
Παραγγελίες εαρινών σπορόφυτων 
έως 30 Ιανουαρίου 2013

Επειδή πέρσι υπήρξαν παράπονα για την παραγωγικότητα ή την ανθεκτικότητα κάποιων από τα 
φυτά που διατέθηκαν,  τα φυτά της φετινής θερινής περιόδου θα είναι δύο κατηγοριών.

1. Υβρίδια 
από τα πιο παραγωγικά που κυκλοφορούν στην αγορά και χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες 
συμβατικούς αγρότες. 
Αναπτυγμένα με συμβατικές μεθόδους.  
Θα διατεθούν το 2ο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. 

2. Βιολογικά φυτά ελληνικών  ποικιλιών 
Φυτά από σπόρους ντόπιων ποικιλιών, αναπτυγμένα χωρίς λιπάσματα και φάρμακα. 
Κάποιες από τις ποικιλίες που είχαν παρουσιάσει προβλήματα την περασμένη χρονιά (πχ τάπα σε 
ντομάτες ) έχουν αντικατασταθεί φέτος με βελτιωμένες ποικιλίες.
Θα διατεθούν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 

OPTIMA F1
Mεσοόψιμο, μεγαλόκαρπο υβρίδιο, ιδανικό για υπαίθρια καλοκαιρινή 
καλλιέργεια
Το φυτό που παράγεται είναι πολύ ζωηρό χρειάζεται κλάδεμα 
(ανταποκρίνεται άριστα σε διστέλεχη καλλιέργεια), με πλούσιο φύλλωμα 
και πολύ ισχυρό ριζικό σύστημα (το πλέον ανθεκτικό υβρίδιο στους 
νηματώδεις). Ο καρπός είναι στρογγυλός, μέσου βάρους 
250-350 γραμμάρια με άριστη γεύση και ζωηρό κόκκινο χρώμα. 
Ανθεκτικότητες: ToMV, V,F1,F2,N.

GALLI F1 

όψιμη, πολύ φύλλωμα, καρπός μεσαίου μεγέθους, πολύ καλό χρώμα και 
γεύση χαμηλό φυτό , δεν χρειάζεται κλάδεμα.

ACE 55 VF

Ποικιλία μεσοόψιμη, σχετικά ανθεκτική σε Βερτιτσίλιο και Φουζάριο . Φυτό 
με ζωηρή ανάπτυξη, σχετικά κοντό, δεν χρειάζεται κλάδεμα παράγει 
μεγάλους καρπούς, βάρους 220 έως 250 γρ, με σκούρο κόκκινο χρώμα και 
πολύ καλή γεύση. 

Αγίου Πέτρου
όψιμη επιτραπέζια τομάτα, μέτριος – μεγάλος καρπός (8 εκ) στρογγυλός 
και πολύ παραγωγική μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ευαίσθητη σε 
ηλιοεγκαύματα , ανθεκτική σε ασθένειες. Μέσου ύψους και ανάπτυξης 
μπορεί να καλλιεργηθεί και χωρίς κλάδεμα με πλάγια στήριξη από 
παράλληλα σύρματα. 



Καρδιά Βούβαλου
Πολύ παλιά ποικιλία, όψιμη επιτραπέζια τομάτα, λεπτόφλουδη με ιδιαίτερη 
γεύση, μεγαλόκαρπη ποικιλία με βάρος καρπού 200 300 γρ, αναρριχώμενη, 
ύψους 2 μέτρων, χρειάζεται κλάδεμα

San Marzano 2

σε σύγκριση με τις Roma ντομάτα  πιο λεπτή και πιο μυτερή. Η σάρκα 
σφικτή με λιγότερους σπόρους, και η γεύση είναι ισχυρότερη, πιο γλυκιά 
και λιγότερο όξινη. Μπορεί να καλλιεργηθεί και χωρίς κλάδεμα με 
πλάγια στήριξη από παράλληλα σύρματα. 

Cherry

Φυτό αναρριχώμενο με πολλά μακριά βλαστάρια, θέλει στήριγμα,  με 
τοματάκια διαμέτρου 1-1,5 cm σε τσαμπιά 10-15 καρπών.  πολύ γλυκιά 
γεύση, Πολύ νόστιμα. Παράγει μέχρι αργά το φθινόπωρο. Μπορεί να 
καλλιεργηθεί και χωρίς κλάδεμα με πλάγια στήριξη από παράλληλα 
σύρματα. 

Πιπεριά POTOMAC F1

Υβρίδιο Χρώμα πράσινο - ωριμάζει κόκκινη, με μήκος καρπού 18-20 
εκ. .
Δυνατό φυτό, πρώιμο υβρίδιο.
Πολύ παραγωγικό 

Πιπεριά  ΥΑΝΚΑ F1

Υβρίδιο καυτερής πιπεριάς. Φυτό ζωηρό και παραγωγικό. Καρπός 
ομοιόμορφος και με έντονη καυτερή γεύση.  Δεν επηρεάζει τις άλλες 
πιπεριές 

Πιπεριά  JOLLY GIALLO F1

Κίτρινη φλάσκα πιπεριά, Γλυκειά και παραγωγική



Πιπεριά Π-13

Ποικιλία Μακεδονικής προέλευσης 
Είναι μακρόστενη με χρώμα ανοιχτοπράσινο και λεπτή φλούδα, ιδανική για 
τηγάνι. Ανθεκτική και πολύ παραγωγική

Πιπεριά Π-14

Εγχώρια ποικιλία τετράλοβης πιπεριάς. Παράγει καρπούς διαστάσεων 10 χ 
10 cm με ανοιχτοπράσινο χρώμα, λεπτά τοιχώματα και γλυκιά γεύση.

Μελιτζάνα ΛΑΓΚΑΔΑ (επιμήκης, μυτερή)

Μεσοπρώιμη ποικιλία για υπαίθρια καλλιέργεια. Το φυτό έχει ύψος 80-90 
εκατοστά, παράγει καρπούς διαστάσεων 20-25 x 4 εκατοστά, μέσου 
βάρους 250 γραμμαρίων, και χρώματος μαύρου.

Μελιτζάνα ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ

Πρώιμη ποικιλία, γλυκιά με λεπτό και γυαλιστερό φλοιό, πολύ παραγωγική.
Η μόνη κατάλληλη και για γλυκό μελιτζανάκι

Μελιτζάνα ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Νόστιμη και γλυκιά, με πολύ λίγους σπόρους στο κέντρο της. Πολύ καλή 
για μελιτζανοσαλάτα αλλά και τηγανιτή γιατί απορροφά λίγο λάδι 



Αγγούρι Wizzard F1

Φυτό ζωηρό και εύρωστο που ξεχωρίζει για την πολύ καλή 
παραγωγικότητα και την άριστη ποιότητα ακόμα και από 
δευτερεύοντες βλαστούς
 Ανεκτικό στο Ωίδιο και στον Ψευδοπερονόσπορο 

Αγγούρι  Κνωσσού

Μικρό άπικρο αγγούρι πολύ παραγωγικό.

Κολοκυθάκι Chivas F1

Υβρίδιο πρώιμο με αντοχή σε ιώσεις και ωίδιο
Καρπός ανοιχτοπράσινο κατάλληλο για γέμισμα

Κολοκυθάκι Αγίας Παρασκευής

Ντόπια ποικιλία της περιοχής Βασιλικών, πολύ παραγωγικά και νόστιμα

Σπανάκι Malabar

Αναρριχώμενο φυτό ταχέως αναπτυσσόμενο, μπορεί να φθάσει τα 
10 μ μήκος. Το φύλλα του σε σχήμα καρδιάς έχουν υπόξινη και 
ευχάριστη γεύση, που μοιάζει αυτή του σπανακιού. Καλοκαιρινό 
φυτό, πολύ παραγωγικό σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Διατροφικές ιδιότητες παρόμοιες με το σπανάκι.
Υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α, C, σίδηρο και ασβέστιο. 
Χαμηλό σε θερμίδες και πλούσιο σε φυτικές ίνες.
Μπορεί να καταναλωθεί ωμό και μαγειρεμένο

Αρωματικά



Πύρεθρο  Chrysanthemum cinerariaefolium
Ένα από τα καλύτερα απωθητικά φυτά για τον λαχανόκηπο.
Μαζεύουμε τα άνθη όταν είναι πλήρως ανθισμένα και τα αποξηραίνουμε σε 
σκοτεινό και ξερό χώρο. Εκχύλισμα από τα ξερά άνθη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν εντομοκτόνο.

Στέβια 
τα φύλλα του περιέχουν στεβιόλη που χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο 
ζάχαρης

Βασιλικός σγουρός – πλατύφυλλος - κόκκινος

Κατηφές
Χρησιμοποιείται για την απώθηση των νηματωδών από το έδαφος αλλά και 
σαν ελκυστικό  για ωφέλιμα έντομα.

Άλυσος 
Χρησιμοποιείται σαν ελκυστικό  για ωφέλιμα έντομα.

Μαϊντανός

Άνηθος

Κόλιανδρος

Μυρώνι (Χαιρέφυλλον)


