Χειμερινά Εφόδια

Χειμερινά Εφόδια
Το εμπορικό τμήμα της EUROAGRO προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων
ικανή να καλύψει όλες τις ανάγκες σε αγροεφόδια, εξοπλισμό και μηχανήματα.
Η διακίνηση γίνεται με τη μορφή χονδρικής ή λιανικής πώλησης σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, άμεσα και υπεύθυνα. Τα προϊόντα μας καλύπτουν κάθε
στάδιο της αλυσίδας παραγωγής, ικανοποιώντας τις ανάγκες του συγχρόνου
παραγωγού. Παρέχεται ακριβής ανάλυση των προσφερόμενων λύσεων στον
πελάτη με σκοπό το ποιοτικότερο αποτέλεσμα.
Η EUROAGRO είναι συνεργάτιδα των μεγαλύτερων οίκων παραγωγής αγροτικών εφοδίων.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Διαθέτουμε φυτοπροστατευτικά σκευάσματα για όλες τις καλλιέργειες και υποστηρίζουμε γεωτεχνικά την πώλησή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες εταιρίες και μερικά σκευάσματά τους.

ΣΙΤΗΡΑ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Η EUROAGRO έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει τους παράγωγους με ειδικά
λιπάσματα ανάλογα με τις ανάγκες των καλλιεργειών.

EUROCHEM
Γερμανικά λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης με σταθεροποιητή ENTEC.
Διακρίνονται για την κορυφαία ποιότητα τους.
ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
• ENTEC 24-8-7 με σταθεροποιητή ENTEC
• ENTEC 25-15-0 με σταθεροποιητή ENTEC
• ENTEC 20-20-0 με σταθεροποιητή ENTEC
• NITROPHOSKA 15-15-15
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
• ENTEC 26-0-0+13S Νιτροθειική αμμωνία
• UTEC 46-0-0 Ουρια με παρεμποδιστή ουρέασης
• ENTEC 46-0-0 Ουρια με σταθεροποιητή ENTEC

COMPO

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
• NOVATEC 24-5-5+IXN με σταθεροποιητή NOVATEC
• NOVATEC 24-10-0 με σταθεροποιητή NOVATEC
• COMPLESAL 12-8-16
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
• NOVATEC 40-0-0+S Ουροθειική με σταθεροποιητή NOVATEC

ΛΟΙΠΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Λιπάσματα χημικά ή blend, ελληνικής προέλευσης.
ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
• 20-10-0
• 46-0-0 ουρία
• 18-8-0
• 34,5-0-0 νιτρική αμμωνία
• 36-16-0
• 40-0-0 ουροθειική
• 16-20-0
• 20-10-10

Προφυτρωτική ζιζανιοκτονία:
Πλατύφυλλα και Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια
• Glean® 75WG
Μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία:
Πλατύφυλλα και Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια
• Broadway® 85WG (σιτάρι)
• Traxos One® 60 EC (σιτάρι)
Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια
• Senior® 75WG (σιτάρι)
• Axial® 60 EC (σιτάρι, κριθάρι)
• Sword® 240 EC (σιτάρι)
Πλατύφυλλα ζιζάνια
• Granstar ® 50SG (σιτάρι, κριθάρι)
• Mustang® 306SE (σιτάρι, κριθάρι)
• Esteron® 600EC (σιτάρι, κριθάρι)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία:
• Comet® 20 EC
• Bumper® 25 EC
• Neotopsin® 70WG

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

Προφυτρωτική ζιζανιοκτονία:
Καταπολέμηση πλατύφυλλων
και αγρωστωδών ζιζανίων
• Butisan® 40/10EC
Μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία:
Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια
• Focus® 10EC

Eνδεικτικά οι εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε:
• BASF ΕΛΛΑΣ
• ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
• DUPONT HELLAS
• ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ
• SYNGENTA HELLAS • ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ+Ν

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Η EUROAGRO είναι αντιπρόσωπος των παρακάτω εταιριών στα γεωργικά μηχανήματα και
διαθέτει μηχανήματα καθώς και ανταλλακτικά διατηρώντας μεγάλο στοκ.

TERRA

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

KUHN

O πρώτος εισαγωγέας τρακτέρ στην Ελλάδα εισάγει τα τρακτέρ της
New Holland και αντιπροσωπεύεται από την εταιρία μας. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών New Holland,Ford,Fiat.
• NEW HOLLAND

H γαλλική εταιρία με τα καλύτερα αναστρεφόμενα άροτρα παγκοσμιως.Διακρίνονται για την ποιότητα των υλικών τους και την καλά
μελετημένη γεωμετρία τους. Στη γκάμα τους υπάρχουν φρεζοσβάρνες, φρέζες, χορτοκοπτικά. Άροτρα ΜΜ123, Φρεζοσβάρνες
HR304, Φρεζα EL122, Χορτοκοπτικό GMD600

KVERNELAND

Νορβηγική εταιρία με τα πολύ γνωστά άροτρα με έλασμα. Άροτρο
AD85,Σπαρτική Μ-Drill Pro

ΣΠΟΡΟΙ
Η EUROAGRO σποροπαράγει και διαθέτει πιστοποιημένους σπόρους σιτηρών και ψυχανθών. Έχοντας αξιολογήσει ποικιλίες
και υβρίδια έχει επιλέξει αυτά με την καλύτερη προσαρμοστικότητα στο μικρόκλιμα κάθε περιοχής.

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

QUADRATO
Μαυραγάνι. Ποικιλία με άριστα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και υψηλά σταθερές
αποδόσεις.
MERIDIANO
Ασπραγάνι. Εμφανίζει το μέγιστο δυναμικό
της είτε σε γόνιμα είτε σε φτωχά εδάφη.
Υψηλής απόδοσης, με πολύ καλή ποιότητα
προϊόντος.
MARCO AURELIO
Καφέ άγανο. Νέο σκληρό με πολύ καλή
ποιότητα και παραγωγή σε υψηλοαποδοτικά χωράφια.
SIMETO
Μαυραγάνι. Ιταλική Ποικιλία. Υψηλής
παραγωγικότητας. Σταθερότητα συμπεριφοράς και στρεμματικών αποδόσεων.
ODISSEO
Μαυραγάνι. Ιταλική Ποικιλία με πολύ
υψηλή ποιότητα
MONASTIR
Ασπραγάνι,Γαλλική νέα Ποικιλία. Υψηλή
παραγωγικότητα. Άριστη προσαρμοστικότητα στις ελληνικές συνθήκες

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ

AFRICA
Μεσοόψιμη ποικιλία με μέσο ύψος και
έντονο αδέλφωμα. Ανθεκτική στην καστανή σκωρίαση και το ωίδιο. Αντοχή στο
πλάγιασμα και πολύ ανθεκτική στο ψύχος.
ZANZIBAR
Γαλλικής προέλευσης, νέα πρώιμη
ποικιλία μαλακού σιταριού. Διακρίνεται
για τις σταθερές και υψηλές στρεμματικές
αποδόσεις,

ΚΡΙΘΑΡΙ

OLYMPIC
Δίστιχο κριθάρι γαλλικής προέλευσης
Διακρίνεται για την πρωιμότητα του σε
συνδυασμό με το πολύ υψηλό παραγωγικό
δυναμικό.
PRESTIGE
Δίστιχο σιτάρι γαλλικής προέλευσης

ΣΙΤΟΣΙΚΑΛΗ

AGRANO
Μεσοπρώιμη ποικιλία, παραγωγική με
μεγάλο άγανο.

Κατόπιν ζήτησης μπορούν να παραδοθούν τα περισσότερα
αγροεφοδια της Ελληνικής αγοράς.

ΒΙΚΟΣ

ΕΥΗΝΟΣ
Πρώιμη ποικιλία χειμερινού τύπου, παραγωγική με καλή προσαρμοστικότητα.
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Ποικιλία με άριστη παραγωγή σε σανό και
σε σπόρο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ποικιλία με υψηλή προσαρμοστικότητα.

ΜΠΙΖΕΛΙ

ΟΛΥΜΠΟΣ
Μεσοόψιμη ποικιλία με αντοχή στο ψύχος
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ΝΕΟ

23430 23988
 23430 23998

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
24ο χλμ
Θεσσαλονίκης-Έδεσσας
57011 Γέφυρα
2310753585
 2310753545

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
1o χλμ
Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης
58100 Γιαννιτσά
23825 04781
 23825 04782

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ (Εργοστάσιο)
10ο χλμ
Κιλκίς-Δοϊράνης
611 00 Κιλκίς
2341072092
 2341072088

Υπεύθυνος:
Παναγιώτης Καρακίτσιος
✉✉panos.karakitsios
@euroagro.gr

Υπεύθυνος:
Αλέξανδρος Βορρές
✉✉alexandros.vorres
@euroagro.gr

Υπεύθυνη:
Βαγγελιώ Χριστοδούλου
✉✉evangelia.christodoulou
@euroagro.gr

Υπεύθυνος:
Παναγιώτης Πουδούρης
✉✉panagiotis.poudouris
@euroagro.gr

ΚΙΛΚΙΣ
Α. Παπανδρέου 14
61100 Κιλκίς

ΠΟΛΎΚΑΣΤΡΟ
Κιλκίς 81
61200 Πολύκαστρο

23410 25882
 23410 75107
Υπεύθυνος:
Παναγιώτης Πουδούρης
✉✉panagiotis.poudouris
@euroagro.gr

