμορφα στελέχη

ΠΡΑΣΣΟ
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Tinto F1
• Υβρίδιο πρώιμο, καλής ζωηρότητας με ομοιομορφία  
   συγκομιδής
• Βολβός άριστης ποιότητας, γυαλιστερού έντονου
   κόκκινου χρώματος, διαμέτρου 2,5-3 cm
• Κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια άνοιξη - φθινόπωρο 
   και υπό κάλυψη νωρίς την άνοιξη

Varda
Πρώιμη ποικιλία με σφαιρικούς βολβούς

• Βολβός με λαμπερό κόκκινο φλοιό
• Σάρκα άσπρη, τραγανή, ελαφρώς πικάντικη, που δεν 
   αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου
• Κατάλληλο για όλες τις εποχές

ΡΕΠΑΝΙ
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• ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ

Belladona F1
Το θρυλικό υβρίδιο με την εξαιρετική ποιότητα 

• Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 220-280 gr, 
   χωρίς πράσινη ράχη
• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με καλή 
   μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο με μεσοπρώιμη ωρίμανση και μικρά   
   μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2)

Bellamond F1
Εμπιστοσύνη στη γεύση 

• Καρπός βαρούς 300-350 gr
• Ελαφρός πεπλατυσμένος καρπός, χωρίς πράσινη ράχη
• Ζωηρό φυτό με μικρά μεσογονάτια διαστήματα
   και καλή ανάπλαση
• Μεσοπρώιμη ωρίμανση
• HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Ff, Sl
• IR*: Mj, Mi

Brillante F1
Το πρώτο υβρίδιο που συνδυάζει τη μεγάλη
διατηρησιμότητα με τη γεύση 

• Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα,
   βάρους 180-250 gr
• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με ιδιαίτερα
   καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο, μεσοπρώιμης ωρίμανσης και μικρά 
   μεσογονάτια διαστήματα
• Πολύ καλή συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2)

ΤΟΜΑΤΑ
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Iris F1
Το νέο υβρίδιο τομάτας με μεγάλη διατηρησιμότητα

• Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους
   250-320 gr, χωρίς πράσινη ράχη
• Καρπός με σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο, συνεκτικός
   με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο και με σχετικά κοντά μεσογονάτια 
   διαστήματα
• Καλή καρπόδεση σε υψηλές θερμοκρασίες
• Αντοχή στο «σκάσιμο»
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, TSWV
• IR*: Mj, Mi, Ma

Kalloni F1
Iδιαίτερα φιλικό προς τον καλλιεργητή

• Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 260-300 gr,
   χωρίς πράσινη ράχη
• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με μεγάλη   
   μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με πρώιμη ωρίμανση και μεσαία 
   μεσογονάτια διαστήματα
• Φυτό με υψηλό δυναμικό παραγωγής και καλή καρπόδεση 
   σε υψηλές θερμοκρασίες
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, TSWV
• IR*: TYLCV, Mj, Mi

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Nausicaa F1
Παράδοση στη γεύση

• Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα και υπέροχη γεύση, 
   βάρους 280-340 gr, χωρίς πράσινη ράχη
• Καρπός με σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο, συνεκτικός
   με καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο, με μικρά σχετικά μεσογονάτια
   διαστήματα και πρώιμη ωρίμανση
• HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Ff, Sl
• IR*: Mj, Mi
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Nissos F1
Το υβρίδιο τομάτας με μεγάλη διατηρησιμότητα

• Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους
   250-320 gr, χωρίς πράσινη ράχη
• Καρπός με σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο, συνεκτικός
   με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο και με σχετικά κοντά μεσογονάτια 
   διαστήματα
• Καλή καρπόδεση σε υψηλές θερμοκρασίες
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, TSWV
• IR*: Mj, Mi, Ma

Primadona F1
Η εξέλιξη της Belladona με καλύτερο ριζικό σύστημα

• Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 220-280 gr, 
   χωρίς πράσινη ράχη
• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με καλή 
   μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο με μεσοπρώιμη ωρίμανση, μικρά 
   μεσογονάτια διαστήματα και πλούσιο ριζικό σύστημα
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2)
• IR*: Mj

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



• ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ BOUTIQUE TYPE

Honey Dew F1
Cluster με λαμπερό πορτοκαλί χρώμα καρπού 

• Υβρίδιο Cherry
• Καρπός σφαιρικού σχήματος, με λαμπερό πορτοκαλί 
   χρώμα, βάρους 15-20 gr
• Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού
• Φυτό εύρωστο, ζωηρό, μεσοπρώιμης ωρίμανσης
   με μικρά μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ToMV, Fol (race 1, 2)

Justyna F1
Cluster με ενισχυμένες ανθεκτικότητες 

• Υβρίδιο Cherry - Cluster
• Καρπός σφαιρικού σχήματος με έντονο κόκκινο χρώμα, 
   βάρους 15-25 gr
• Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού
• Φυτό εύρωστο με μικρά μεσογονάτια διαστήματα,
   με μεσοπρώιμη και ομοιόμορφη ωρίμανση
• HR*: ToMV, Fol (race 1, 2), For, Vd, Sl, Ff, Pst
• IR*: TYLCV, Mj

Limoncito F1
Μini Plum - Cluster με ελκυστικό κίτρινο χρώμα
καρπού, ιδαιτέρως γευστικός με Brix 8-9% 

• Καρπός σχήματος οβάλ, με ελκυστικό κίτρινο χρώμα, 
   βάρους 15-25 gr
• Φυτό εύρωστο, ζωηρό, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα,
   μεσοπρώιμης παραγωγής και ομοιόμορφης ωρίμανσης
• HR*: ToMV, Vd, Pst

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Ornela F1
Το άριστο Mini plum, υπερ-παραγωγικό υβρίδιο,
με ανθεκτικότητες

• Υβρίδιο Mini Plum
• Καρπός σχήματος οβάλ, με λαμπερό κόκκινο χρώμα,
   χωρίς πράσινη ράχη, βάρους 15-25 gr
• Πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο, ζωηρό με υψηλή παραγωγή, πρώιμη  
   ωρίμανση και μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ΤοMV, Fol (race 1), Pst, TSWV
• IR*: TYLCV, Mj, Mi,Sl

Shiren F1
Εύρωστο φυτό, με υψηλό δυναμικό παραγωγής

• Υβρίδιο τύπου Cherry - Cluster
• Καρπός σφαιρικού σχήματος με έντονο κόκκινο χρώμα, 
   βάρους 10-20 gr
• Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού
• Φυτό εύρωστο, με πρώιμη ωρίμανση και μικρά
   μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: Fol (race 1, 2), ΤοMV
• IR*: Mj

Luciplus F1
Mini Plum με υπέροχη γεύση

• Υβρίδιο Mini Plum
• Καρπός σχήματος οβάλ, με λαμπερό κόκκινο χρώμα,
   βάρους 15-20 gr χωρίς πράσινη ράχη
• Πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό μεσοπρώιμο, εύρωστο, συμπαγές και με μικρά    
   μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ToMV, Fol (race 1, 2), Vd, Sl
• IR*: Mi
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Summer Sun F1
Cluster με κίτρινο χρώμα καρπού

• Υβρίδιο Cherry
• Καρπός σφαιρικού σχήματος, με εντυπωσιακό κίτρινο 
   χρώμα, βάρους 15-25 gr
• Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού
• Φυτό εύρωστο, ζωηρό, μεσοπρώιμης ωρίμανσης
   με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ToMV, Fol (race 1), Vd

Whitney F1
Η γεύση στο έπακρο

• Υβρίδιο τομάτας Midi Plum με ιδιαίτερα οργανοληπτικά
   χαρακτηριστικά
• Καρπός βάρους 35-50 gr, έντονο κόκκινο χρώμα
   και ιδιαίτερη γεύση Brix 8-10%
• Φυτό εύρωστο με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1)
• IR*: TYLCV

Bellamia F1
Νέο υβρίδιο τσαμπί με ασυναγώνιστη ποιότητα.

• Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα,
   βάρους 140-160 gr, χωρίς πράσινη ράχη,
   με δυνατότητα 5-6 καρπούς ανά τσαμπί
• Καρπός με σχήμα στρογγυλό, συνεκτικός με μεγάλη
   μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με πρώιμη ωρίμανση
   και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: Vd, Fol (race 1, 2), For, Ff, ΤοΜV
• IR*: Mj, Mi

• ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ CLUSTER TYPE

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωεριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Ninette F1
Νέο υβρίδιο τσαμπί με ασυναγώνιστη ποιότητα

• Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα,
   βάρους 140-160 gr, χωρίς πράσινη ράχη, με δυαντότητα
   5 έως 6 καρπούς ανά τσαμπί
• Καρπός με σχήμα στρογγυλό, συνεκτικός με μεγάλη
   μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με πρώιμη ωρίμανση και μικρά
   μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: Vd, Fol (race 1, 2), For, Ff, ΤοΜV
• IR*: Mj, Mi

HTP-11 F1
Η ροζ τομάτα

• Υβρίδιο Momotaro Pink
• Καρπός στρογγυλός με ροζέ χρωματισμό, βάρους 280-350 gr
• Εξαιρετική ποιότητα καρπού με άριστα οργανοληπτικά 
   χαρακτηριστικά και αρκετά καλή μετασυλλεκτική 
   διατηρισιμότητα
• Φυτό εύρωστο, πρώιμης ωρίμανσης με μικρά
   μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ΤοMV, Vd, Fol (race 1, 2)
• IR*: Mi

• ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ ΡΟΖ

Manistella F1
Η ροζ τομάτα για εξαγωγές

• Υβρίδιο ροζ τομάτας
• Καρπός με ελαφρώς πεπλατυσμένο σχήμα, ροζέ
   χρωματισμού, βάρους 250-320 gr
• Εξαιρετική ποιότητα καρπού με άριστα οργανοληπτικά
   χαρακτηριστικά και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ΤοMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Ff, Sl
• IR*: TYLCV, Mi, Mj
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• ΤΟΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΛΑΔΕΥΟΜΕΝΗ

• ΤΟΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΛΑΔΕΥΟΜΕΝΗ ROMA TYPE

Faidra F1
Μεγάλη και πρώιμη παραγωγή με μεγάλη
περίοδο παραγωγής

• Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 240-320 γρ.,
   χωρίς πράσινη ράχη, ανθεκτικός στο «σκάσιμο»
• Σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο με πολύ καλή
   διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο με πλούσιο φύλλωμα και πρώιμη
   συνεχή παραγωγή
• Υβρίδιο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια
   με υποστύλωση και σαν θάμνος
• HR*: ToMV, TSWV, ToTV, Vd, Fol (race 1,2), Sl
• IR*: TYLCV, Mj, Mi

Galilea F1
Roma type, εξαιρετικά παραγωγικό με μεγάλη
καλλιεργητική περίοδο

• Υβρίδιο τομάτας τύπου Plum
• Καρπός με κόκκινο λαμπερό χρώμα βάρους 120-160 gr, 
   χωρίς πράσινη ράχη σε σχήμα οβάλ
• Πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα και
   ανθεκτικός στο «σκάσιμο» και στο Blossom end rot
• Φυτό εύρωστο με πλούσιο φύλλωμα και πρώιμη
   συνεχή παραγωγή
• Υβρίδιο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια σε 
   υποστύλωση και σαν θάμνος
• HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2, 3), Sl, Pst
• IR*: Mj, Mi

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Tyanna F1
Roma type με ανθεκτικότητα σε TYLCV

• Υβρίδιο τομάτας τύπου Plum
• Καρπός σε σχήμα οβάλ με πολύ καλή μετασυλλεκτική 
   διατηρησιμότητα
• Καρπός με κόκκινο χρώμα βάρους 100-150 gr, χωρίς 
   πράσινη ράχη, ανθεκτικός στο «σκάσιμο»
• Φυτό εύρωστο με πλούσιο φύλλωμα, πρώιμη και συνεχή 
   παραγωγή
• Υβρίδιο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια σε   
   υποστύλωση και σαν θάμνος
• HR*: TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Sl, Pst
• IR*: TYLCV
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• ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ

Aurora F1
Γρήγορη βλάστηση και ομοιομορφία, καλό δέσιμο
σε χαμηλές θερμοκρασίες 

• Υβρίδιο Lagenaria
• Εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Ειδικό για πρώιμους εμβολιασμούς καρπουζιού
• Καλή προσαρμοστικότητα στους περισσότερους
   τύπους εδαφών
• Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες
• HR*: Fon race (1, 2), Fom race (0, 1, 2) και 1, 2, Vd
• IR*: MI

Nimbus F1
Εύκολος εμβολιασμός, άριστη συμβατότητα
με εμβόλιο, παρατείνει την διάρκεια συγκομιδής 

• Υβρίδιο κολοκυθιού (C. Maxima x M. Moschata)
• Ζωηρά και εύρωστα φυτά, με υψηλή ομοιομορφία
   και βλαστικότητα
• Υποκείμενο με εξαιρετική συμβατότητα για τα
   περισσότερα υβρίδια κολοκυνθοειδών
• Λεπτός και εύκολος κατά τον εμβολιασμό βλαστός
• Καλή προσαρμοστικότητα στους περισσότερους
   τύπους εδαφών
• Κατάλληλο για εμβολιασμό καρπουζιού, πεπονιού
   και αγγουριάς
• Επιμήκυνση παραγωγής
• HR*: Fon race (1, 2), Fom race (0, 1, 2), Vd

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Shintosa F1
Για πρώιμη παραγωγή 

• Υβρίδιο κολοκυθιού (C. Maxima x M. Moschata)
• Ζωηρά και εύρωστα φυτά, με υψηλή ομοιομορφία
   και βλαστικότητα
• Υποκείμενο με εξαιρετική συμβατότητα για τα
   περισσότερα υβρίδια κολοκυνθοειδών
• Λεπτός και εύκολος κατά τον εμβολιασμό βλαστός
• Καλή προσαρμοστικότητα στους περισσότερους
   τύπους εδαφών
• HR*: Fon race (1, 2), Fom race (0, 1, 2), Vd

STT3
Υποκείμενο μελιτζάνας (Solanum Torvum)

• Πολύ καλή ανθεκτικότητα στις ασθένειες
   του ριζικού συστήματος
• Αυξάνει την παραγωγή του φυτού φτάνοντας πολλές 
   φορές και στον διπλασιασμό
• Συντελεί στην παραγωγή ομοιόμορφων καρπών
• Αυξάνει τη διάρκεια της συγκομιδής
• Απόλυτη συμβατότητα με πλήθος καλλιεργούμενων 
   υβριδίων μελιτζάνας και τομάτας
• IR*: V, M, Rs, Fom, PI

• ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ
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*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή 
υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που 
ενδεχομένως να προκύψουν.
**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_
plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα 
για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Kallipro F1
Για σταθερότητα και πρωιμότητα

• Δημιουργεί εύρωστο φυτό, χωρίς να μεταβάλλει την
   ποιότητα των καρπών καθώς και την πρωιμότητα του  
   εμβολιασμένου υβριδίου
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους
• Προσαρμοσμένο για μικρούς βιολογικούς κύκλους
   παραγωγής, άνοιξη - καλοκαίρι
• Συμβατό με όλους του τύπους υβριδίων, ειδικότερα
   με μεγαλόκαρπες τομάτες
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, Pl
• IR*: Mj, Mi, Ma

Interpro F1
Για αποτελεσματικό, πλούσιο ριζικό σύστημα

• Προάγει την πρωιμότητα σε σύγκριση με τα περισσότερα 
   υποκείμενα
• Πολύ καλά ισορροπημένη δύναμη φυτού
• Εύκολη διαχείριση των καλλιεργειών όσο αφορά στην 
   ισορροπία και την καρπόδεση
• Υψηλό δυναμικό απόδοσης με πολύ καλή
   ποιότητα καρπών
• Ευπροσάρμοστο υποκείμενο σε ποικιλία εδαφών 
   και συνθηκών καλλιέργειας
• Για όλους του τύπους τομάτας αλλά ιδιαίτερα ιδανικό
   για Mini plum, Cherry και Cluster
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, Pl
• IR*: Mj, Mi, Ma

• ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΑΤΑΣ Rootpower F1
Η εξέλιξη του Resistar

• Φυτό εύρωστο, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
• Υποκείμενο με εξαιρετική συμβατότητα για
   τα περισσότερα υβρίδια τομάτας
• Υψηλό ποσοστό βλαστικότητας, ομοιομορφίας
   και ομοιογένειας
• Γρήγορη ανάπτυξη του εμβολιασμένου φυτού και
   πρωίμηση της παραγωγής
• Υψηλή ομοιομορφία παραγόμενων καρπών
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, Pl
• IR*: Mj, Mi, Ma

Superpro F1
Υψηλή παραγωγικότητα και καλή ποιότητα καρπών

• Αποτελεσματικό ριζικό σύστημα με βαθιά ανάπτυξη 
   πρωτογενών ριζών
• Υψηλά κοτυληδονόφυλλα, τα οποία κάνουν τον
   εμβολιασμό ευκολότερο (υψηλότερο σημείο εμβολιασμού)
• Καλή δυναμική των φυτών που επιτρέπει καλή 
   συμπεριφορά το χειμώνα και ανάκαμψη του φυτού
   μετά από χαμηλές θερμοκρασίες
• Διατηρεί την καρπόδεση, το μέγεθος των καρπών
   και ελαχιστοποιεί «τα κουφώματα»
• Κατάλληλο για καλλιέργειες εδάφους και υδροπονία
• Καλή απόκριση του φυτού σε δύσκολες συνθήκες 
   ανάπτυξης, όπως αλατότητα εδάφους
• Συμβατό με όλους τους τύπους τομάτας
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, Pl
• IR*: Mj, Mi, Ma
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Crop                 Scientific name                   Common name English         Ελληνικά Crop                 Scientific name                   Common name English         Ελληνικά

Phytophtora nicotiane

Peronospora destructor

Pyrenocheata terrestris

Ralstonia solanacearum

Xanthomonas campestris
pv. Vesicantoria

Leveillula taurica

Phytophtora capsici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pepper tobamovirus Group-0

Pepper tobamovirus Group-1

Pepper tobamovirus Group-2

Phytophtora capsici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Bacterial wilt

Bacterial spot

Powdery mildew

Buckeye fruit and root rot

Root-knot

Root-knot

Root-knot

Βακτηρίωση της τομάτας

Βακτηρίωση της τομάτας

Ωίδιο

Φυτόφθορα

Νηματώδεις

Νηματώδεις

Νηματώδεις

Phytophtora neck Bulb rot

Downy mildew

Pink rot

Φυτόφθορα

Περονόσπορος

Πυρηνοχαίτα

Beet necrotic yellow
vein virus

Cercospora beticola

Peronospora schachtii

Xanthomonas campestris pv. 
campestris

Albugo candida

Fusarium oxysporum
f.sp. conglutinans

Hyaloperonospora
brassicae

Mycosphaerella brassicicola

Plasmodiophora brassicae

Cucumber mosaic virus

Pepper mottle virus

Porato Y virus

Tobaco each virus

Pepper tobamovirus Group-0

Pepper tobamovirus Group-1

Pepper tobamovirus Group-2

Pepper tobamovirus Group-3

Tomato spotted wilt virus 

Colletotrichum orbiculare

Fusarium oxysporum
f.sp. Niveum

Cucumber mosaic virus

Cucurbit yellow stunting
disorder virus

Melon necrotic spot virus

Papaya ringspot virus

Tomato leaf curl New Dehli virus

Watermelon mosaic virus

Zucchini yellow mosaic virus

Cucumber mosaic

Cucurbit yellow stunting disorder

Melon necrotic spot

Papaya ringspot

Tomato leaf curl New Dehli

Watermelon mosaic

Zucchini yellow mosaic

Cucumber mosaic

Pepper mottle 

Potato Y

Tobacco etch

“Tobacco mosaic virus 
Tomato mosaic virus 
Bell Pepper mottle virus”

“Tobacco mild green
mοsaic virus
Paprika mild mottlevirus”

Pepper mild mottle virus

Pepper mild mottle virus

Tomato spotted wilt

Anthracnose

Fusarium wilt

Ιός του μωσαϊκού
της αγγουριάς

Ιός της ήπιας ποικιλοχλώ-
ρωσης της πιπεριάς

Ιός Ύψιλον της πατάτας

Ιός του καπνού

Ιός της ρυτίδωσης

Ιός της ρυτίδωσης

Ιός της ρυτίδωσης

Ιός της ρυτίδωσης

Ιός του κηλιδωτού
μαρασμού

Ανθράκωση

Φουζάριο

Ιός του μωσαϊκού
της αγγουριάς

Ιός του κιτρινίσματος
της αγγουριάς

Ιός της νεκρωτικής κηλίδας

Ιός της παπάγιας

Ιός του Νέου Δελχί

Ιός του μωσαϊκού της 
καρπουζιάς

Ιός του μωσαϊκού της 
κολοκυθιάς

Black rot

White blister/ White rust

Fusarium Yellows

 Downy Mildew

Ring spot

Clubroot

“Tobacco mosaic virus 
Tomato mosaic virus 
Bell Pepper mottle virus”

“Tobacco mild green
mosaic virus 
Paprika mild mottle virus”

Pepper mild mottle virus

Buckeye fruit and root rot

Root-knot

Root-knot

Root-knot

Βακτηριακό κάψιμο

Φουζάριο

Περονόσπορος

Ιός της ρυτίδωσης

Ιός της ρυτίδωσης

Ιός της ρυτίδωσης

Φυτόφθορα

Νηματώδεις

Νηματώδεις

Νηματώδεις

Ίωση κιτρινίσματος
του πατζαριού

Κερκόσπορα

Περονόσπορος

Rhizomania

Leaf spot

Downy Mildew

Κρεμμύδι

Πατζάρι

Σταυρανθή

Υποκείμενο 
πιπεριάς

Πιπεριά
Καρπούζι

Πεπόνι



Crop                 Scientific name                   Common name English         Ελληνικά

Golovinomyces cichoracearum

Fusarium oxysporum f.sp. Melonis

Podosphaera xanthii

Aphis gossypii

Powdery mildew

Fusarium wilt

Powdery mildew

Cotton aphid

Φουζάριο

Ωίδιο

Μελίγκρα

Cucumber green mottle 
mosaic virus

Cucumber mosaic virus

Cucumber vein yellowing virus

Cucurbit yellow stunting 
disorder virus

Papaya ringspot virus

Tomato leaf curl new Dehli virus

Watermelon mosaic virus

Zucchini yellow mosaic virus

Pseudomonas syringae
pv. Lachrymans

Cladosporium cucumerinum

Colletotrichum orbiculare

Corynespora cassiicola

Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis-cucumerinum

Pseudoperonospora cubensis

Podosphaera xanthii

Fusarium oxysporum
f.sp. Cucumerinum

Fusarium oxysporum
f.sp. Melonis

Fusarium oxysporum
f.sp. Niveum

Cucumber Fusarium wilt

Melon Fusarium wilt

Watermelon Fusarium wilt

Φουζάριο

Φουζάριο

Φουζάριο

Cucumber green mottle mosaic

Cucumber mosaic

Cucumber vein yellowing

Cucurbit yellow stunting disorder

Papaya ringspot

Tomato leaf curl new Dehli virus 

Watermelon mosaic

Zucchini yellows

Angular leaf spot

Scab 

Anthracnose

Target spot

Fusarium crown and root rot

Downy mildew

Powdery mildew

Ιός του Νέου Δελχί

Ιός του μωσαϊκού της 
καρπουζιάς

Ιός του μωσαϊκού του 
κολοκυθιού

Βακτήριο της αγγουριάς

Κλαδοσπορίωση της 
αγγουριάς

Ανθράκωση

Κηλίδωση των φύλλων

Φουζάριο

Περονόσπορος

Ωίδιο

Αγγούρι

Υποκείμενο
κολοκυνθοειδών

Crop               Scientific name                    Common name English          Ελληνικά

Fusarium oxysporum
f.sp. radicis-cucumerinum

Phomopsis sclerotioides

Rhizoctonia solani

Verticillium albo-atrum

Verticillium dahliae

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Cucumber mosaic virus

Papaya ringspot virus

Squash leaf curl virus

Tomato leaf curl New Dehli virus

Watermelon mosaic virus

Zucchini yellow mosaic virus

Podosphaera xanthii

Fusarium crown and root rot

Black root rot

Rhizoctonia root and crown rot

Verticillium wilt

Verticillium wilt

Root-knot

Root-knot

Φουζάριο

Φόμοψη

Ριζοκτόνια

Βερτισίλλιο

Βερτισίλλιο

Νηματώδεις

Νηματώδεις

Xanthomonas hortorum pv. carotae 

Alternaria dauci

Cercospora carotae

Erysiphe heraclei

Pythium sulcatum

Pythium violae

Psila rosae

Aster Yellows

Albugo candida 

Fusarium oxysporum f. sp. Raphani

Hyaloperonospora brassicae

White rust

Fusarium wilt

Downy mildew

Φουζάριο

Περονόσπορος

Bacterial leaf blight

Alternaria leaf blight

Cercospora leaf blight

Powdery mildew

Cavity spot

Cavity spot

Carrot fly 

Aster yellows

Αλτερνάρια

Κερκόσπορα

Ωίδιο

Πύθιο

Πύθιο

Ψύλλα

Φυτόπλασμα

Cucumber mosaic

Papaya ringspot

Squash leaf curl

Tomato leaf curl new Dehli virus

Watermelon mosaic

Zucchini yellows

Powdery mildew

Μωσαϊκό της αγγουριάς

Κατσάρωμα των φύλλων 
της κολοκυθιάς

Ιός του Νέου Δελχί

Μωσαϊκό της καρπουζιάς

Μωσαϊκό της κολοκυθιάς

Ωίδιο

Κολοκύθι

Καρότο

Ραπανάκι



Crop                 Scientific name                   Common name English         Ελληνικά

Lettuce mosaic virus

Tomato bushy stunt virus

Maroccan pepper virus

Rhizorhapis suberifaciens

Bremia lactucae 

Fusarium oxysporum f.sp. Lactucae

Macrosiphum euphorbiae

Nasonovia ribisnigri

Pemphigus bursarius

Tomato marchitez virus

Tomato apex necrosis virus

Tomato brown rugose fruit virus

Tomato mosaic virus

Tomato torrado virus

Tomato spotted wilt virus

Tomato yellow leaf curl virus

Pseudomonas syringae pv. Tomato

Ralstonia solanacearum

Xanthomonas campestri
s pv. Vesicatoria

Alternaria alternata
f. sp. Lycopersici

Passalora fulva

Fusarium oxysporum
f. sp. Lycopersici

Fusarium oxysporum
f. sp. radicis-lycopersici

Leveillula taurica

Oidium neolycopersici 

Phytophthora infestans

Tomato marchitez 

Tomato apex necrosis

Tomato brown rugose fruit virus

Tomato mosaic

Tomato torrado

Tomato spotted wilt

Tomato yellow leaf curl

Bacterial speck

Bacterial wilt 

Bacterial spot

Alternaria stem canker

Leaf mold 

Fusarium wilt

Fusarium crown and root rot

Powdery mildew

Powdery mildew

Late blight

Lettuce mosaic

Lettuce die-back

Lettuce die-back

Corky root

Downy mildew

Fusarium wilt

Potato aphid

Lettuce leaf aphid 

Lettuce leaf aphid 

Mωσαϊκό του μαρουλιού

Περονόσπορος

Φουζάριο

Μελίγκρα

Μελίγκρα

Μελίγκρα

Ιός της καστανής 
ρυτίδωσης

Μωσαϊκό της τομάτας

Ιός του κηλιδωτού 
μαρασμού

Ιός του κίτρινου 
καρουλιάσματος

Βακτηριακή κηλίδωση

Βακτηριακός μαρασμός

Βακτηριακή κηλίδωση

Αλτερνάρια

Κλαδοσπόριο

Φουζάριο 

Φουζάριο ράντισις

Ωίδιο

Ωίδιο

Φυτόφθορα

Φυλλώδη

Τομάτα

Crop               Scientific name                    Common name English          Ελληνικά

Stemphyllium botryosum
f. sp. Lycopersici

Stemphylium lycopersici

Stemphylium solani

Verticillium albo-atrum

Verticillium dahliae

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Tomato mosaic virus 

Ralstonia solanacearum

Fusarium oxysporum
f. sp. Lycopersici

Fusarium oxysporum
f. sp. radicis-lycopersici

Pyrenochaeta lycopersici

Verticillium albo-atrum

Verticillium dahliae

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Gray leaf spot

Gray leaf spot

Gray leaf spot

Verticillium wilt

Verticillium wilt

Root-knot

Root-knot

Root-knot

Tomato mosaic

Bacterial wilt

Fusarium wilt

Fusarium crown and root rot

Corkie root

Verticillium wilt

Verticillium wilt

Root-knot

Root-knot

Root-knot

Στεμφύλιο

Στεμφύλιο

Στεμφύλιο

Βερτισίλλιο

Βερτισίλλιο

Νηματώδεις

Νηματώδεις

Νηματώδεις

Ιός μωσαϊκού της τομάτας

Βακτηριακή κηλίδωση

Φουζάριο 

Φουζάριο ράντισις

Πυρηνοχαίτα

Βερτισίλλιο

Βερτισίλλιο

Νηματώδεις

Νηματώδεις

Νηματώδεις

Υποκείμενο 
τομάτας
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