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Olint
To OLINT® είναι ένα διεθνές trademark(εμπορικό σήμα) στον τομέα των ελαιοκομικών
φυτωρίων.
Τα φυτά ελιάς της OLINT είναι εγγυημένα απο πλευρά υγείας, γενετικής και μορφολογικής
συμπεριφοράς και υποστηρίζονται από ειδικούς με την πιο πεπειραμένη εξυπηρέτηση και στήρηξη
μετά την πώληση.
Η Agromillora, η οποία υποστηρίζεται από εμπερεία μεγαλύτερη μιάς δεκαετίας στην παραγωγή και
στην προώθηση των καλύτερων επιλογών, και ως παγκόσμιος πρωτοπόρος στην τελειοποίηση των
καλλιεργειών πυκνής γραμμικής φύτευσης, επιθυμεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα οφέλη των
πελατών της.

Agromillora
Η Agromillora [1] ιδρύθηκε το 1986 στην Σουμπιράτς (Βαρκελώνη). Αρχικά παρήγαγε και διέθεται
στο εμπόριο φυτά αμπέλου και οπωροφόρων δένδρων. Αργότερα, ενσωμάτωσε την παραγωγή
ελαιόδεντρων στις υποδομές της και την εμπορευματοποίησή τους σε όλο τον κόσμο.
Με στόχο την παροχή των καλύτερων φυτικών υλών στον αναπτυσσόμενο τομέα των οπωροφόρων
δένδρων, έχει σταδιακά προσθέσει στις διαδικασίες παραγωγής της μια σειρά από καινοτόμες
τεχνολογίες διαφόρων κλάδων όπως η βιοτεχνολογία και η πληροφορική. Αυτές οι τεχνολογίες
παραγωγής, μαζί με τις τεχνικές ελεγχου υγείας και τις τεχνικές μγενετικού ελέγχου είναι οι
πυλώνες της μαζικής παραγωγής και της ποιότητας.
Αυτή τη στιγμή, η Agromillora [2] είναι το μεγαλύτερο φυτώριο στον κόσμο στον τομέα
της.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Από το 1997, Agromillora [2] πίστευε ότι ήταν σημαντικά στρατηγική κίνηση η επένδυση στην
έρευνα και την ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, ίδρυσε στο Μονιστρόλ ντε Ανοιά το Κέντρο Ερευνών
της πλήρως εξοπλησμένο με τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες. Συνεργάζεται με κρατικά
ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και άλλες ιδιωτικές εταιρείες από διάφορες χώρες.
Οι δραστηριότητες του τομέα έρευνας και ανάπτυξης περιστρέφονται γύρω από την γενετική
βελτίωση των ποικιλιών των ειδών που παράγονται, συμπεριλαμβανομένης της ελιάς, η οποία
κατέχει μια ιδιαίτερη θέση. Το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης της ελιάς ξεκίνησε στην
Agromillora [2] το 1997.
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