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Σταθερότητα, ποιότητα και παραγωγή που ξεπερνούν τις προσδοκίες

Στις 22 και 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές της Ψαρής Φοράδας και
Γούδουρα Κρήτης, ﬁeld days για την παρουσίαση του νέου υβριδίου μακριού αγγουριού
της Syngenta, Makedon (LC11912).
Το Makedon (LC11912) είναι ένα υβρίδιο που προέρχεται από το γενετικό πρόγραμμα της Syngenta
στην περιοχή της Κρήτης, οπότε είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις Ελληνικές συνθήκες και στις
ανάγκες του Έλληνα παραγωγού. Το 2010 έγινε η πρώτη επιλογή από το γενετιστή και ακολούθησε
εντατικός πειραματισμός και εκτεταμένος δειγματισμός σε όλη την Ελλάδα.
Video of Παρουσίαση του αγγουριού Makedon σε Field Days στη Ψαρή Φοράδα και Γούδουρα
Έχοντας κλείσει 4 χρόνια δοκιμών, η ομάδα της Syngenta μέσω των συγκεκριμένων ﬁeld days, έδωσε
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δουν σε μεγάλη κλίμακα καλλιέργειες του υβριδίου μας και να
συγκρίνουν με υβρίδια του ανταγωνισμού, ώστε να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη και αντικειμενική
άποψη για την απόδοση του στον αγρό.

Στις καλλιέργειες του Makedon (LC11912), εφαρμόζονται πρότυπα παραγωγής ολοκληρωμένης
καταπολέμησης, όπου η χρήση του ωφέλιμου εντόμου Monty Line am (Amblyseius montdorensis) της
Bioline Syngenta, με το υβρίδιο μακριού αγγουριού Makedon (LC11912) και των προϊόντων
φυτοπροστασίας της Syngenta αποτελούν τον πιο αξιόπιστο συνδυασμό για μια επιτυχημένη
καλλιέργεια.
Video of Παρουσίαση του Makedon (LC11912), του νέου αγγουριού της Syngenta
Το Makedon (LC11912) με την εξαιρετική εικόνα φυτού στον αγρό και του πλήρους πακέτου ανοχών,
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους παραγωγούς και γεωπόνους που συμμετείχαν στην
εκδήλωση. Η συνεχής και υψηλή παραγωγή σε στέλεχος και δευτερεύοντες βλαστούς εντυπωσίασαν!
Η εξαιρετική ποιότητα του καρπού και το σταθερό μήκος, ικανοποιούν το σύνολο της εφοδιαστικής
αλυσίδας, από τον τοπικό έμπορο ή ομάδα παραγωγών μέχρι τις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.
Η Ψαρή Φοράδα και ο Γούδουρας είναι περιοχές με υψηλή εξειδίκευση και παράδοση στην
καλλιέργεια του μακριού αγγουριού. Το Makedon (LC11912) αποτελεί την ιδανική επιλογή του
επαγγελματία παραγωγού μακριού αγγουριού στις ανοιξιάτικές, φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες
φυτεύσεις. Η εξαιρετική του προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές εποχές και περιοχές, η κορυφαία
ποιότητα και παραγωγή ξεπερνούν κάθε προσδοκία!
Video of Ο Γιάννης Μπαγλάνης μιλά για το Makedon (LC11912)
Video of Ο Άρης Δασκαλάκης μιλά για το Makedon (LC11912)

