
Από την Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

Πάµε ΔΥΝΑΤΑ!



FILIA
• Μεσοπρώιµη ποικιλία

• Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής

• Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διά-
φορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

• Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη

• Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα

• Αραιή φυλλική επιφάνεια

• Λεία επιφάνεια φύλλων

• Αντοχή σε δυσµενείς συνθήκες περι-
βάλλοντος - υδατικό stress

• Πολύ καλή ανοχή στην αδροµύκωση
και την αλτερνάρια

• Πολύ καλή ανταπόκριση στους ρυθ-
µιστές ανάπτυξης

• Πολύ µεγάλος αριθµός καρποφό-
ρων οργάνων

• Χρονικά συγκεντρωµένη καρποφο-
ρία και ωρίµανση καρυδιών

• Άριστο και γρήγορο άνοιγµα καρυ-
διών

• Άριστη συγκράτηση του συσπόρου
στην κάψα

• Εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε ίνα

• Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά
(αντοχή, µήκος και micronaire ίνας)

Ο µοναδικός συνδυασµός
Πολύ Υψηλών Αποδόσεων,
Πολύ Υψηλής Απόδοσης
σε Ίνα και
Άριστης Ποιότητας Ίνας



DP332DP396 Ο συνδυασµός
Πολύ Υψηλού ∆υναµικού
Αποδόσεων και
Πρωιµότητας

Ο ιδανικός συνδυασµός
Πολύ Υψηλού ∆υναµικού
Αποδόσεων και
Σταθερότητας • Πρώιµη ποικιλία

• Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής

• Σταθερά υψηλές αποδόσεις

• Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διά-
φορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

• Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη

• Λεία επιφάνεια φύλλων

• Πολύ καλή συµπεριφορά σε δυσµε-
νείς συνθήκες περιβάλλοντος

• Καλή ανοχή στην αδροµύκωση και
την αλτερνάρια

• Έυκολα ελεγχόµενη βλαστική ανά-
πτυξη, άριστη ανταπόκριση στους
ρυθµιστές ανάπτυξης

• Πλούσια και συνεχής καρποφορία

• Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιών και
άριστη συγκοµιδή

• Άριστη συγκράτηση του συσπόρου
στην κάψα

• Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα

• Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηρι-
στικά

• Μεσοπρώιµη ποικιλία

• Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής

• Σταθερά υψηλές αποδόσεις

• Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διά-
φορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

• Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη

• Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα

• Φύλλωµα µε χνούδι

• Αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες
και γενικά σε δυσµενείς συνθήκες πε-
ριβάλλοντος

• Πολύ καλή ανοχή στην αδροµύκωση
και την αλτερνάρια

• Άριστη ανταπόκριση στους ρυθµι-
στές ανάπτυξης

• Πολύ µεγάλος αριθµός καρποφό-
ρων οργάνων

• Συνεχής καρποφορία

• Άριστο άνοιγµα καρυδιών

• Άριστη συγκράτηση του συσπόρου
στην κάψα

• Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα

• Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηρι-
στικά



DP377

DP401

Οι σταθερά παραγωγικές
ποικιλίες µε την εξαιρετική
ανοχή στην αδροµύκωση

• Μεσοπρώιµη ποικιλία

• Υψηλό δυναµικό παραγωγής

• Σταθερά υψηλές αποδόσεις

• Ευρεία προσαρµοστικότητα σε
διάφορες εδαφοκλιµατικές συν-
θήκες

• Κατάλληλη και για αγρούς µε
τάση έντονης βλαστικής ανάπτυ-
ξης

• Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη

• Αραιή φυλλική επιφάνεια

• Λεία επιφάνεια φύλλων

• Άριστη ανταπόκριση σε δυσµε-
νείς συνθήκες περιβάλλοντος

• Πλούσια διακλάδωση µε µεγάλο
αριθµό καρποφόρων οργάνων

• Εξαιρετική ανοχή στην αδροµύ-
κωση

• Άριστη ανταπόκριση στους ρυθ-
µιστές ανάπτυξης

• Άριστο και εντυπωσιακό άνοιγµα
καρυδιών

• Πολύ καλή συγκράτηση του συ-
σπόρου στην κάψα

• Υψηλή απόδοση σε ίνα

• Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτη-
ριστικά

• Μεσοπρώιµη ποικιλία

• Υψηλό δυναµικό παραγωγής

• Ευρεία προσαρµοστικότητα σε
διάφορες εδαφοκλιµατικές συν-
θήκες

• Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα,
αντοχή σε συνθήκες υδατικού
stress, κατάλληλη και για ξηρική
καλλιέργεια και αδύναµα εδάφη

• Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη

• Πολύ καλή συµπεριφορά σε δυ-
σµενείς συνθήκες περιβάλλοντος

• Εξαιρετική ανοχή στην αδροµύ-
κωση

• Ζωηρό και εύρωστο φυτό µε
άριστη ανταπόκριση στους ρυθ-
µιστές ανάπτυξης

• Πλούσια διακλάδωση µε µεγάλο
αριθµό καρποφόρων οργάνων

• Υψηλή απόδοση σε ίνα

• Πολύ καλά τεχνολογικά χαρα-
κτηριστικά

DP419

ADRA

Οι βαθύρριζες ποικιλίες
µε τη µεγάλη
προσαρµοστικότητα και
αντοχή σε ξηροθερµικές
συνθήκες• Μεσοπρώιµη ποικιλία

• Υψηλό δυναµικό παραγωγής

• Σταθερότητα αποδόσεων

• Ευρεία προσαρµοστικότητα σε
διάφορες εδαφοκλιµατικές συν-
θήκες

• Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα,
αντοχή σε συνθήκες υδατικού
stress, κατάλληλη και για ξηρική
καλλιέργεια

• Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη

• Πολύ καλή συµπεριφορά σε δυ-
σµενείς συνθήκες περιβάλλοντος

• Πολύ καλή ανοχή στην αδροµύ-
κωση

• Πολύ καλή ανταπόκριση στους
ρυθµιστές ανάπτυξης

• Πλούσια διακλάδωση µε µεγάλο
αριθµό καρποφόρων οργάνων

• Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιών και
άριστη συγκοµιδή

• Υψηλή απόδοση σε ίνα

• Καλά τεχνολογικά χαρακτηρι-
στικά

• Μεσοπρώιµη ποικιλία

• Υψηλό δυναµικό παραγωγής

• Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διά-
φορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

• Καλή ανταπόκριση και σε συνε-
κτικά εδάφη που καθυστερεί η βλα-
στική ανάπτυξη

• Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα,
αντοχή σε συνθήκες υδατικού
stress, κατάλληλη και για ξηρική
καλλιέργεια και αδύναµα εδάφη

• Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη

• Εύρωστο και φυλλώδες φυτό µε
άριστη ανταπόκριση στους ρυθµι-
στές ανάπτυξης

• Μεγάλος αριθµός καρποφόρων
οργάνων

• Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιών και
άριστη συγκοµιδή

• Υψηλή απόδοση σε ίνα

• Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτη-
ριστικά
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Πάµε ΔΥΝΑΤΑ!
Ποικιλίες DΕLTAPINE στην Ελληνική αγορά

Ποικιλία Πρωιµότητα
Υψηλές
εισροές

Χαµηλές
εισροές

Ανοχή στην
αδροµύκωση

FILIA Μεσοπρώιµη Άριστη Άριστη Πολύ καλή

DP332 Πρώιµη Άριστη Πολύ καλή Καλή

DP377 Μεσοπρώιµη Πολύ καλή Πολύ καλή Εξαιρετική

DP396 Μεσοπρώιµη Άριστη Άριστη Πολύ καλή

DP401 Μεσοπρώιµη Πολύ καλή Άριστη Εξαιρετική

DP419 Μεσοπρώιµη Πολύ καλή Άριστη Πολύ καλή

ADRA Μεσοπρώιµη Πολύ καλή Άριστη Μέτρια


