


ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

ΜΗΔΙΚΗ GEA 

Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή ανθεκτικότητα στο κρύο. Προσαρμόζε-

ται σε μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών και δίνει πολύ υψηλές παραγωγές. Δίνει άριστης 

ποιότητας ζωοτροφή με υψηλή αναλογία φύλλων προς στελέχη, και μεγάλη περιεκτικότητα 

σε εύπεπτες πρωτεΐνες. Διαθέτει αναπτυγμένο ριζικό σύστημα γεγονός που τη βοηθά να 

αντέχει στην ξηρασία. Γρήγορη ανάπτυξη μετά τον χειμερινό λήθαργο. Χρησιμοποιείται για 

βοσκή και για κοπή. Είναι κατάλληλη για συχνές κοπές. Αναβλαστάνει γρήγορα μετά από 

κάθε κοπή και έχει καλή αντίσταση γενικά, στις βασικές εχθρικές καταστάσεις, που προκα-

λούνται από έντομα και ασθένειες. Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 3-4 Kg το στρέμμα. 

ΜΗΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Στην προσπάθεια να πετύχουμε αύξηση της παραγωγής, δημιουργήσαμε τις εμβολιασμένες με αζωτοβακτήρια ποικιλίες, βελτιώνο-

ντας τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά τους, όπως για παράδειγμα η ανθεκτικότητα στην κατάκλιση. Παράγονται  φυτά πιο δυνατά 

που τρέφονται καλύτερα, με μεγαλύτερη αντοχή στο στρες που προκαλούν οι υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Υγιή εξαιτίας της 

ενίσχυσης του αμυντικού μηχανισμού των που προκαλείτε από την παραγωγή ανταγωνιστικών προς νόσους ουσιών. Πιο παραγωγι-

κά χάρη στη μετατροπή του αζώτου από τα βακτήρια. Υψηλής ποιότητας με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.   Πρακτικά αυτό 

που παρατηρείται είναι γρήγορη και σταθερή εγκατάσταση των φυτών, μεγαλύτερη αντοχή σε δυσμενείς εδαφοκλιματικές  συνθήκες 

και ταχεία αναβλάστηση μετά από κάθε κοπή. Γενικά η δράση των αζωτοβακτηριδίων προσθέτει οφέλη στην καλλιέργεια μηδικής.  

Η νέα αξιόπιστη λύση στον Έλληνα παραγωγό. Η ποικιλία αυτή καλλιερ-

γείται για βόσκηση, σανό, χλωρά νομή και ενσίρωση. Παραγωγική, δίνει 

σανό υψηλής θρεπτικής αξίας, εξαιρετικής πεπτικότητας. κατάλληλη για 

συχνές κοπές με πολύ γρήγορή αναβλάστηση μετά από κάθε κοπή.  Τα 

φυτά είναι λεπτοστέλεχα με πλούσιο φύλλωμα, ανθεκτικά σε εχθρούς και 

ασθένειες, όπως αφίδες και φυτόφθορα αντίστοιχα. Είναι ανθεκτική στο 

πλάγιασμα και έχει μικρό χρόνο ξήρανσης του χόρτου. Ευπροσάρμο-

στη στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και σπέρνεται άνοιξη και 

φθινόπωρο με 3-4 Kg το στρέμμα  

ΣΠΟΡΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ 

ΜΗΔΙΚΗ VENUS 

Ποικιλία, αυστραλιανής προελεύσεως, κατάλληλη για βόσκηση, σανό, χλωρά νομή και 

ενσίρωση. Είναι παραγωγική, ακόμα και κάτω από ξηρικές συνθήκες και δίνει σανό υψηλής 

ποιότητας με μεγάλη αναλογία φύλλων προς στελέχη. Η Venus είναι ανώτερος αντικατα-

στάτης της Hunter-river και έχει επιλεγεί για τις πολλαπλές ανθεκτικότητες της, όπως για 

παράδειγμα στην αποσύνθεση της ρίζας και της κεφαλής, αλλά και στις αφίδες. Ανθεκτική 

στο ψύχος, δίνει πυκνούς μηδικεώνες με αναπτυγμένες κεφαλές, 25% μεγαλύτερες συγκρι-

τικά με ποικιλιές με ίδιο βαθμό ληθάργου. Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 3 Kg το 

στρέμμα. 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

(Trifolium alexandrinum) 

Ετήσιο φυτό, όρθιο, στητό, ψηλό, με πολλά κλαδιά και πλούσιο φύλλωμα. Παρου-

σιάζει γρήγορη ανάπτυξη με πλούσια αναβλάστηση μετά από κάθε κοπή. Κατάλληλο 

για βοσκή, κοπή ενσίρωση και χλωρή λίπανση. Προσαρμόζεται σε όλους τους τύ-

πους εδαφών, ακόμα και σε βαριά, αλκαλικά εδάφη. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις 

σηψιρριζίες, στις φουζαριώσεις, στο ψύχος, στις ξηροθερμικές συνθήκες  και στο 

πλάγιασμα. Αντέχει στην εντατική βόσκηση και δεν προκαλεί τυμπανισμό. Τέλος δίνει 

άριστη σοδειά σε χόρτο και σανό υψηλής θρεπτικής-πρωτεϊνικής αξίας εύπεπτο από 

τα ζώα. Σε ξηρικά εδάφη δίνει 3-4 κοπές, ενώ σε ποτιστικά περισσότερες. Σπέρνεται 

άνοιξη και φθινόπωρο με 3-4 Kg το στρέμμα. 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ 

(Trifolium resupinatum) 

Μονοετές τριφύλλι με πολλά κλαδιά και πλούσιο φύλλωμα που αρχίζει 5 εκατοστά πάνω 

από το έδαφος. Κατάλληλο για βοσκή, κοπή, ενσίρωση και χλωρή λίπανση. Μπορεί να 

καλλιεργηθεί ακόμη και σε βαριά εδάφη καθώς και σε συστήματα αμειψισποράς, αλλά και 

να συγκαλλιεργηθεί με αγροστώδη αυξάνοντας έτσι την χειμερινή παραγωγή. Παράγει 

άριστης ποιότητας σανό και βοηθάει στην γαλακτοπαραγωγή και στην πάχυνση. Έχει 

μεγάλη αντοχή στην παρατεταμένη ξηρασία, στις ασθένειες, όπως σκωρίαση και στο ψύ-

χος. Λόγω της υψηλής πρωτεϊνικής και θρεπτικής αξίας του χρησιμοποιείται στην παραγω-

γή καραμέλας (Pelets). Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 3-4 Kg το στρέμμα. 

Τριετές τριφύλλι με πολύ μακριά στελέχη, φύλλα γυαλιστερά και άνθη με κόκκινο-πορφυρό χρώ-

μα. Δίνει πλούσια και γρήγορη αναβλάστηση νωρίς την άνοιξη. Χρησιμοποιείται για βοσκή και 

για κοπή. Συνίσταται όπου η μηδική δεν δίνει καλά αποτελέσματα, και μπορεί να συγκαλλιεργη-

θεί με άλλα ψυχανθή και αγροστώδη. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις σκωριάσεις, στο ωίδιο, στις 

σηψιριζίες και στο πλάγιασμα. Δίνει μέχρι και 5 κοπές σε ποτιστικά εδάφη. Σπέρνεται άνοιξη και 

φθινόπωρο με 3-4 Kg το στρέμμα. 

ΛΕΙΜΩΝΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ 

(Trifolium pratense) 

Τριετές τριφύλλι που όμως μπορεί να διατηρηθεί και περισσότερο αν ποτίζεται. Είναι 

έρπον φυτό και απλώνεται στο χωράφι με στόλονες  με γρήγορους ρυθμούς αντέχει στο 

ψύχος του χειμώνα και τη σκωρίαση. Το μέγιστο ύψος του φτάνει τα 20-30 εκατοστά. Έχει 

πλούσια ανθοφορία με λευκά άνθη, και η κτηνοτροφή που δίνει είναι υψηλής θρεπτικής 

αξίας, πλούσια σε πρωτεΐνες και ανόργανες ουσίες. Συνίσταται για βοσκή και επίσης, μπο-

ρεί να συγκαλλιεργηθεί με άλλα ψυχανθή και αγροστώδη. Κρίνεται κατάλληλη για περιοχές 

που βρίσκονται σε υψόμετρο, αλλά και για εκείνες που έχουν υψηλές  βροχοπτώσεις. 

Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 2-3 Kg το στρέμμα. 

ΛΕΥΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΡΠΟΝ 

(Trifolium repens) 
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ΒΙΚΟΣ 

(Vicia sativa) 

Ειναι φυτό σανοδοτικό και καρποδοτικό και καλλιεργείται επίσης, για βόσκηση και χλωρή λίπαν-

ση. Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά το έδαφος και αντέχει τις αρκετά χαμηλές θερμο-

κρασίες. Συγκαλλιεργείται, επίσης, με σιτηρά και δίνει άριστης ποιότητας ζωοτροφή. Σπέρνεται 

το φθινόπωρο με 15 κιλά σπόρου το στρέμμα. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ 

(Pisum sativum) 
Είναι γενικά ανθεκτικό στο ψύχος και καλλιεργείται, κυρίως σε ορεινές περιοχές, για 

σανό, ενσίρωση, χλωρή νομή, λίπανση και καρπό. Παραγωγική ποικιλία με τη ζωοτρο-

φή που παρέχει να είναι καλής ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας με μεγάλο πο-

σοστό πρωτεϊνών.  Σπέρνεται το φθινόπωρο με 12-15 κιλά σπόρου το στρέμμα. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ 

(Vicia Faba) 
Μικρόσπερμο,  που προσαρμόζεται εύκολα στις ελληνικές κλιματικές συνθήκες, με τον καρπό του 

να αποτελεί υψηλής πρωτεϊνικής αξίας ζωοτροφή. Σπέρνεται το φθινόπωρο με 10-12 κιλά σπό-

ρου το στρέμμα. Δεν πλαγιάζει και είναι ανθεκτικό στο ψύχος και στη σκλερωτίνια. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΛΑΘΟΥΡΙ 

(Lathyrus cicera) 
Ξερική καλλιέργεια με εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία, συνίσταται για καλλιέργεια σανού, και καρ-

πού παρέχοντας άριστης ποιότητας ζωοτροφή. Σπέρνεται το φθινόπωρο με 14-16 κιλά σπόρου το 

στρέμμα.  

ΛΟΥΠΙΝΟ 

(Lupinus albus) 
Προσαρμόζεται σε ξηρά και φτωχά εδάφη και αντέχει στα όξινα περισσότερο από άλλα ψυχανθή. Παρά-

γει σανό και καρπό υψηλής πρωτεϊνικής αξίας.  Σπέρνεται το φθινόπωρο με 14-16 κιλά σπόρου το 

στρέμμα.  

ΛΟΛΙΟΥΜ ΜΟΝΟΕΤΕΣ 

(Lolium multiflorum westerwoldicum tetraploide) 

Ετήσιο, το ταχύτερο σε ανάπτυξη από όλα τα αγροστώδη. Η αποδόσεις της την καθιστούν ως 

μια από τις καλλίτερες ποικιλίες στην κατηγορία της. Ευδοκιμεί σε όλους τους τύπους εδαφών 

αρκεί να υπάρχει επάρκεια  υγρασίας και είναι ανθεκτική σε ασθένειες, όπως σκωρίαση, φου-

ζάριο και στο ψύχος. Η χορτονομή που παρέχει είναι πολύ υψηλής ποιότητας και λαμβάνεται 

ευχάριστα από τα ζώα. Συχνά παράγει 10-30% περισσότερο από τα πολυετή. Το χόρτο έχει 

υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (14%) και υδατάνθρακες. Αυτό συντελεί στην αύξηση 

της γαλακτοπαραγωγής κατά 20% περίπου. Είναι κατάλληλη για βόσκηση, κατανάλωση υπό 

μορφή σανού, κοπή και ενσίρωση. Συνίσταται η χρήση του λόλιουμ ως ενδιάμεση καλλιέργεια 

π.χ. ανάμεσα σε καλλιέργειες καλαμποκιού και είναι η καλύτερη λύση για σπορά σε χωράφια 

που μένουν ακαλλιέργητα το χειμώνα.  Σπέρνεται το φθινόπωρο με 4 κιλά σπόρο το στρέμμα. 

ΥΒΡΙΔΙΟ ΣΟΡΓΟΥ NUTRI-HONEY 

(Sorghum bicolor x sudanense) 

ΛΟΛΙΟΥΜ ΠΟΛΥΕΤΕΣ 

(Lolium perenne) 

Μέσης πρωιμότητας, τετραπλοειδής ποικιλία ευρείας προσαρμογής, δίνει μεγάλη παραγωγή υψη-

λής θρεπτικής αξίας. Καλλιεργείται για βοσκή και κοπή μόνη της ή σε μείγμα με τριφύλλι. Έχει 

υψηλή ταχύτητα φυτρώματος αναβλαστάνει γρήγορα μετά από κάθε κοπή και παρουσιάζει ανθε-

κτικότητα στο ψύχος και στις ασθένειες όπως σκωρίαση και φουζάριο. Σπέρνεται άνοιξη και φθινό-

πωρο με 4 κιλά σπόρο το στρέμμα. 

Νέο υβρίδιο σόργου αμερικάνικης προέλευσης υψηλής ποιότητας που έχει 

όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται για την παραγωγή χλωρής 

νομής ή σανού με υψηλή πρωτεϊνική και θρεπτική αξία. Χαρακτηρίζεται από 

γρήγορη ανάδυση δίνοντας έτσι σύντομα την πρώτη κοπή. Αναβλαστάνει 

γρήγορα με αποτέλεσμα να παρέχει 3 με 4 κοπές, και έχει υψηλή ανθεκτι-

κότητα σε ασθένειες φυλλώματος. Σπέρνεται την άνοιξη με 4 κιλά σπόρο το 

στρέμμα. 

ΣΟΡΓΟΣ PIPER 

(Sorghum sudanense) 

Εξαιρετικός σόργος αμερικάνικης προέλευσης υψηλής ποιότητας κατάλληλος για παραγωγή χλωρής νομής ή σανού με υψηλή πρωτεϊ-

νική και θρεπτική αξία. Ιδιαίτερό του χαρακτηριστικό το λεπτό στέλεχος γεγονός που καθιστά το PIPER ιδανική τροφή για αίγες και 

πρόβατα. Γρήγορη πρώτη ανάπτυξη καθώς και γρήγορη αναβλάστηση μετά από κάθε κοπή με υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας σε α-

σθένειες φυλλώματος. Δίνει 3-4 κοπές την καλλιεργητική του περίοδο. Σπέρνεται την άνοιξη με 4 κιλά σπόρο το στρέμμα. 

Αδρόφυλλη ποικιλία, κατάληλη για βοσκή και κοπή. Προσαρμόζεται γρήγορα και είναι ανθε-

κτική στην ξηρασία και στο ψύχος. Δίνει πλούσια φυλλωσιά παρέχοντας έτσι υψηλή ποιό-

τητα ζωοτροφής. Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 4 κιλά το στρέμμα. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΦΕΣΤΟΥΚΑ 

(Festuca arundinacea) 
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ VALDA 
Το πολυετές αυτό κτηνοτροφικό μείγμα προσφέρεται για βοσκή και κοπή, δίνοντας αποδόσεις από την πρώτη κιολας χρονιά. Αποτέλε-

σμα των συστατικών, από τα οποία αποτελείται, είναι η ικανοποιητική προσαρμογή του στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, αντο-

χή στο κρύο και την ξηρασία, αλλά και άνετη εφαρμογή της καλλιέργειάς του, σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους. Αποτελείται από τα παρα-

κάτω είδη : 
 

26% Lolium perenne  
15% Lolium multiflorum 
13% Trifolium pratense  
11% Dactylis glomerata  
11% Festuca arundinacea  
10% Phleum pretense  
7%   Lotus corniculatus  
7%   Trifolium repens  
 

Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 5-6 κιλά σπόρο το στρέμμα.      

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ SOTTOFRUTTETO 

Το μείγμα αυτό αποτελείται από αγροστώδη που δεν ανταγωνίζονται το νερό και την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών του εδάφους 

έναντι των οπωροφόρων δέντρων. Κυρίως χρησιμοποιείται για βοσκή ανάμεσα στους οπωρώνες έτσι ώστε τα αιγοπρόβατα να μην 

προκαλούν ζημιές στην κύρια καλλιέργεια. Επίσης έχει εξαιρετική αντίσταση στην διέλευση των μηχανημάτων λειτουργίας με αποτέλε-

σμα να μην υποβαθμίζεται το χόρτο. Το μείγμα αποτελείται από : 

35% Festuca rubra  
30% Festuca ovina 
30% Lolium perenne  
 5% Poa pratensis  
 

Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 5-7 κιλά σπόρο το στρέμμα.      

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ EFEOGA 

Αυτό το πολυετές μείγμα είναι κατάλληλο ιδιαίτερα για ξηρές λοφώδεις περιοχές με αμμώδη και πηλώδη εδάφη. Χρησιμοποιείται τόσο 

για βοσκή όσο και για παραγωγή σανού. Η ανάπτυξη του είναι αργή γεγονός φυσιολογικό αφού είναι ξηρική καλλιέργεια, αλλά μετά 

παράγει μεγάλες ποσότητες για κτηνοτροφή. Επίσης βοηθά στη βελτίωση του εδάφους και στη μείωση διάβρωσης του εδάφους. Αποτε-

λείται από τα εξής : 

45% Festuca arundinacea  
30% Dactylis glomerata 
15% Lotus cornitulatus  
10% Trifolium repens  
 

Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 3-4,5 κιλά σπόρο το στρέμμα.      

ΠΕΡΚΟ 

(Brassica napus) 

Γνωστό και ως κτηνοτροφική κράμβη, αποτελεί αξιόλογη και πολύτιμη ζωοτροφή. Κατάλληλο για βόρειες και ορεινές περιοχές. Η χρή-

ση του ως ενδιάμεση καλλιέργεια καλύπτει τις ανάγκες των ζώων σε χλωρό χόρτο το χειμώνα. Επίσης αξιοποιείται και ως σανό, για 

βόσκηση και ενσίρωση. Ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες, αναπτύσσεται γρήγορα και δίνει μεγάλη ποσότητα τροφής, υψηλής 

πεπτικότητας, πλούσια σε βιταμίνες και άλλα χρήσιμα στοιχεία. Σπέρνεται το φθινόπωρο με 1,5-2 κιλά το στρέμμα. 

ΦΑΚΕΛΩΤΗ 

(Phacelia tanacetifolia) 

Πολύ σημαντικό είδος για το μέλι, χάρη στα μπλε άνθη της, προσελκύει έντονα τις μέλισσες 2 μήνες μετά τη 

σπορά της. Στη συνέχεια μετά από άλλους 2 μήνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κτηνοτροφή.  Σπέρνεται με 

1 κιλό σπόρο το στρέμμα ανακατεμένο με 3-4 κιλά χώματος.  

ΟΝΟΒΡΥΧΙΔΑ 

(Onobrychis vicifolia) 
Ισχυρό πολυετές φυτό που φθάνει τα 60-80 εκατοστά ύψος, με κούφια στελέχη. Συνίσταται για άλογα και βοει-

δή δίνοντας χόρτο υψηλής πρωτεϊνικής αξίας, καθώς χρησιμοποιείται και ως βελτιωτικό εδάφους. Κατάλληλο 

για καλλιέργεια σε πολλούς τύπους εδαφών και αντικαθιστά το τριφύλλι σε λοφώδη εδάφη όπου το τελευταίο 

δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 5 Kg /στρ. αποφλοιωμένο και 8 Kg /στρ. ανα-

ποφλοίωτο.     

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ CAVALLI 

Προσφέρεται για βοσκή, για παραγωγή σανού και συνίσταται ακόμη και για άλογα, διότι τα συστατικά του είναι κατάλληλα για το σιτη-

ρέσιό τους. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην εντατική βόσκηση. Αποτελείται από τα πα-

ρακάτω είδη : 
 

25% Festuca arundinacea  
25% Lolium perenne 
20% Phleum pratense  
15% Dactylis glomerata  
10% Trifolium repens  
  5% Lotus corniculatus   
 

Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 4-6 κιλά σπόρο το στρέμμα.      

TRIFOLIUM SUBTERRANEUM 
Ετήσιο ψυχανθές φυτό κατάλληλο για κτηνοτροφή, ιδιαίτερα ανθεκτικό στην εντατική βόσκηση και εξαιρετική ικανότητα να αναγεννιέ-

ται με σπόρους που πέφτουν στο έδαφος από φυτά, που καλλιεργήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, πριν ολοκληρωθεί ο βιολογικός 

τους κύκλος. Συνίσταται για τις περιοχές της Μεσογείου. Σπέρνεται το φθινόπωρο με 4 κιλά σπόρο το στρέμμα.  

TRIFOLIUM MICHELIANO 
Ετήσιο ψυχανθές φυτό, με εξαιρετική ικανότητα να αναγεννιέται με σπόρους που πέφτουν στο έδαφος από φυτά, που καλλιεργήθηκαν 

την προηγούμενη χρονιά. Η ζωοτροφή που παράγει είναι υψηλής πρωτεϊνικής αξίας. Κατάλληλο για κοπή και βόσκηση. Σπέρνεται το 

φθινόπωρο με 4 κιλά σπόρο το στρέμμα.  



ΣΠΟΡΟΙ ΓΚΑΖΟΝ  

ΔΙΧΟΝΤΡΑ 

(Dichondra repens) 

Η ανάπτυξή της είναι χαμηλή και εξαπλώνεται με στόλονες και ριζώματα. Αρκετά 

ανθεκτική σε σκιερές τοποθεσίες. Πλατύφυλλη, θυμίζει τριφυλλάκι δε χρειάζεται 

κούρεμα και δεν αντέχει την πολύ έντονη κυκλοφορία. Χρησιμοποιείται για πλήρη 

κάλυψη εδάφους (χλοοτάπητας) ή σε ειδικές περιοχές όπως, ανάμεσα σε βαδιστι-

κές πέτρες, δίπλα σε διαδρόμους, τοίχους ή θεμέλιους λίθους, που είναι δύσκολο 

να κουρευτεί γκαζόν. Δημιουργεί πυκνό εντυπωσιακό χλοοτάπητα, που διατηρεί 

το πράσινο χρώμα του χειμώνα καλοκαίρι. Σπέρνεται άνοιξη και καλοκαίρι με πο-

σότητα σπόρου 2 κιλά ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. 

ΚΙΚΟΥΓΙΟΥ 

(Pennisetum clandestinum) 

Επιθετικό θερμόφιλο είδος χλοοτάπητα που αναπτύσσεται με στόλονες και ριζώματα. Εξαιτίας της γρήγο-

ρης ανάπτυξης και εγκατάστασής του συνεισφέρει στον έλεγχο των ζιζανίων και εμποδίζει τη διάβρωση του 

εδάφους. Υψηλής αντοχής στη ξηρασία, αλατότητα, χαμηλό κούρεμα και χρήση, γεγονός που καθιστά το 

κικούγιου κατάλληλο για ιδιωτικούς κήπους, πάρκα, αθλητικούς χώρους, γήπεδα ποδοσφαίρου, γκολφ, 

ιπποδρόμους και για παραθαλάσσιες περιοχές. Γενικά δεν προσβάλλεται από ασθένειες και το χειμώνα 

ληθαργεί, αλλά παραμένει πράσινος. Σπέρνεται άνοιξη και καλοκαίρι με ποσότητα σπόρου 250 γραμμάρια 

ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 

(Cynodon dactylon) 

Θερμόφιλο είδος με υψηλή αντοχή στην ξηρασία. Αναπτύσσεται ταχύτατα με στόλονες και ριζώματα. Εξαιτίας της ανθεκτικότητας της 

στην αλατότητα, κρίνεται κατάλληλη για παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν προσβάλλεται από ασθένειες, αντέχει στο χαμηλό κούρεμα και 

στη συνεχή χρήση, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για αθλητικούς χώρους. Πέφτει σε λήθαργο το χειμώνα και κιτρινίζει, αλλά το 

χρώμα της  επανέρχεται γρήγορα την άνοιξη. Το παραπάνω φαινόμενο περιορίζεται με τη μίξη  της με ένα ψυχρόφιλο είδος χλοοτάπητα 

όπως, Lolium perenne. Σπέρνεται άνοιξη και καλοκαίρι με ποσότητα σπόρου 2 κιλά ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. 

ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΓΚΑΖΟΝ 

ΜΕΙΓΜΑ SPORT 

60% Festuca arundinacea  
25% Lolium perenne 
10% Poa pratensis  
 5%  Festuca rubra 
 
 Ιδανικό μείγμα για αθλητικούς χώρους, πάρκα κλπ. Έντονου 

πράσινου χρώματος με αντοχή στην καταπόνηση. 

Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με ποσότητα σπόρου 4 κιλά 

ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΚΙΑΣ 

30% Festuca rubra fallax  
30% Poa trivialis 
20% Festuca ovina  
10% Festuca rubra trichophylla 
10% Agrostis tenuis 
 
 Είναι μείγμα ποικιλιών ανθεκτικών σε σκιερές συνθήκες. Ανα-

πτύσσεται ταχύτερα σε ελαφρά εδάφη τα οποία  ποτίζονται ικα-

νοποιητικά. 
Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με ποσότητα σπόρου 4 κιλά 

ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. 

ΦΕΣΤΟΥΚΑ TOMAHAWK 
Εγκαθίσταται γρήγορα και εύκολα. Δημιουργεί πυκνό χλοοτάπητα, ανθεκτικό στη χρήση και σε ασθένειες, όπως σκωρίαση και ελμιν-

θοσπόριο. Η αντοχή της στη σκιά είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις άλλες φεστούκες. Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με ποσότητα 

σπόρου 4 κιλά ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. 

Εύρωστη, προσαρμόζεται άριστα σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, δίνοντας χλοοτάπητες καλής πυκνότητας, ανθεκτικούς γενικότερα σε 

ασθένειες, ξηρασία και χρήση. Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με ποσότητα σπόρου 4 κιλά ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. 

ΦΕΣΤΟΥΚΑ FINELAWN 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015 

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22, 10444, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210.5148863, 210.5148857, E-mail: info@gatosseeds.gr, www.gatosseeds.gr  

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣ/ΣΙΑ 

Kg 
ΕΠΟΧΗ 

ΣΠΟΡΑΣ 
ΚΙΛΑ/      

100 Τ.Μ 
ΤΙΜΗ 

€/Kg 

ΦΕΣΤΟΥΚΑ TOMAHAWK 20,25 Α,Φ 4-5  

ΦΕΣΤΟΥΚΑ  STARLETT 20,25 Α,Φ 4-5  

ΦΕΣΤΟΥΚΑ FINE LAWN 20,25 Α,Φ 4-5  

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 25 Α,Κ 2  

ΚΙΚΟΥΓΙΟΥ 
11,34 

0,5 
Α,Κ 0,250  

ΔΙΧΟΝΤΡΑ 
25 

1 
Α,Κ 2  

ΜΕΙΓΜΑ SPORT ΓΗΠΕΔΩΝ 25 Α,Φ 4-5  

ΜΕΙΓΜΑ ΣΚΙΑΣ ΟΜΒΡΑ 25 Α,Φ 4-5  

ΣΠΟΡΟΙ ΓΚΑΖΟΝ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ : 108/373421-86 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 6010-010086-148 

EUROBANK : 0026-0323-67-0100655541 

ALPHA BANK : 179-002101-104096 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

ΜΗΔΙΚΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣ/ΣΙΑ 

Kg 
ΕΠΟΧΗ 

ΣΠΟΡΑΣ 
ΚΙΛΑ/ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΤΙΜΗ 

€/Kg 

GEA WITH RHYZOBIUM & MICHORRIZAE 25 Α,Φ 3-4  

DIMITRA WITH RHYZOBIUM & MICHORRIZAE 25 Α,Φ 3-4  

VENUS WITH RHYZOBIUM &MICHORRIZAE 25 Α,Φ 3-4  

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣ/ΣΙΑ 

Kg 
ΕΠΟΧΗ 

ΣΠΟΡΑΣ 
ΚΙΛΑ/ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΤΙΜΗ 

€/Kg 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ALEX 25 Α,Φ 4  

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ LIGHTNING 25 Α,Φ 4  

ΛΕΥΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΡΠΟΝ (REPENS) HUIA, HAIFA 25 Α,Φ 3  

ΛΕΙΜΩΝΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ (PRATENSE) START 25 Α,Φ 4  

ΤΡΙΦΥΛΛΙ MICHELIANO  25 Φ 4  

ΤΡΙΦΥΛΛΙ SUBTERRANEUM  25 Φ 4  

ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣ/ΣΙΑ 

Kg 
ΕΠΟΧΗ 

ΣΠΟΡΑΣ 
ΚΙΛΑ/ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΤΙΜΗ 

€/Kg 

ΒΙΚΟΣ  25,40,50 Φ 15  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ 25,50 Φ 12-15  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ 25,50 Φ 10-12  

ΛΟΥΠΙΝΟ 25 Φ 14-16  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΛΑΘΟΥΡΙ 25 Φ 14-16  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015 

ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣ/ΣΙΑ 

Kg 
ΕΠΟΧΗ 

ΣΠΟΡΑΣ 
ΚΙΛΑ/ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΤΙΜΗ 

€/Kg 

LOLIUM MULTIFLORUM (ΜΟΝΟΕΤΕΣ) HELLEN 25 Φ 4  

LOLIUM PERENNE  PRANA, MATHILDE 20,25 Α,Φ 4  

ΥΒΡΙΔΙΟ ΣΟΡΓΟΥ NUTRI-HONEY 25 Α 4  

ΣΟΡΓΟΣ PIPER 25 Α 4  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΦΕΣΤΟΥΚΑ FAWN, SEGRIA 25 Α,Φ 4  

ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣ/ΣΙΑ 

Kg 
ΕΠΟΧΗ 

ΣΠΟΡΑΣ 
ΚΙΛΑ/ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΤΙΜΗ 

€/Kg 

VALDA 25,10 Α,Φ 5-6  

EFEOGA 25,10 Α,Φ 3-4,5  

SOTTOFRUTTETO 25,10 Α,Φ 5-7  

CAVALLI 25,10 Α,Φ 4-6  

ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣ/ΣΙΑ 

Kg 
ΕΠΟΧΗ 

ΣΠΟΡΑΣ 
ΚΙΛΑ/ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΤΙΜΗ 

€/Kg 

ΠΕΡΚΟ LICAPO, MYCONOS  25 Φ 1,5-2  

ΟΝΟΒΡΥΧΙΣ ΑΝΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗ 25 Α,Φ 7-8  

ΦΑΚΕΛΩΤΗ 5 Α,Κ 1  

I. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ. 

II. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΜΕΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ  

ΑΘΗΝΩΝ.        


