
τοχή σε καταστάσεις stress. 
●TORREBIANCA, ποικιλία με εξαιρετικές επι-
δόσεις παραγωγής τόσο σε γόνιμα εδάφη αλλά
και σε  λοφοειδή όπου επικρατούν άνεμοι. Άρι-
στη αντοχή στην ξηρασία και χαρακτηριστικά
που κάνουν εντύπωση.  
●ALEMANO, ποικιλία με άριστη αντοχή στις
ασθένειες, αρκετά ποιοτική με εξαιρετικές απο-
δόσεις ειδικά σε εδάφη πεδινά με ήπιο κλίμα.
●SPARTACO,ποικιλία μικρού βιολογικού κύ-
κλου, με υψηλή παραγωγικότητα και ποιότητα,
χαρακτηριστικό της, το φαινόμενο  “staygreen “,
η διατήρηση της φυλλικής επιφάνειας ενεργή
(πράσινη) μέχρι λίγο πριν τη πλήρη ωρίμανση
συντελώντας στη καλύτερη τροφοδοσία του
στάχυ με θρεπτικά συστατικά έχοντας ως απο-
τέλεσμα τις μεγάλες και ποιοτικές αποδόσεις. 
●DORATO, μεσοπρώιμη ποικιλία, πάρα πολύ
παραγωγική με ευρεία προσαρμοστικότητα,
ανώτερη σε παραγωγικότητα από τις γνωστές
ποικιλίες σε επίπεδο 10% σε όλους τους τύπους
εδαφών και κλιμάτων.   
●ADONE,μεσοόψιμη ποικιλία, πολύ ανθεκτι-
κή στο κρύο, με υψηλό δείκτη πρωτεϊνών και
παραγωγής, εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες,
ιδανική για καλλιέργεια στις βόρειες περιοχές
της χώρας.

Πέραν των σκληρών σιτηρών, οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και τις
γραμμές έρευνας που έχει η εταιρεία στα 

Μαλακά σιτάρια σε σχέση με τις ήδη υπάρχου-
σες  AFRODITE,STENDAL,ΓΚΟΓΚΑΣ-2, YECORE-
E, ΔΩΔΩΝΗ,

Κριθάρια μαζί με τις: FELIX (Νέα ποικιλία
πολύ παραγωγική και ιδανική για ζυθοποιία),
ΚΙΚΕΟΝ (Νεα ποικιλία δίστοιχη και πολύ
πρώιμη με εξαιρετική απόδοση) AQUIRONE,
MARTINO, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ

Τριτικάλε μαζί με τις: NISSOS (Νέα ποικιλία

πολύ πρώιμη με πολύ μακρύ στάχυ και υψη-
λή παραγωγηκότητα), CATRIA, QUIRINALE

Βρώμης μαζί με τις: ΠΑΛΛΗΝΗ και PREVI-
SION

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που δεν πρέπει να
παραλείψουμε να αναφέρουμε είναι η σημαντι-
κή συνεισφορά που είχε το έμπειρο επιστημονι-
κό προσωπικό της εταιρείας στην επίτευξη μιας
εξαιρετικής παρουσίασης. Ολόκληρη η ομάδα
αναλάμβανε να εξηγήσει λεπτομερώς τις λει-
τουργίες και να απαντήσει σε ενδεχόμενες απο-
ρίες των παρευρισκομένων. Επιπλέον, η εται-
ρεία χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο πρω-
τόκολλο για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων
ποικιλιών, το οποίο συνέβαλε σημαντικά στην
επιτυχημένη εκτέλεση των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων.

Μετά από μια εκτεταμένη και ικανοποιητική
περιήγηση, οι επισκέπτες αποχώρησαν με ένα
ικανοποιημένο αίσθημα, επιβεβαιώνοντας την
επιθυμία τους να επιστρέψουν το επόμενο έτος. 
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