
Με απόλυτη επιτυχία, για 9η συνεχόμενη
χρονιά, η Fyto-animalservices (F.A.S.)
διοργάνωσε στις 11 Μαΐου 2023, το καθιερω-
μένο πλέον “Field day” σιτηρών, στον πειρα-
ματικό αγρό της, στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

Στην εκδήλωση παρίσταντο ένας μεγάλος
αριθμός ανθρώπων με διάφορες επαγγελμα-
τικές κατηγορίες, οι οποίοι ασχολούνταν με
τη γεωργία και την εμπορία γεωργικών προ-
ϊόντων. Ανάμεσά τους υπήρχαν γεωπόνοι,
εμπόροι γεωργικών εφοδίων από όλη την
Ελλάδα, έμποροι σιτηρών, καθώς και εκπρό-
σωποι αλευροβιομηχανιών. Επιπλέον, υπήρ-
χε και ένας μεγάλος αριθμός αγροτών, που
είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί – συνεργάτες της
εταιρείας στον τομέα της σποροπαραγωγής.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του Κου
Μιχαήλ Βασίλη, CEO της εταιρείας, ο οποίος
αναφέρθηκε στο ιστορικό της εταιρείας. Κατά
τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Μιχαήλ, ανα-
φέρθηκε στο πώς η εταιρεία ξεκίνησε τις δρα-
στηριότητές της στον τομέα των εφοδίων
πριν από 24 χρόνια. Επίσης, τόνισε την αφο-
σίωση της εταιρείας στην παραγωγή σπόρων,
αναπτύσσοντας νέες ποικιλίες που είναι και-
νοτόμες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες
της αγοράς.

Άξιο αναφοράς σε αυτή την αναδρομή
είναι τα επιτεύγματα της εταιρείας σε αυ-
τά τα  χρόνια όπως:
●9000 m2οριζόντιες αποθήκες 
●Εγκαταστάσεις σιλο χωρητικότητας 3.500
τόνων
●5 μονάδες καθαρισμού σπόρων
●Υψηλή αναγνώριση στην Ελλάδα και στο
Εξωτερικό
●Υποστήριξη από υψηλά εκπαιδευμένο
προσωπικό
●Συνεχής επένδυση στην έρευνα και ανά-
πτυξη γενετικού υλικού
●Συνέργειες με εταιρείες εξωτερικού και ιν-
στιτούτα της Ελλάδος

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η FAS κα-
τάφερε να αναπτύξει έναν αποτελεσματικό
τρόπο διαχείρισης των πρώτων υλών της
από τον αγροτικό τομέα έως την τελική παρα-
γωγή, παρέχοντας ένα τελικό προϊόν που αν-
τικατοπτρίζει τη σκληρή εργασία και την αφο-
σίωση των εργαζομένων της. Τέλος, ο κ. Μι-
χαήλ υπογράμμισε τη σημασία της ένωσης
της έρευνας με την παραγωγή και τον ρόλο

που διαδραματίζει η εταιρεία δίπλα στους
αγρότες και τη βιομηχανία. 

Στη συνέχεια, ανέλαβε τον λόγο ο επικεφα-
λής του γενετικού προγράμματος της εται-
ρίας, ο Dr. Vincenzo Natoli. Ο Dr. Natoli ανα-
φέρθηκε αρχικά στους στόχους του ερευνη-
τικού προγράμματος και στη διαδικασία των
διασταυρώσεων, καθώς και των αξιολογή-
σεων του γενετικού υλικού που προκύπτει
από αυτές. Η έρευνα αυτή στοχεύει στην εκ-
πλήρωση των στόχων όλων των εμπλεκομέ-
νων φορέων στην αλυσίδα παραγωγής, με
σκοπό τη δημιουργία ποικιλιών που θα έχουν
υψηλή απόδοση και θα διαθέτουν εξαιρετικά
ποιοτικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά.
Μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας που
διενεργούν τα τελευταία χρόνια για λογαρια-
σμό της F.A.S. ο DrNatoli και η ομάδα γενετι-
στών του, παρουσιάστηκε στον πειραματικό
αγρό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι προ-
ϊόν της ενδελεχούς αυτής δουλειάς πλέον εί-
ναι άμεσα διαθέσιμο και στην Ελληνική αγορά

μιας και αρκετές απο τις νέες ποικιλίες της
FAS έχουν γραφτεί ήδη υπό στον Ευρωπαϊκό
κατάλογο σπόρων (PYRROS, PELOPAS,
FELIX, KIKEON, NISSOS) και άλλες είναι
υπό εγγραφή. Οι παρευρισκόμενοι εντυπω-
σιάστηκαν από τα υβρίδια σιτηρών που προ-
έκυψαν από το γενετικό πρόγραμμα και είχαν
την πρώτη ευκαιρία να τα δουν. Ο υβριδισμός
των σκληρών και μαλακών σιτηρών υπόσχε-
ται σημαντικά οφέλη, καθώς θα επιτρέψει την
επίτευξη τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών
αποτελεσμάτων. Αυτή η εξέλιξη θα αναβαθ-
μίσει την καλλιέργεια του σίτου, επαναφέ-
ροντάς το στον χώρο των δυναμικών καλ-
λιεργειών. 

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η ποικιλία κρι-
θαριού χωρίς άγανο HARPPON η οποία
είναι ιδανική για χορτοδεσια και για μείγματα.
Βρίσκεται στο 2ο έτος εγγραφής της στον
Εθνικό κατάλογο. 

Πέρα από τις νέες ποικιλίες που παρουσιά-
στηκαν προηγουμένως, οι επισκέπτες είχαν

την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αγρό και να
δουν απευθείας τις πιο γνωστές ποικιλίες
που καλλιεργούνται από την εταιρία, υπό τις
ίδιες συνθήκες. Αυτό τους επέτρεψε να συγ-
κρίνουν αυτές τις ποικιλίες και να αξιολογή-
σουν τις διαφορές μεταξύ τους. 
●QUADRATO,ποικιλία υψηλών αποδόσε-
ων και ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως
πρωτεΐνης, γλουτένης και ειδικού βάρους, με
καλή προσαρμοστικότητα σε όλες τις περιο-
χές.
●PYRROS, πολύ πρώιμηποικιλία με εξαιτε-
ρική αντοχή στην ξηρασίακαι εντυπωσιακά
ποιοτικά χαρακτηριστικά.
●PELOPAS, πολύ παραγωγική ποικιλία με
μαύρο άγανο, υψηλή προσαρμοστικότητα σε
όλες τις κλιματολογικές συνθήκες και μεγάλη
αντοχή σε μυκητες.
●VENDETTA,ποικιλία με υψηλά ποιοτικά
χαρακτηριστικά, εντυπωσιακές αποδόσεις
και το χαρακτηριστικό, φαινόμενο “stay-
green“ δηλαδή τη διατήρηση της φυλλικής
επιφάνειας πράσινης μέχρι λίγο πριν τη πλή-
ρη ωρίμανση συντελώντας στη καλύτερη
τροφοδοσία του στάχυ με θρεπτικά συστατι-
κά έχοντας ως αποτέλεσμα τις μεγάλες και
ποιοτικές αποδόσεις. 
●GATTUSO,πολύ πρώιμη ποικιλία, υψηλών
αποδόσεων με απίστευτες αποδόσεις ειδικά
σε γόνιμα εδάφη 
●PIETRAFITTA, ηκορυφαία ποικιλία σε
επίπεδο ποιότητας, ιδανική για ξηροθερμικές
περιοχές και εδάφη χαμηλής παραγωγικότη-
τας. Η λύση για τα άγονα μέρη που η καλλιέρ-
γεια του σκληρού σιταριού κρίνεται οριακή.
●CANΝAVARO, ποικιλία με αυξημένα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά και εξαιρετική αντοχή
στις ασθένειες άριστες αποδόσεις σε πεδινές
περιοχές.
●DANAOS, πρώιμη ποικιλία με μεγάλη αν-
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