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Μετά από μια χρονιά που προσέφερε μεγά-
λες συγκινήσεις, φαίνεται να ξεκινάει η νέα 
καλλιεργητική περίοδος στο βαμβάκι, κυρί-
ως λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που 
κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στη διάρ-
κεια του 2022, προσφέροντας σε κάποιες 
φάσεις ευκαιρίες για υψηλή πρόσοδο, από 
τις οποίες ευκαιρίες ωστόσο, δεν επωφελή-
θηκαν όλοι οι καλλιεργητές.
Φέτος η καλλιέργεια βάμβακος τίθεται σε δι-
αρκή σύγκριση με το καλαμπόκι, ένα προ-
ϊόν το οποίο, ναι μεν βγαίνει στην παρούσα 
συγκυρία με καλύτερο οικονομικό αποτέ-
λεσμα (ειδικά εκεί όπου εφαρμόζεται και η 
συνδεδεμένη ενίσχυση), παραμένει όμως 
ευάλωτο στις συνθήκες της αγοράς και έχει 
μεγαλύτερο ρίσκο. 
Αντίθετα το βαμβάκι, παρά την πικρή γεύση 
που άφησε σε πολλούς, δείχνει να κατακτά 
σε σταθερή βάση ένα καλύτερο επίπεδο τι-
μής, τουλάχιστον σε σχέση με ότι ίσχυε προ 
τριετίας και να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
όλων των κρίκων της εγχώριας αλυσίδας α-
ξίας για τη βελτίωση της θέσης του στη διε-
θνή αγορά και την κατάκτηση πρόσθετης υ-
περαξίας προς όφελος βέβαια και του πα-
ραγωγού.  
Η πρόοδος που έχει γίνει στο βαμβάκι τα τε-
λευταία χρόνια, ως προς την οργάνωση της 
αλυσίδας αξίας σε συνδυασμό με τις εδραι-
ωμένες σχέσης συμβολαιακής που έχουν 
δοκιμαστεί αρκετά στην καλλιέργεια, επι-
τρέπουν άλλωστε μια καλύτερα εξασφαλι-
σμένη χρηματοδοτική υποστήριξη των πα-
ραγωγών. Ήδη η συζήτηση εστιάζει πλέον 

στην εξέλιξη της συμβολαιακής με όρους 
φάκτορινγκ, δηλαδή τη δυνατότητα να ρευ-
στοποιούν οι αγρότες το συμβόλαιο προπώ-
λησης πριν καν ξεκινήσει η συγκομιδή. Α-
ναφορικά τώρα με τις προοπτικές της αγο-
ράς, οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν 
στο ότι η αγορά έχει περιθώρια ανοδικής α-
ντίδρασης, με βασική προϋπόθεση ο φόβος 
της ύφεσης που φούντωσαν εκ νέου οι τε-
λευταίες εξελίξεις στον τραπεζικό κόσμο, να 
απομακρυνθούν. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κλάδος των εισ-
ροών εξασφαλίζει πολλές και ενδιαφέρου-
σες λύσεις όσο φαίνεται ότι βάζει το δικό του 
λιθαράκι στην καλύτερη οργάνωση των υ-
πόλοιπων κρίκων της αλυσίδας και την εξα-
σφάλιση μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας 
για το ελληνικό βαμβάκι. Από ποικιλίες που 
εξασφαλίζουν πριμ ποιότητας και ξεκλειδώ-
νουν αγορές μέχρι εξειδικευμένες λύσεις 
θρέψης, φυτοπροστασίας αλλά και εξοπλι-
σμού, η καλλιέργεια βάμβακος στην Ελλάδα 
έχει όλα τα εφόδια και την τεχνογνωσία για 
ενισχυμένη πρόσοδο στους παραγωγούς.

Με κατάλληλες 
συνεργασίες 
φέρνει υπεραξίες 
Μετά τις «συγκινήσεις» του 2023, όλοι σοφότεροι 
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> Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε άζωτο εντοπίζονται 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανθοφορίας

ΟΧΙ ΤΣΙΓΚΟΥΝΙΑ ΣΤΟ ΑΖΩΤΟ 
ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΚΑΡΎΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΛΑ

ΤΟΎ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΎΠΑ

Να βελτιώσει σημαντικά τους όρους άσκησης 
της καλλιεργητικής δραστηριότητας καλείται φέτος ο 
μέσος παραγωγός βαμβακιού, με την προσοχή πλέον 
να στρέφεται περισσότερο από ποτέ στην επίτευξη 
στρεμματικών αποδόσεων 370 και πλέον κιλών, 
καθώς και στην αριστοποίηση της απόδοσης στις 
γεωργικές εισροές. Το πλάνο θρέψης που θα καταρτιστεί 
πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες 
του εκάστοτε χωραφιού, τα φυτικά υπολείμματα της 
περασμένη χρονιάς, την παραγωγική κατεύθυνση της 
καλλιέργειας, την επιλογή της ποικιλίας - υβριδίου, το 
ιστορικό καιρικών συνθηκών και την διαθεσιμότητα 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Τα σύγχρονα υψηλοαποδοτικά υβρίδια είναι ιδιαιτέρως 
λαίμαργα με υψηλές και γραμμικά αυξανόμενες 
ανάγκες σε άζωτο οι οποίες πρέπει να καλύπτονται 
τόσο με τη βασική όσο και με τις επιφανειακές (υδρο)
λιπάνσεις, με στόχο τα πολλά και βαριά καρύδια. 
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τόσο οι εκπτώσεις 
όσο και οι υπερβολές στη θρέψη οδηγούν σε 
αναποτελεσματικότητες που αν συσσωρευτούν 
κατ’ εξακολούθηση μπορούν να εκτροχιάσουν τον 
οικονομικό προγραμματισμό της εκμετάλλευσης. 
Αν και η μεγάλη πλειοψηφία του βαμβακιού 
καλλιεργείται για την παραγωγή ινών βαμβακιού  
για την κλωστοϋφαντουργεία, το βαμβάκι μπορεί 
επίσης να καλλιεργείται για την παραγωγή 
βαμβακέλαιου από τον σπόρο του, και/ ή 
βαμβακόπιτας για τη χρήση ως ζωοτροφή.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, ο λόγος του 

βάρους των καρυδιών προς το βάρος των βλαστών και 
φύλλων ορίζεται και ως δείκτης καρποφορίας. Τα βασικά 
θρεπτικά στοιχεία ανάλογα με την επίδρασή τους στο 
δείκτη αυτόν, κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Έλλειψη 
των στοιχείων της πρώτης ομάδας (P, K, Ca, Mg, B, Zn) 
περιορίζουν την καρποφορία σε μεγαλύτερο βαθμό από 
τη βλαστική ανάπτυξη, ενώ έλλειψη αυτών της δεύτερης 
ομάδας (N, S, Mn, Mo) επηρεάζουν σε παρόμοιο βαθμό 
τη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία. 
Στην καλλιέργεια βαμβακιού το άζωτο επιδρά σε 
όλα τα στάδια ανάπτυξής του, με τους γεωπόνους 
να συμφωνούν πως οι μεγαλύτερες ανάγκες σε Ν 
εντοπίζονται 2 περίπου εβδομάδες μετά την έναρξη 
ανθοφορίας. Το άζωτο αποδεδειγμένα προάγει 
τη βλαστική ανάπτυξη, αυξάνει την ένταση της 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών, το δείκτη 
φυλλικής επιφάνειας και την περιεκτικότητα των φύλλων 
σε χλωροφύλλη. Επιπροσθέτως, ενισχύει την ανάπτυξη 
των φυτών, την παραγωγή περισσότερων ανθοφόρων 
κλάδων, άθεων και καρυδιών, καθώς και τον αριθμό, 
το βάρος και το μέγεθος του καρυδιού, του σπόρου 
και των ινών, αυξάνει την ένταση της φωτοσυνθετικής 
δραστηριότητας των φυτών και αποτελεί αναπόσπαστο 
συστατικό των πρωτεϊνών. 
Αντίστοιχα, όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ 
του εδαφικού αζώτου και των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της ίνας, έχει αποδειχτεί ότι η 
επάρκεια αζώτου επηρεάζει θετικά το μήκος, την 
αντοχή της ίνας, το SCI (Spinning Consistency Index 
= συντελεστής κλωσιμότητας). Επίσης, η επάρκεια 
αζώτου επηρεάζει θετικά το δείκτη micronaire (MIC) 
των ινών του βαμβακιού.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΉ 
ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΉ 
Ιδιαίτερη προσοχή αξίζουν και τα δύο 
έτερα θρεπτικά στοιχεία που απαρτίζουν 
την τριπλέτα N-P-K. Ως γενικός κανόνας 
που βρίσκει εφαρμογή στα περισσότερα 
χωράφια, τα λιπάσματα για το βαμβάκι 
πρέπει να έχουν αναλογία αζώτου-
φωσφόρου-καλίου 2-1-1 περίπου.
Η επάρκεια φωσφόρου παίζει σημαντικό 
ρόλο κυρίως στα αρχικά στάδια 
ανάπτυξης. Το στοιχείο αυτό συμβάλει 
στην απρόσκοπτη μεταφορά ενέργειας 
στα κύτταρα και είναι απαραίτητος για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη του βαμβακόφυτου, 
ενώ συντελεί στην πρωίμιση της 
παραγωγής και ευνοεί την ανάπτυξη του 
ριζικού συστήματος. 
Το κάλιο, με τη σειρά του, βοηθάει στην 
αύξηση της φυλλικής επιφάνειας του 
φυτού, και στην καλύτερη αξιοποίηση 
των λιπασμάτων και της υγρασίας του 
εδάφους. Έλλειψη καλίου παρατηρείται 
συνήθως στα ελαφριά εδάφη, όπου και 
η λίπανση με το συγκεκριμένο στοιχείο 
πρέπει να γίνεται πιο εντατικά. Τέλος, άλλα 
δύο επίσης σημαντικά στοιχεία για την καλή 
ανάπτυξη του βαμβακιού είναι το ασβέστιο 
και το μαγνήσιο, τα οποί όμως χρειάζονται 
σε πολύ χαμηλότερες ποσότητες, οι 
οποίες πολλές φορές βρίσκονται ήδη στο 
αγροτεμάχιο. Ύπενθυμίζεται πως είναι 
σημαντικό η λίπανση να γίνεται στην 
κατάλληλη ποσότητα και ιδανικά αφού έχει 
προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΑΖΩΤΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΚΑΛΙΟ
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Η λίπανση, είναι παράγοντας που 
βοηθάει στην ενίσχυση των ποσοτικών 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
βαμβακιού και η Yara διαθέτει το 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τη γνώση 
και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία 
για να βοηθήσει τον Έλληνα παραγωγό 
να επιτύχει όποιο στόχο θέτει για την 
παραγωγή του.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων
Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν 
συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία 
και ανάπτυξη των φυτών. Ο λόγος του 
βάρους των καρυδιών προς το βάρος 
των βλαστών και φύλλων ορίζεται και ως 
δείκτης καρποφορίας. Τα βασικά θρεπτικά 
στοιχεία ανάλογα με την επίδρασή τους 
στο δείκτη αυτόν, κατατάσσονται σε 
δύο ομάδες. Έλλειψη των στοιχείων 
της πρώτης ομάδας (P, K, Ca, Mg, B, 
Zn) περιορίζουν την καρποφορία σε 
μεγαλύτερο βαθμό από την βλαστική 
ανάπτυξη, ενώ έλλειψη των στοιχείων 
της δεύτερης ομάδας (N, S, Mn, Mo) 
επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό την βλαστική 
ανάπτυξη και την καρποφορία (Benedict 
1984). Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του 
κατάλληλου προγράμματος λίπανσης 
είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
επιθυμητών αποδόσεων και καθορίζεται 
από τη σύσταση και τη γονιμότητα του 
εδάφους, το είδος της προηγούμενης 
καλλιέργειας, την πρωιμότητα της 
ποικιλίας, την πυκνότητα σποράς, 
τη διαθεσιμότητα του νερού και την 
αναμενόμενη παραγωγή.

Βασική λίπανση βαμβακιού – Γερές 
θρεπτικές βάσεις με τα λιπάσματα της 
σειράς YaraMila
Για τη διασφάλιση ενός δυνατού 
ξεκινήματος που θα θέσει τις βάσεις 
για μια υψηλή παραγωγή, προτείνονται 
τα προϊόντα της καταξιωμένης σειράς 
YaraMila. Με ευρύ φάσμα τύπων 
Ν:P:K σε συνδυασμό με δευτερεύοντα 
θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, 
τυποποιημένα σε μορφή πέρλας (prill), 
είναι τα πλέον κατάλληλα λιπάσματα για 
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του 

βαμβακιού, μέσω μιας ισορροπημένης και 
αποδοτικής θρέψης.
n Η τεχνολογία της πέρλας (prill): Σε 
αντίθεση με τα κοινά κοκκώδη λιπάσματα, 
η μοναδική σύνθεση της ‘’πέρλας’’ 
προωθεί το γρήγορο λιώσιμο των 
λιπασμάτων YaraMila και την καλύτερη 
μετακίνησή τους προς τη ρίζα ακόμα 
και σε συνθήκες μειωμένης εδαφικής 
υγρασίας. 
n Πληρότητα θρεπτικών στοιχείων: 
Λόγω του ευρέως φάσματος αναλογιών 
Ν:P:K, των δευτερευόντων στοιχείων και 
ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον κατάλληλα 
λιπάσματα για να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του βαμβακιού μέσω μιας 
ισορροπημένης και αποδοτικής θρέψης.
n Ισορροπημένη παροχή αζώτου: Το 
άζωτο απαντάται στα προϊόντα YaraMila σε 
ποσοστό 40-45% ως νιτρικό και 55-60% 
ως αμμωνιακό. Η υψηλή συγκέντρωση 
νιτρικών εξασφαλίζει την άμεση χορήγηση 
αζώτου στο βαμβάκι, ενώ το αμμωνιακό 
είναι σημαντικό για τη διατήρηση σταθερής 
παροχής αζώτου στα αναπτυσσόμενα 
φυτά.
n Ενισχυμένη απορρόφηση του 
φωσφόρου: Ο φώσφορος χρειάζεται 
στα φυτά σε όλη τη διάρκεια του κύκλου 
τους και η διαρκής διαθεσιμότητά του 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
υποστήριξή τους. Ωστόσο είναι στοιχείο 
που δεσμεύεται ισχυρά στο έδαφος σε 
διαφορετικές τιμές του εδαφικού pH. 

Η μορφή του φωσφόρου στα YaraMila 
είναι ένας μοναδικός συνδυασμός 
ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών 
μορφών με φωσφορικό διασβέστιο (P-
Extend) που βελτιώνουν τη μεταφορά 
του στο έδαφος και την παροχή του στις 
ρίζες των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, συγκριτικά με τα κοινά κοκκώδη 
λιπάσματα.
n Συνεργιστική δράση με τα ιχνοστοιχεία 
του εδάφους: Οι πολυφωσφορίτες που 
περιέχονται στις πέρλες των YaraMila 
λιπασμάτων ενεργοποιούν τα ιόντα 
του χαλκού, του ψευδαργύρου και του 
μαγγανίου που είναι δεσμευμένα στο 
έδαφος και ευνοούν συνεργιστικά την 
απορρόφησή τους από τις ρίζες σε βαθμό 
από 20-50% μεγαλύτερο από τα κοινά 
κοκκώδη λιπάσματα. Ο ψευδάργυρος 
είναι σημαντικό στοιχείο που ευνοεί τη 
σύνθεση των πρωτεϊνών όσο και τη 
σύνθεση αυξινών που παίζουν ουσιαστικό 
ρόλο στη δημιουργία της νέας βλάστησης 
του φυτού. 
n Ανώτερη διαχείριση: Τα λιπάσματα 
YaraMila είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε 
να επιτρέπουν την ομαλή διασπορά τους 
στον αγρό. Η συνεκτικότητα της πέρλας το 
προστατεύει από πιθανά σπασίματα κατά 
την εφαρμογή τους που θα οδηγήσουν 
σε απώλειες της δράσης τους και το 
σχηματισμό σκόνης. 
Η Yara διαθέτει εξίσου μια μεγάλη σειρά 
σύνθετων λιπασμάτων κατάλληλα για 

τη βασική λίπανση του βαμβακιού, 
όπως το POWER 20-10-10 +6SO3 + 
ιχνοστοιχεία, POWER 20-10 -0+14SO3 
+ ιχνοστοιχεία, 20-10-10+3CaO+SO3, 
25-10-0+3CaO+6SO3 καλύπτοντας 
κάθε θρεπτική απαίτηση, ανάλογα με τις 
εκάστοτε εδαφικές συνθήκες.

Επιφανειακή λίπανση του βαμβακιού: 
Το YaraVera AMIDAS είναι το πλέον 
αναγνωρίσιμο πυκνό αζωτούχο λίπασμα 
για επιφανειακές εφαρμογές στο βαμβάκι. 
Παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο και θείο σε 
αναλογία 7:1, η οποία είναι συγκρίσιμη με 
αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η 
αναλογία αυτή είναι ιδανική για την ομαλή 
απορρόφηση των δυο στοιχείων, που 
οδηγεί τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση 
του αζώτου από τα φυτά. Η τεχνολογία 
του YaraVera AMIDAS βελτιώνει την 
αποτελεσματικότητα του περιεχόμενου 
αζώτου, μειώνοντας τις απώλειες από την 
εξαέρωση αμμωνίας κατά 35% σε εδάφη 
με ουδέτερο προς αλκαλικό pH. Έτσι, 
αυξάνεται η αποδοτικότητα του αζώτου 
συντελώντας σε αυξημένη απορρόφηση 
από τα φυτά και οδηγεί την καλλιέργεια του 
βαμβακιού σε υψηλότερες αποδόσεις.
Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται 
υδρολίπανση στο βαμβάκι, η Yara διαθέτει 
τρεις πλήρεις σειρές υδατοδιαλυτών 
λιπασμάτων YaraRega, YaraTera 
KRISTALON, YaraTera DELTASPRAY, 
που στηρίζουν τα διάφορα στάδια 
του βαμβακιού σε κάθε στάδιο της 
καλλιέργειας. Παράλληλα, με τη σειρά 
διαφυλλικών λιπασμάτων και βιοδιεγερτών 
YaraVita στηρίζετε την καλλιέργειά σας στα 
κρίσιμα στάδια ανάπτυξης. Περισσότερες 
πληροφορίες στο yara.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ,  

AGRONOMY OPERATIONS & CONTENT 

SPECIALIST, YARA ΕΛΛΑΣ

> Σειρά YaraMila για τη διασφάλιση ενός δυνατού ξεκινήματος και YaraVera AMIDAS για επιφανειακές εφαρμογές

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΘΡΈΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΎΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΝΑΣ  

Από την σπορά μέχρι τη συγκομι-
δή, η ADAMA πρωταγωνιστεί στην 

καλλιέργεια του βαμβακιού. Δίνει λύ-
σεις καθ’ όλη την καλλιεργητική περί-
οδο, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για την σπορά, την θρέψη και 
τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας. 
Η ADAMA ΕΛΛΑΣ, στο πολλαπλασι-
αστικό υλικό, διαθέτει εδώ και χρό-
νια τις Ελληνικές ποικιλίες βαμβακιού 
ΑΎΡΑ και ΦΟΙΒΟ. Από την ερχόμε-
νη χρονιά στο portfolio θα προστεθεί η 
νέα ποικιλία 2071, η οποία μέχρι στιγ-
μής έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις 
στους Έλληνες παραγωγούς.
Στην θρέψη διαθέτει τα κοκκώδη λιπά-
σματα ΑΔΑΜΑΣ προστατευμένου αζώ-
του με διπλό αναστολέα ουρεάσης τε-
χνολογίας Limus της BASF καθώς και τη 
σειρά  πυκνών σύμμεικτων κοκκωδών 
λιπασμάτων DURAMAX για τη βασική κι 
επιφανειακή λίπανση. Για τη διαφυλλική 
λίπανση ή την υδρολίπανση η ADAMA 
διαθέτει σύνθετα υδατοδιαλυτά λιπάσμα-
τα (AZURO, ROSSO, VERDE) αλλά και υ-
γρά λιπάσματα (SOLARIS FLOW). Για μια 
ισορροπημένη και ορθολογική λίπανση
Σε ότι αφορά τη φυτοπροστασία, ενδει-
κτικά διαθέτει τα ζιζανιοκτόνα Cottonex 
50 SC, Cotoran 50 SC, Pendigan, 

Efica 96 EC , Agil 10 EC,  Jaguar 5 EC,  
Meteor TF. Τα εντομοκτόνα Mavrik 
Aquaflow, Lamdex 2,5 WG, Ikarus ΙΙ 2,5 
EC, Grafiti 2,5 EC, Avaunt 15 EC, Lebron 
0,5 GR, Gazelle 20 SP καθώς και το νέο 
προϊόν Ancavint 150 ZC. Τα προϊόντα 
Sunset 48 SL όσο και  Spotlight C, για 
την αποφύλλωση του βαμβακιού, κα-
θώς και το Cosmic 5 SL για την παρε-
μπόδιση της υπερβολικής βλάστησης 
και πρωΐμηση της παραγωγής.
Και τέλος η νέα προσθήκη της εταιρίας το 
ExelGrow. Ειδικό προϊόν, βοηθητικό της 
ανάπτυξης των φυτών, όπου η βάση της 
σύνθεσης του είναι από εκχύλισμα φυ-
κιών Ascophyllum nodosum, αναγνωρι-
σμένα για τη συμβολή τους στην ενίσχυ-
ση των φυσικών μηχανισμών άμυνας 
των φυτών. Μέσα από τη διαδικασία της 
διπλής ζύμωσης -bioprocess- που ανα-
πτύχθηκε από την ADAMA, οδηγεί στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης καρπών και 
βλαστών, αυξάνοντας την απόδοση. 

ΛΥΣΕΙΣ ADAMA ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΎΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΌΔΌΣΗ 
 ΣΕ ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΗΜΑΘΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

ExelGrow 3 εφαρμογές 55,6 46,1

ExelGrow 2 εφαρμογές 19,1 28,9

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία της στην καλλιέργεια, 
αποτέλεσμα μακρόχρονης μελέτης και παρουσίας των έμπειρων γεωπόνων της 
στον αγρό σε συνεργασία με παραγωγούς, τοπικούς γεωπόνους, ξένα κι ελληνικά 
ερευνητικά ιδρύματα όσο και κρατικές υπηρεσίες, καθιστά την ADAMA ως τη ση-
μαντικότερη εταιρεία του κλάδου για την καλλιέργεια του βαμβακιού.

TMHMA MARKETING ADAMA
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Η Ελλάδα είναι χώρα με 
μακροσκελή ιστορία στην καλλιέργεια 
του βαμβακιού. Αποτελεί την κύρια 
χώρα βαμβακοκαλλιέργειας της 
Ευρώπης, καθώς διαθέτει το 80% 
των ευρωπαϊκών εκτάσεων, με 
περισσότερα από 2.5 εκατομμύρια 
στρέμματα, κατέχοντας έτσι το 0.8% 
της παγκόσμιας παραγωγής βάμβακος. 
Βασικός στόχος του παραγωγού είναι 
αφενός η αύξηση της στρεμματικής 
απόδοσης, αφετέρου η βελτίωση 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
βαμβακιού. Η Timac Agro | ΛΎΔΑ εδώ 
και 25 χρόνια είναι σύμμαχος του 
Έλληνα παραγωγού, με προτάσεις 
εξειδικευμένης θρέψης που συμβάλουν 
τόσο στην αύξηση της απόδοσης, όσο 
και της ποιότητας. Χαρακτηριστικό 
τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το 
μικροκοκκώδες λίπασμα-βιοδιεγέρτης 
Physiostart, το οποίο ενσωματώνει  
την τεχνολογία Physio Pro.

Τί είναι τα μικροκοκκώδη 
λιπάσματα (starters);
Είναι λιπάσματα με πολύ μικρή 
κοκκομετρία (0.5-1.5mm) σε 
σύγκριση με τα βασικά και 
επιφανειακά λιπάσματα (2.5-5mm), 
και ο βασικός τους στόχος είναι 
η παροχή θρεπτικών στοιχείων 
σε πολύ κοντινή απόσταση από 
το σπόρο κατά το στάδιο της 
σποράς/φύτευσης για τη γρήγορη 
εγκατάσταση της καλλιέργειας.
Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση 
μικροκοκκωδών λιπασμάτων;
n Στοχευμένη εφαρμογή θρεπτικών 
στοιχείων δίπλα στο σπόρο για άμεση 
απορρόφηση αυτών από τα αρχικά 
στάδια ανάπτυξης της ρίζας.
n Ταχεία βλάστηση και διέγερση της 
αρχικής ανάπτυξης του φυτού.
n Μικρότερες δόσεις εφαρμογής 
ανά στρέμμα με ταυτόχρονη 
αυξημένη αποτελεσματικότητα του 
εφαρμοζόμενου λιπάσματος.
n Μείωση των απωλειών και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Physiostart με τεχνολογία Physio Pro
Το Physiostart είναι το μικροκοκκώδες 
λίπασμα-βιοδιεγέρτης της Timac Agro | 
ΛΎΔΑ, με σύνθεση 8-28-0+23%SO3+2%Zn 
και την τεχνολογία Physio Pro που μπορεί 
να προσφέρει βέλτιστη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας του βαμβακιού και αύξηση 
της αποτελεσματικότητας της θρέψης. Η 
εξαιρετικά μικρή διάμετρος των κόκκων 
συντελεί στην εφαρμογή του προϊόντος 
σε πολύ μικρή απόσταση από το σπόρο, 
καθιστώντας έτσι τα βασικά θρεπτικά 
στοιχεία άμεσα διαθέσιμα στις πρώτες 
ρίζες του βαμβακιού.
Η τεχνολογία Physio Pro προέρχεται από 
εκχυλίσματα πρώτων υλών φυσικής 
προέλευσης και βασική της λειτουργία 

αποτελεί η διέγερση για μια ισχυρή 
εκκίνηση της καλλιέργειας και στη 
συνέχεια η απρόσκοπτη ανάπτυξή της. Οι 
αμινοπουρίνες που περιέχει, είναι φυσικές 
ουσίες οι οποίες διεγείρουν τη ριζική 
ανάπτυξη, συμβάλλοντας στο ταχύτερο 
και ομοιόμορφο φύτρωμα. Λόγω της 
έντονης ριζικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται 
η βέλτιστη αξιοποίηση του λιπάσματος 
και καλύτερη πρόσληψη νερού, λόγω 
μεγαλύτερης ικανότητας εξερεύνησης 
και απορρόφησης. Τέλος, εξαιτίας της 
τεχνολογίας διεγείρονται οι φυσιολογικοί 
μηχανισμοί του φυτού με αποτέλεσμα 
μια ομοιόμορφη βλαστική ανάπτυξη της 
καλλιέργειας. Χάρη στα παραπάνω, το 
Physiostart με τεχνολογία Physio Pro 
συμβάλλει στην επιτυχημένη εκκίνηση και 
ανάπτυξη της καλλιέργειας και συνεπώς 
στην ταχύτερη ωρίμανση αυτής.

Δεδομένα από τον αγρό
Για να αποδειχθεί η θεωρία στην πράξη, 
σε αγροτεμάχιο βαμβακιού με ίδιο 
πρόγραμμα βασικής και επιφανειακής 
λίπανσης αλλά και διαφυλλικών 
ψεκασμών, έγινε εφαρμογή στο μισό 
χωράφι το Physiostart στο στάδιο της 
σποράς με μόλις 2kg/στρ. Στη συγκομιδή 
της καλλιέργειας, η παραγωγή του 
μάρτυρα ανήλθε στα 353kg/στρ ενώ 
στην περίπτωση του Physiostart η 
παραγωγή ήταν κατά 13,5% υψηλότερη, 
φτάνοντας τα 400kg/στρ. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο 
ομοιόμορφο και ταχύτερο φύτρωμα των 
φυταρίων, στο δυνατότερο ξεκίνημα και 
στη μεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος, στην καλύτερη βλαστική 
ανάπτυξη και έκπτυξη περισσότερων 
πλάγιων βλαστών, καθώς και στην 
συνολική πρωίμηση της καλλιέργειας.
Όπως είναι ορατό και στις φωτογραφίες 
η ενίσχυση της ανάπτυξης από τα 
πρώτα κιόλας στάδια της καλλιέργειας 
μέσω της διέγερσης της ριζικής κυρίως 
ανάπτυξης είναι καθοριστικής σημασίας 
για το βαμβάκι. Επιπρόσθετα, η παροχή 
κύριων θρεπτικών στοιχείων μέσω 
του Physiostart όπως το Άζωτο, ο 
Φώσφορος, το Θείο και ο Ψευδάργυρος, 
χαρίζουν στο φυτό την ενέργεια που 
χρειάζεται από το στάδιο του φυτρώματος 
του σπόρου και συμβάλλουν στην 
παραγωγή ριζικών τριχιδίων, στην 
πρωτεϊνοσύνθεση και στην προαγωγή 
του σχηματισμού αυξητικών ορμονών.
Λύσεις εξειδικευμένης αλλά και 
στοχευμένης θρέψης όπως το 
Physiostart με τεχνολογία Physio Pro, 
είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά 
στην παραγωγή και την ποιότητα, 
αυξάνοντας ταυτόχρονα το τελικό 
κέρδος του παραγωγού.

ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΜΑΝΤΑΚΟΥ, BUSINESS 

DEVELOPMENT & REGULATORY OFFICER

> Υψηλότερες αποδόσεις κατά 13,5% με το λίπασμα-βιοδιεγέρτη Physiostart

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΉ ΘΡΕΨΉ & ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΣΉ 
ΓΙΑ ΑΎΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση  
από τα ριζικά τριχίδια για να απορροφηθούν
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Η καλλιεργητική περίοδος για το βαμβάκι πλησιάζει, 
με τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις των καιρών να 
είναι αυξημένες. Σε αυτή την απαιτητική χρονιά που 
πλησιάζει, είναι αναγκαίο, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, ο παραγωγός να έχει δίπλα του έναν ισχυρό 
σύμμαχο, που θα τον βοηθήσει να αυξήσει το εισόδημά 
του, παρέχοντάς του ποικιλίες που διασφαλίζουν τις πολύ 
μεγάλες αποδόσεις, καθώς και υπεραξία στο παραγόμενο 
προϊόν, που επιστρέφει σε αυτόν μέσω των αξεπέραστων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών αυτών. Ο 
πολύ ισχυρός σύμμαχος αυτός, δεν μπορεί να είναι άλλος, 
από την Κ&Ν Ευθυμιάδης.
Από την μια πλευρά, η Ελληνική εταιρεία με το πλέον 
σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας σπόρων βαμβακιού 
στην Ευρώπη, που έχει ως απόλυτη προτεραιότητα 
να εξασφαλίσει στον παραγωγό άριστα προϊόντα 
που χαρακτηρίζονται από υψηλή βλαστικότητα και 
καθαρότητα. Από την άλλη, ο οίκος βαμβακιού Deltapine, 
με τις κορυφαίες πωλήσεις και ανάπτυξη ποικιλιών 
βαμβακιού στις ΗΠΑ. Ποικιλίες που εκτός των μεγάλων 
αποδόσεων, πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά 
για την σταθερότητα που προσφέρουν στον παραγωγό, 
σε οποιαδήποτε χρονιά, σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι 
υπάρχουσες ποικιλίες Deltapine που δίνουν διαχρονικά 
μεγάλες αποδόσεις στον Έλληνα παραγωγό, σε συνδυασμό 
με τις νέες ποικιλίες που έρχονται και στην Ελλάδα από 
την Κ&Ν Ευθυμιάδης, αλλάζουν τα δεδομένα και να 
αναβαθμίζουν σημαντικά την καλλιέργεια στην χώρα μας.

Επιπλέον, η K&N Ευθυμιάδης σε συνεργασία με 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και 
ανεξάρτητους γενετιστές των ΗΠΑ προσφέρει στην 
αγορά τις μοντέρνες ποικιλίες Prime Genetics, οι οποίες 
ξεχωρίζουν για τα άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά 
τους και για την εξαιρετική προσαρμογή τους στις 
ελληνικές συνθήκες, που έχουν ως αποτέλεσμα τις 
σταθερά μεγάλες αποδόσεις. Πέραν των παραπάνω, 
σχεδόν όλες ποικιλίες που διακινεί η Κ&N Ευθυμιάδης, 
χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση σε ίνα άριστης 
ποιότητας, δίνοντας έτσι υπεραξία στην καλλιέργεια την 
οποία απολαμβάνει ο παραγωγός. 
Για το λόγο αυτό άλλωστε επιλέγονται στα προγράμματα 
ξεχωριστής εκκόκκισης, πιστοποίησης και πριμοδότησης 
ποιότητας των σημαντικότερων εκκοκκιστικών 
επιχειρήσεων της χώρας, στα οποία οι ποικιλίες FILIA, 
CONCHA, NOVELIA, DP396, DP377, DP332 της Deltapine 
και οι PRG9048 και PRG9811 της Prime Genetics παίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Γενικότερα, η στρατηγική της K&N Ευθυμιάδης βασίζεται 
σε 3 βασικούς άξονες:
■ Να προσφέρει στον παραγωγό τις πιο παραγωγικές 
ποικιλίες της αγοράς
■ Να προσφέρει στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις 
ποικιλίες με υψηλή απόδοση σε ίνα
■ Να προσφέρει στην κλωστική βιομηχανία ποικιλίες με 
άριστη ποιότητα ίνας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΏΝ ΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

> Σταθερά μεγάλες αποδόσεις και υψηλή ποιότητα με τις ποικιλίες της Κ&Ν Ευθυμιάδης

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
DELTAPINE ΚΑΙ PRIME GENETICS

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΟ  ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2023

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FILIA Ο μοναδικός συνδυασμός σταθερά πολύ υψηλών αποδόσεων, πολύ υψηλής απόδοσης σε ίνα και άριστης ποιότητας ίνας

CONCHA Πρωιμότητα, αξεπέραστες αποδόσεις και άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά.  
Ξεχωρίζει για την εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε ίνα και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά της.

NOVELIA Μεσοπρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής, προσαρμοστικότητα,  
πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα και άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

DP396 Μεσοπρώιμη ποικιλία που συνδυάζει ιδανικά το πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό  
και τη σταθερότητα με αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες

DP377 Μεσοπρώιμη ποικιλία με μεγάλη προσαρμοστικότητα και σταθερότητα αποδόσεων και εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση

DP332 Πρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλές αποδόσεις, ελεγχόμενη ανάπτυξη, μεγάλη προσαρμοστικότητα και υψηλή απόδοση σε ίνα

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PRG 9811

Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
σταθερά κορυφαίες αποδόσεις, 
μεγάλη προσαρμοστικότητα και 
αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες 

περιβάλλοντος.

PRG 9048

Πρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλές 
αποδόσεις, ελεγχόμενη ανάπτυξη, 

μεγάλη προσαρμοστικότητα 
και εξαιρετικά τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά ίνας
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ΠΛΉΡΉΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ SIPCAM

Ο πολυεθνικός όμιλος SIPCAM - OXON ξεκινώντας 
πριν από 70 έτη, διαθέτει παραγωγικές μονάδες σε διά-
φορα σημεία του πλανήτη, με δραστηριότητα στη σύνθε-
ση δραστικών ουσιών και σκευασμάτων φυτοπροστασί-
ας και ειδικής θρέψης.
Έχοντας σαν στόχο τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη νέ-
ων προϊόντων για τη γεωργία, η SIPCAM επένδυσε και ε-
πενδύει μεγάλα ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη και-
νοτόμων προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης για τις 
κυριότερες ελληνικές καλλιέργειες, με έμφαση στην καλ-
λιέργεια του βαμβακιού. 
Ξεκινώντας από την αρχή της καλλιέργειας διαθέτει το κοκ-
κώδες εντομοκτόνο Zippy Ultra GR (δ.ο. lambda cyhalothrin 
0,4% β/β), το οποίο έχει έγκριση χρήσης σε πολλές καλλι-
έργειες (βαμβάκι, καλαμπόκι, ηλίανθο, τομάτα κ.α) και χρη-
σιμοποιεί την τεχνολογία κόκκου G Plus® που προσφέρει 
σταθερή δομή κόκκου, με σταδιακή αποδέσμευση της δρα-
στικής για τον έλεγχο των εντόμων εδάφους.
Το Trika Expert (δ.ο. lambda cyhalothrin 0,4% β/β) είναι 
το άλλο κοκκώδες εντομοκτόνο που συνδυάζει εντομο-
κτόνο με λίπασμα starter Umostart, για παράλληλο έλεγ-
χο εντόμων εδάφους και θρέψης μαζί, με την τεχνολογία 
Microgranulo Brevettato®, χάρη στην οποία έχουμε τον ει-
δικό μικρόκοκκο Umostart αργής αποδέσμευσης από ε-
μπλουτισμένο υγροποιημένο όξινο χούμο σε συνδυασμό 
με εντομοκτόνο.
Στον τομέα των ζιζανιοκτόνων κυριαρχούν το AXION COMBI 
ZC (δ.ο. terbuthylazine 12,5% + pendimethalin 25% β/ο), 
συνδυασμός δύο δραστικών ουσιών, με μεγάλο εύρος κα-
ταπολεμούμενων ζιζανίων, με μεγάλη διάρκεια δράσης, με 
την τεχνολογία μικροκάψουλας της SIPCAM Micro Plus®.
Το TURBINE 365CS (δ.ο. pendimethalin 36,5%), βασισμέ-
να στην προηγμένη μικροκάψουλα Micro Plus® που εξα-
σφαλίζει σταθερή και πλήρη αποδέσμευση της δραστικής 
ουσίας, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως 
καιρικών συνθηκών. Χρησιμοποιείται σε προφυτρωτικές 
και προσπαρτικές εφαρμογές, σε πολλές καλλιέργειες.
Καινοτομώντας για ακόμη μια φορά, επενδύει για την Ευ-
ρωπαϊκή Έγκριση του μοναδικού εκλεκτικού ζιζανιο-
κτόνου STAPLE SL (δ.ο. pyrithiobac sodium 38,3% β/ο), 
κατάλληλο για μεταφυτρωτικές εφαρμογές που ελαχι-
στοποιούν την ανάγκη χειρωνακτικού σκαλίσματος. Το 
STAPLE SL έχει λάβει με την υπ. αρ. 244/9680/23.02.2023 
Ύπουργική Απόφαση κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης 
στην αγορά (αρ. άδειας 70.157),  για την αντιμετώπιση 
πλατύφυλλων ζιζανίων και της κύπερης στην καλλιέργεια 
του βαμβακιού, σε περιπτώσεις που έχουμε μειωμένη α-
ποτελεσματικότητα της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας. 
Η SIPCAM διαθέτει στην αγορά και ποικιλίες βάμβακος 
της εταιρείας GREENCO. Η καλλιεργητική περίοδος βαμ-

βακιού του 2022 συγκαταλέγεται στις πιο παραγωγικές 
των τελευταίων ετών. Οι καλλιεργητές βαμβακιού έλαβαν 
μεγάλες αποδόσεις από τα χωράφια τους και η τιμή πώ-
λησης ήταν πολύ ελκυστική σε σύγκριση με τις ισχύουσες 
τιμές της τελευταίες δεκαετίας ιδιαίτερα για όσους επέλε-
ξαν να κάνουν προπωλήσεις στο σύσπορο βαμβάκι. 
Σε αυτή την χρονιά αναδείχτηκε :
■ H σταθερότητα στις υψηλές αποδόσεις των ποικιλιών 
Fidel, Hersi, Savina.
■ H πρωιμότητα και οι υψηλές αποδόσεις του νέου γε-
νετικού υλικού Siro.
H Sipcam Hellas έχοντας υποδομές, εμπειρία, άριστα κα-
ταρτισμένους γεωτεχνικούς και τους το πιο σύγχρονο γενε-
τικό υλικό σπόρων βαμβακιού προσφέρει ολοκληρωμένες 
προτάσεις για την καλλιέργεια του βαμβακιού. 
Στη νέα καλλιεργητική περίοδο το στρατηγικό σχέδιο της 
Sipcam Hellas έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την υπερα-
ξία της καλλιέργειας του βαμβακιού στην Ελλάδα με οφέλη 
για τους παραγωγούς και όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς, προσφέροντας τους τις υψηλοαποδοτικές και εγκλιμα-
τισμένες στις Ελληνικές συνθήκες ποικιλίες βαμβακιού. 

Τεχνολογία OptimaxTM 
Οι ποικιλίες SIPCAM διατίθενται και με την νέα καινοτό-
μα τεχνολογία επένδυσης σπόρων OptimaxTM  
που προσθέτει:
■ Αύξηση της ταχύτητας φυτρώματος του βαμβακό-
σπορου.
■ Γρηγορότερη ανάπτυξη της ρίζας και των ριζικών 
τριχιδίων.
■ Καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των βαμβακόφυτων 
και ιδιαίτερα σε δύσκολά εδάφη.
Στην καλλιέργεια του βαμβακιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το 
στάδιο του φυτρώματος και της πρώτης ανάπτυξης στο χω-
ράφι. Η γρήγορη και υγιής ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συ-
στήματος είναι κρίσιμη ώστε το βαμβάκι να ανταπεξέλθει σε 
τυχόν δυσμενείς συνθήκες, να βγει από το έδαφος πιο γρή-
γορα, να αρχίσει να προσλαμβάνει θρεπτικά στοιχεία και να 
ξεπεράσει πιο γρήγορα το στάδιο κατά το οποίο είναι εξαι-

ρετικά ευαίσθητο σε προσβολές από έντομα και παθογόνα.
Η εταιρεία διαθέτει επίσης προϊόντα ειδικής θρέψης για 
το βαμβάκι, που δίνουν τη δυνατότητα στην καλλιέργεια 
να αποδώσει το μέγιστο. Το Nutex Black, το S-Kali, το 
Iskal, το Superset είναι μερικά από αυτά τα προϊόντα.
Παράλληλα με τα εγκεκριμένα και τα υπό έγκριση προ-
ϊόντα, υπάρχει σε εφαρμογή ευρύ πρόγραμμα έρευ-
νας και μελέτης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων φυ-
τοπροστασίας για τη βαμβακοκαλλιέργεια. Στόχος της 
SIPCAM είναι η ορθολογική διαχείριση και αντιμετώπι-
ση των εχθρών και ζιζανίων του βαμβακιού, σεβόμενη 
το περιβάλλον και τον χρήστη.
Για να υποστηρίξει την επέκτασή της, Η SIPCAM Ελλάς, 
ενισχύει το επιστημονικό της προσωπικό με εξειδικευ-
μένους συνεργάτες, που παρέχουν ολοκληρωμένη υ-
ποστήριξη στους ενδιαφερόμενους.   

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΓΕΏΠΟΝΟΣ ΠΘ M.SC, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΏΝ   

> Χαρτοφυλάκιο με υψηλοαποδοτικά υβρίδια και καινοτόμα εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και προϊόντα θρέψης 
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Για υψηλή παραγωγή στο βαμβάκι απαιτούνται 12-16 
μονάδες αζώτου, 6-8 μονάδες φωσφόρου και 6-8 μονάδες 
καλίου. Το άζωτο επηρεάζει πολύ τις τελικές αποδόσεις, 
ο φώσφορος ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού 
συστήματος και την πρωίμιση της παραγωγής, ενώ το κάλιο 
αυξάνει την αντοχή των φυτών έναντι των προσβολών 
από μύκητες αλλά και την ξηρασία. Από τα δευτερεύοντα 
στοιχεία, σημαντικότερο ρόλο έχει το μαγνήσιο για καλύτερη 
φωτοσύνθεση και αύξηση της σοδειάς. Το άζωτο, στοιχείο 
κλειδί, απορροφάται με αργούς ρυθμούς στην αρχή με 
τις ανάγκες του φυτού να κορυφώνονται στο στάδιο του 
γεμίσματος των καρυδιών. Εξαιτίας αυτού πρέπει να 
αποφεύγονται λιπάσματα με αδύναμες μορφές αζώτου 
στην βασική λίπανση (δηλαδή λιπάσματα με νιτρικό άζωτο 
ή κοινά blending). Η GAVRIEL προτείνει τα λιπάσματα 
αυξημένης αποδοτικότητας Nutrimore στην βασική λίπανση 
του βαμβακιού και υπόσχεται αυξημένες αποδόσεις καθώς:
n Τα Nutrimore περιέχουν «ισχυρό άζωτο»: Ενισχυμένα 
με το σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain, εξασφαλίζουν 
μηδαμινές απώλειες αζώτου. Από την σπορά μέχρι την 
επιφανειακή λίπανση, το βαμβάκι απορροφά άζωτο με 
χαμηλούς ρυθμούς. Όσο άζωτο περιέχουν τα Nutrimore 
διοχετεύεται στα φυτά χωρίς απώλειες, παρέχοντας επαρκή 
θρέψη με ομαλό ρυθμό και ευνοώντας την ισορροπία 
μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας.
n Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη θρέψη: Τα Nutrimore 
παρέχουν την επιλογή ιδανικού τύπου λιπάσματος για το 
βαμβάκι με τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο 
αλλά και μαγνήσιο. Με μια εφαρμογή παρέχεται πλήρης 
θρέψη στο φυτό. Αξίζει να σημειωθεί πως ο φώσφορος 
στα Nutrimore είναι 90% υδατοδιαλυτός, άρα πλήρως 
διαθέσιμος για τα φυτά, σε αντίθεση με άλλα λιπάσματα τα 
οποία περιέχουν φώσφορο μόνο 50-60% υδατοδιαλυτό. 
n Χρειάζονται λιγότερα κιλά λιπάσματος – Μειωμένο 
κόστος: Επιλέγοντας πυκνούς τύπους Nutrimore στην 
βασική λίπανση χρειάζονται 20-30% λιγότερα κιλά 
λιπάσματος σε σχέση με τα κοινά λιπάσματα, μειώνοντας 
έτσι πραγματικά το τελικό κόστος λίπανσης.
n Περιέχουν ιχνοστοιχεία τεχνολογίας DDP. Το βόριο 
στους τύπους που περιέχεται είναι με την καινοτόμο 

μορφή DDP, η οποία ενισχύει κάθε κόκκο λιπάσματος και 
είναι 10 φορές πιο ισχυρή από τα κοινά ιχνοστοιχεία, δεν 
δεσμεύεται στο έδαφος και παρέχει παρατεταμένη κάλυψη 
στις ανάγκες της καλλιέργειας. Έτσι μειώνεται η πτώση 
χτενιών και ταυτόχρονα παράγονται μεγάλα καρύδια στην 
καλλιέργεια του βαμβακιού. 
n Διπλή ασπίδα προστασίας στην επιφανειακή 
λίπανση: Επιλέγοντας Nutrimore WINNER ή Nutrimore 
N-PLUS στην επιφανειακή λίπανση του βαμβακιού η 
καλλιέργεια επωφελείται της διπλής ασπίδας προστασίας 
που περιέχουν. Το Nutrimore WINNER παράγεται πάντα 
και μόνο με θειϊκή αμμωνία- χαμηλής οξύτητα γι’ αυτό και 
είναι η μόνη σταθεροποιημένη ουροθειϊκή που παραμένει 
δραστική και άρα αποτελεσματική για τουλάχιστον ένα 
χρόνο από την ημέρα της ενσάκισης.
Οι περισσότερες (σταθεροποιημένες) ουροθειϊκές 
χρησιμοποιούν κοινές θειϊκές αμμωνίες οι οποίες από 
την φύση τους έχουν πολύ υψηλή οξύτητα. Χιλιάδες 
πειράματα σε αξιόπιστα εργαστήρια στην Αμερική αλλά και 
παγκοσμίως, έχουν αποδείξει ότι στις ουροθειϊκές που στην 
παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκε θειϊκή αμμωνία υψηλής 
οξύτητας ο σταθεροποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε μέσα 
σε 15 ημέρες από την συσκευασία του προϊόντος. Αυτό έχει 
ως συνέπεια η θεωρητικά σταθεροποιημένη ουροθειϊκή να 
φτάνει στο χωράφι ως μια απλή ουροθειϊκή και πρακτικά 

το λίπασμα να χάνει λόγω εξαέρωσης πάνω από το 40% 
των μονάδων αζώτου που τις πρώτες κιόλας ώρες από 
την εφαρμογή του. Επιπρόσθετα της ασπίδας που παρέχει 
η παρουσία θειϊκής αμμωνίας στο Nutrimore WINNER, 
έρχεται να προστεθεί και η προστασία που παρέχει η 
παρουσία του μοναδικού Agrotain- ο μόνος γνήσιος και 
πατενταρισμένος αμερικάνικος σταθεροποιητής ουρεάσης. 
Το Agrotain είναι ένα μίγμα από NBPT και συγκεκριμένες 
βοηθητικές ουσίες, όχι απλώς NBPT.
Οι βοηθητικές ουσίες που εμπεριέχονται στο Agrotain 
προέκυψαν μετά από πολυάριθμα και χρόνια πειράματα, 
τόσο στην Αμερική όσο και σε πολλές άλλες χώρες, υπό 
διάφορες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Αποδείχτηκε 
πως απουσία αυτών ή με χρήση διαφορετικών βοηθητικών 
ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές και χάνει 
άμεσα την αποτελεσματικότητά του. Οι δύο παραπάνω 
ασπίδες προστασίες βοηθούν στο να παραμένει τόσο το 
Nutrimore WINNER όσο και το Nutrimore N-PLUS 100% 
σταθεροποιημένα και άρα αποτελεσματικά, τουλάχιστον ένα 
χρόνο μετά την ενσάκισή τους. 
Τα Nutrimore σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, αυξάνουν την σοδειά τουλάχιστον κατά 10%.

ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΏΠΟΝΟΣ ΓΠΑ- MBA AUA

GAVRIEL MARKETING MANAGER

> Τα Nutrimore παρέχουν στο βαμβάκι με τέλεια αναλογία άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά και μαγνήσιο. 

ΛΥΣΗ NUTRIMORE ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
ΠΛΗΡΗΣ ΘΡΕΨΗ ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΝUTRIMORE 20-24-0, ή 18-28-0 ή 20-40-0 20-30 kgr/στρ

ή ΝUTRIMORE 15-15-15 ή 20-7-12+2MgO+Β DDP 30-40 kgr/στρ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
* NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 15-20 kgr/στρ

ή *NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3 20-25 kgr/στρ
*Ιδανικά και για υδρολίπανση

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές
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ΟΔΉΓΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΉΜΕΝΕΣ  
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
> Ο πλήρης οδηγός λίπανσης της βαμβακοκαλλιέργειας από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
> Πώς τα NutrActive, Ωmega fert, Nutrifert, Fertammon και Nutrammon συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας και της απόδοσης

Η ανοδική πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελ-
λάδα σταθεροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια σε περίπου 
2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Στο γεγονός αυτό ασφα-
λώς συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό η ορθή και συνεπής 
λίπανση, καθιστώντας το βαμβάκι τη σημαντικότερη βι-
ομηχανική καλλιέργεια της χώρας και μια από τις σημα-
ντικότερες γεωργικές καλλιέργειες.
Η συγκεκριμένη γεωργική καλλιέργεια απασχολεί πε-
ρισσότερους από 46.000 καλλιεργητές, το 40% των ο-
ποίων καλλιεργεί μόνο βαμβάκι. Πρόκειται για μία καλ-
λιέργεια ιδιαίτερα απαιτητική σε θρεπτικά στοιχεία, προ-
κειμένου να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και να δώσει υ-
ψηλές αποδόσεις. Αν και μέρος των προστιθέμενων 
θρεπτικών στοιχείων επιστρέφουν στο έδαφος με την 
ενσωμάτωση των στελεχών και των υπολειμμάτων, η 
απαίτηση του βαμβακιού για πρώιμη και ταχεία βλαστι-
κή ανάπτυξη και ο χρονικά περιορισμένος κύκλος της 
καλλιέργειας στις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, κα-
θιστούν την επαρκή και στοχευμένη λιπαντική αγωγή 
καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Κρίσιμα θρεπτικά στάδια ανάπτυξης
n Από το φύτρωμα έως τα χτένια
Σε αυτό το στάδιο είναι κρίσιμο να επιτευχθεί η καλή εγκα-

τάσταση της καλλιέργειας στο έδαφος, η ανάπτυξη, σε βά-
θος και όγκο, του ριζικού συστήματος και η δημιουργία 
φυτών με πλούσια φυλλική επιφάνεια, που θα συμβάλ-
λουν στην αυξημένη ανθοφορία, στην καλή καρπόδεση και 
στην ανάπτυξη των καρυδιών σε μεταγενέστερα στάδια.
Η βασική λίπανση είναι καθοριστικής σημασίας για την α-
πόδοση της καλλιέργειας, καθώς εξασφαλίζει τις απαραί-
τητες ποσότητες Αζώτου (Ν), Φωσφόρου (Ρ) και Καλίου 
(Κ) για την πρώιμη ανάπτυξη των φυτών.
Το Άζωτο (Ν) διεγείρει τη βλαστική ανάπτυξη, ο Φώσφο-
ρος (P) προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και 
το Κάλιο (Κ) προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και των φύλ-
λων, αυξάνει τη φωτοσύνθεση και βελτιώνει την απορρό-
φηση του νερού και προστατεύει την καλλιέργεια από α-
σθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

n Στάδιο εμφάνισης των χτενιών  
έως και την έναρξη της άνθισης
Στόχος είναι όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη της βλά-
στησης και η εξισορρόπησή της με την καρποφορία, ώστε 
να μη δημιουργηθεί ανταγωνισμός που οδηγεί σε υπερ-
βολική σκίαση των κατώτερων φύλλων, καθυστέρηση της 
ανθοφορίας, αποκοπή των χτενιών - λουλουδιών και μετα-
γενέστερα σε πτώση καρυδιών.
Αυτή την περίοδο, τα φυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην 
έλλειψη νερού, στις ακραίες θερμοκρασίες, στην έλλειψη 

φωτισμού και σε ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων, ειδικά 
Αζώτου, Καλίου, Βορίου και Ψευδαργύρου.
n Στάδιο από την καρπόδεση 
έως και την ωρίμανση των καρυδιών
Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα οι απαιτήσεις των φυτών σε 
θρεπτικά στοιχεία, νερό και υδατάνθρακες μεγιστοποιού-
νται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησης των 
καρυδιών, ο σχηματισμός των σπόρων και η ανάπτυξη της 
ίνας. Τυχόν ελλείψεις Αζώτου και Καλίου, σε συνδυασμό 
με μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ασθένειες, οδηγούν 
σε αποκοπή χτενιών και καρυδιών, μικρότερο βάρος σπό-
ρων και καρυδιών και σε υποβαθμισμένη ποιότητα ίνας.
Το Άζωτο (Ν) αυξάνει τον αριθμό και το βάρος των καρυ-
διών που παραμένουν στο φυτό, το βάρος του σπόρου, 
την αναλογία και το μήκος της ίνας.
Ο Φώσφορος (P) πρωιμίζει την ωρίμανση και αυξάνει το 
βάρος των καρυδιών και των σπόρων, τη διάμετρο και την 
αντοχή της ίνας.
Το Κάλιο (K) αυξάνει το μήκος και το πάχος της ίνας, το βά-
ρος του σπόρου και την περιεκτικότητα του σε λάδι.

Βασική λίπανση (στη σπορά)
Κατά τη βασική λίπανση επιδιώκεται να καλυφθούν οι α-
νάγκες σε θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
καλή εγκατάσταση των φυτού, τη δημιουργία πλούσιου 
ριζικού συστήματος και την πρώιμη και εύρωστη ανά-

πτυξη της βλάστησης. 
Χωρίς την εφαρμογή βασικής λίπανσης, η πρόσληψη των 
θρεπτικών στοιχείων στα πρώιμα στάδια είναι ανεπαρκής, 
λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της περιορισμένης 
ανάπτυξης των ριζών. Τα φυτά παρουσιάζουν ελλείψεις και 
οδηγούνται σε απώλεια παραγωγής, που δεν μπορεί να α-
ντισταθμιστεί από μεταγενέστερες λιπαντικές εφαρμογές ή 
άλλες καλλιεργητικές εργασίες.
Χορηγείται: Το 50% του Αζώτου (Ν) και όλη η ποσότητα σε 
Φώσφορο (P) και Κάλιο (Κ).
Συνιστάται η χρήση σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασμάτων 
με νανοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega fert) ή σύνθετων 
σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive). Με υχηλή 
περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο και εμπλουτισμένα με 
τα ιχνοστοιχεία Βόριο και Ψευδάργυρο, τα λιπάσματα αυτά 
επιτυγχάνουν ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας, ε-
λαχιστοποιούν τις απώλειες και διασφαλίζουν την εύρωστη 
ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και της βλάστησης.

ΛΊΠΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΊ

ΤΎΠΟΣ ΛΊΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑΔΊΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΟΣΗ*  
(KG/ΣΤΡΈΜΜΑ)

NutrActive bor  
21-7-11 (+10) +0,3B

NutrActive vital  
19-9-9 (+19) +0,3Zn

NutrActive leader  
15-15-15 (+15)

NutrActive FerroZinc  
11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn

Ωmega fert 20-10-5 (+21)

Ωmega fert  
14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn

Ωmega fert 14-14-14 (+23)

Nutrifert standard  
20-10-10 (+15)

Nutrifert kali-phos  
9-22-22 (+10)

Βασική λίπανση 40 - 60 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για τη λί-
πανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υ-
πόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Επιφανειακή λίπανση (πριν τα χτένια)
Επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά στοι-
χεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της καλοκαιρι-
νής βλάστησης, της ανθοφορίας και της καρπόδεσης, κα-
θώς και της ανάπτυξης των καρυδιών.
Η πρώιμη εφαρμογή, πριν την εμφάνιση των χτενιών, ευ-
νοεί την έγκαιρη είσοδο των φυτών στην αναπαραγωγική 
φάση και είναι καθοριστικής σημασίας, για την απόδοση της 
καλλιέργειας στο κλιματικό περιβάλλον της Ελλάδας, που το 
φυτό έχει περιορισμένο κύκλο ανάπτυξης.

Χορηγείται: Το υπόλοιπο 50% του Αζώτου (Ν)
Συνιστάται, η εφαρμογή Αζωτούχων λιπασμάτων με να-
νοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega 26N) ή σταθεροποιημέ-
νο Άζωτο (NutrActive), τα οποία είναι πλούσια σε Αμμωνι-
ακό Άζωτο, μειώνουν τις απώλειες του Αζώτου από το έ-
δαφος και εξασφαλίζουν τον επαρκή εφοδιασμό της καλ-
λιέργειας έως και τα τελευταία στάδια του γεμίσματος των 
καρυδιών. Για την τμηματική χορήγηση του Αζώτου, μέσω 
του συστήματος υδρολίπανσης, συνιστάται είτε η χρήση υ-
δατοδιαλυτής Νιτροθειικής Αμμωνίας (Ωmega 26N solub 
- Fertammon 26 solub) που εξασφαλίζει την ομαλή θρέψη 
των βαμβακόφυτων με Άζωτο και Θείο, είτε η εφαρμογή 
Νιτρικής Αμμωνίας (Nutrammon solub) που παρέχει στην 
καλλιέργεια ισορροπημένη αναλογία Αμμωνιακού και Νι-
τρικού Αζώτου.

ΛΊΠΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΊ

ΤΎΠΟΣ ΛΊΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑΔΊΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΟΣΗ*  
(KG/ΣΤΡΈΜΜΑ)

NutrActive 27N  
27-0-0 (+27) 
NutrActive 26N Boro-plus  
26-0-0 (+27) +0,3B

Ωmega 26N 26-0-0 (+29)

Ωmega 26N solub  
26-0-0 (+29)

Ωmega favorite 24-0-0 (+32) 
+2MgO +0,3B
Fertammon 26  
26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub  
26-0-0 (+29)
Fertammon special  
25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
Nutrammon solub 34,5-0-0

Πριν τα χτένια 30 - 40 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για τη λί-
πανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται  
υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Πλεονεκτήματα των NutrActive 
στη λίπανση του Βαμβακιού
(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)
n Παρατεταμένη θρέψη του Βαμβακιού, με Άζωτο βρα-
δείας αποδέσμευσης.
n Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.
n Αυξημένη άνθιση και καρποφορία από την τροφοδο-
σία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου.
n Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και ε-
ξαέρωση.
n Ύψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 
90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους 

εδαφών.
n Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκ-
μετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου.
n Εγγυημένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύ-
πους των εδαφών.

Πλεονεκτήματα των Ωmega fert 
στη λίπανση του Βαμβακιού
(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)
n Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος 
από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσι-
μότητά τους για το βαμβάκι.
n Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου 
και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.
n Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπά-
σματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους 
υψηλής ζήτησης.
n Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμο-
σμένη στις ανάγκες του βαμβακιού.
n Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη 
πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
n Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συν-
θήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.
n Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων 
του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
n Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, για καλύτερη εκμετάλ-
λευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
n Ολοκληρωμένη θρέψη και υψηλές στρεμματικές αποδό-
σεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.
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ΕΓΓΥΉΜΕΝΉ ΣΥΓΚΟΜΙΔΉ   
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΗ ΤΗ ΣΕΖΟΝ
> Βαμβακοσυλλεκτικές και γνήσια ανταλλακτικά John Deere από την Agrotech Μποζατζίδης-Μητσιολίδης

ΤΈΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ
John Deere 9970

ΚΊΝΗΤΗΡΑΣ
Tύπος John Deere 6.8 L Powertech™ 

Ισχύς, kW / HP 187 / 250
Κύλινδροι / Λίτρα 6 / 6.8 L 

Ονομαστικές στροφές 
κινητήρα (RPM) 2350

Φίλτρο αέρα Ξηρού τύπου
PRO-12 ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΎΛΛΟΓΗΣ

Αριθμός σειρών 4 – 5

Τύμπανα 2 τύμπανα για κάθε συλλεκτικό σε σειρά. 
12 μπάρες αδραχτιών σε κάθε τύμπανο

Αριθμός αδραχτιών
18 PRO-XL™ σε κάθε μπάρα 432 
αδράχτια σε κάθε συλλεκτική 
μονάδα

Απόσταση γραμμών 
(Standard), cm 70 – 76 cm

Απόσταση γραμμών 
(προαιρετικό πακέτο) 60 – 90 – 96 – 102 cm

Σύστημα αυτόματου 
ύψους Standard σε κάθε μονάδα

Ντόφερ Όυρεθάνης
ΣΑΣΜΑΝ

Τύπος Ύδροστατικό 3 ταχυτήτων

Ταχύτητες, km/h 2WD / 4WD
1.Ταχύτητα  

(ταχύτητα εργασίας) 0 – 6.1 / 0 – 4.7

2. Ταχύτητα (ταχύτητα 
εργασίας) 0 – 7.2 / 0 – 5,6

3. Ταχύτητα (ταχύτητα 
εργασίας) 0 – 25.1 / 0 – 14.5

Όπισθεν 0 – 17.2 / 0 – 8
ΤΗΛΕΣΚΟΠΊΚΟ ΚΑΛΑΘΊ

Χωρητικότητα 
καλαθιού στην 

υψηλότερη θέση, 
32.2 m³

Ύψος ξεφορτώματος, 3.8 m
Σύστημα συμπίεσης Σύστημα 3 κοχλιών

Σύστημα 
αναρρόφησης Jet-Air-Trol με μια τουρμπίνα

ΎΔΡΑΎΛΊΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
Τύπος Κλειστού κέντρου με σταθερή 

πίεση
Πίεση (bar) / Παροχή 175 / 78 (l/min)

Σύστημα 
ξεφορτώματος

Αλυσιδωτό, ελέγχεται από την 
καμπίνα

Η βαμβακοσυλλεκτική μηχανή της John 
Deere έχει κερδίσει επάξια τη φήμη της για 
την παραγωγικότητα, την ευελιξία στην από-
σταση μεταξύ των γραμμών και την αξιοπι-
στία της σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Η 9970 έχει εδραιώσει τη θέση της ως η 
συλλεκτική επιλογής για αυτούς που ανα-
ζητούν εξαιρετική αξία σε ένα μηχάνημα 4 
ή 5 σειρών. Μια έξυπνη επιλογή χάρη στις 
μονάδες σειρών PRO-12 υψηλής απόδο-
σης που προσθέτουν πολύ μεγαλύτερη 
ευκολία στο σέρβις, και τα απλά χειριστή-
ρια της καμπίνας που κάνουν τη ζωή πο-
λύ πιο εύκολη κατά τη διάρκεια των μα-
κρών ημερών της συγκομιδής.
Η 9970 αντλεί τη δύναμή της από τον κινη-
τήρα John Deere PowerTech™ 6,8 λίτρων ι-
σχύος 250 ίππων. Ένας αυτοεκτεινόμενος 
μονός ιμάντας που δεν χρειάζεται συντήρη-
ση και χρησιμοποιείται για τα συστήματα α-
νεμιστήρων του κλιματισμού, του εναλλά-
κτη, της αντλίας νερού και του ψυγείου.

Εύκολη συντήρηση
Οι μονάδες σειρών PRO-12 διαθέτουν 
μπροστινά και πίσω τύμπανα 12 ράβδων, 
το καθένα με ράβδους ύψους 18 ατρά-
κτων. Οι περιστρεφόμενες στήλες υγραντή-
ρα κάνουν τη συντήρηση παιχνιδάκι.
Με 14 αποστάσεις μεταξύ των σειρών, η 
συλλεκτική 9970 προσφέρει μεγάλη ευ-
ελιξία συλλογής μεταξύ των συλλεκτι-
κών Pro 12. Επιτρέπει την επιλογή 4 σει-
ρών σε αποστάσεις 60cm, 70cm, 76cm, 
90cm, 96cm & 102cm, και 5 σειρών σε 
αποστάσεις 70cm, 76cm & 90cm. Η αλ-
λαγή των αποστάσεων μεταξύ των σει-
ρών είναι εύκολη με το πατενταρισμένο 

σύστημα στροφάλου και κυλίνδρων της 
John Deere.

Εύκολη εναλλαγή
Εύκολη εναλλαγή από ύψος μεταφοράς 
3,8 μ. σε μία από τις δύο θέσεις πεδίου: 
4,5 μ. (χωρητικότητα 30,2 μ3) ή 4,8 μ. (χω-
ρητικότητα 32,2 μ³). Το κατέβασμα του κα-
λαθιού είναι εξίσου εύκολο. Δεν χρειάζε-
ται να αποσυναρμολογήσετε τις τσουλή-
θρες του μεταφορέα. Ο έλεγχος της ανύ-
ψωσης και το κατέβασμα γίνεται από την 
καμπίνα ηλεκτροϋδραυλικά.

Η αυθεντική αξία ανταλλακτικών  
της John Deere κάνει τη διαφορά
Κάθε εξάρτημα σχεδιάζεται μοναδικά. Αυ-
στηρές προδιαγραφές, ακρίβεια στην κατα-
σκευή και συνεχείς δοκιμές. Όλα αυτά κά-
νουν τη διαφορά. Περισσότερα από 3.000 
εξαρτήματα, φτιαγμένα για υψηλής ποιό-
τητας συλλογής βαμβακιού, χαμηλά έξοδα 
συγκομιδής και καλύτερες επιδόσεις.

Αδράχτι PRO
Για την εσωτερική ανθεκτικότητά του, το α-
δράχτι PRO έχει υποστεί ψυχρή σφυρηλά-
τηση από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Ύπο-
βάλλεται σε θερμική επεξεργασία για με-
γάλη διάρκεια ζωής και έχει σχεδιαστεί να 
σπάει αντί να λυγίζει, υπό βαριά πρόσκρου-
ση, ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν ζημιές 
στα άλλα εξαρτήματα. Η επιχρωμίωση πα-
ρέχει μια επιφάνεια που καθαρίζεται εύκο-
λα και είναι ανθεκτική στους λεκέδες, ενώ η 
λείανση του κυλίνδρου διασφαλίζει τη σω-
στή εφαρμογή και παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής του ρουλεμάν.

Αδράχτι PRO -XL
Ειδικά σχεδιασμένο για υψηλότερες ταχύ-
τητες συλλογής. Ιδανικό για τις πιο σκληρές 
συνθήκες. Η αποκλειστική διαδικασία επι-
μετάλλωσης με χρώμιο-νικέλιο αυξάνει τη 
διάρκεια ζωής ενώ τα δόντια είναι κομμένα 
με ακρίβεια στις 55 μοίρες διασφαλίζοντας 
τέλεια συλλογή και πανεύκολο καθαρισμό.

Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ντόφερ α-
πό καουτσούκ, τα ντόφερ ουρεθάνης έχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και συλλέγουν 
πιο καθαρά. 
Ακόμη το πλήρες συγκρότημα ντόφερ είναι 
έτοιμο για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση 
για να μην χάνετε καθόλου χρόνο. Με αυτές 
τις ράβδους μπορείτε να συλλέγετε πανεύ-
κολα τις χαμηλές κάψες, βελτιώνοντας την 
ανυψωτική ενέργεια της μονάδας σειράς. 

Τα μηχανήματα της John Deere δια-
θέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία 
Agrotech Μποζατζίδης-Μητσιολίδης.

Ο σχεδιασμός του τυμπάνου σε σειρά της 
μονάδας σειρών Pro-12 έχει δοκιμαστεί  
επί πολλές δεκαετίες και σε αμέτρητα  
χωράφια βαμβακιού.

Τα ντόφερ ουρεθάνης έχουν μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής ενώ συλλέγουν πιο «καθαρά».
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Τo ζιζανιοκτόνο PLEDGE με δραστική ουσία 
το flumioxazin αναπτύχθηκε από τη Sumitomo 
Chemical και χρησιμοποιείται παγκοσμίως στις 
καλλιέργειες αμπελιού, εσπεριδοειδών και ελιάς.
Διαθέτει κυρίως προφυτρωτική δράση σε ετήσια 
πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια μεταξύ των 
οποίων Aγριοντοματιά (Στύφνος), Λουβουδιά, 
Βλήτα, Μουχρίτσα, Σετάριες, Γαλατσίδα, Αντράκλα, 
Πολυκόμπι, Μολόχα, Κίρσιο και Κόνυζα.
Το PLEDGE έχει οριστική έγκριση στη χώρα μας σε 
καλλιέργειες Αμπέλου, Ελιάς και Εσπεριδοειδών.
Πρόσφατα (13.2.2023) έλαβε έγκριση κατά 
παρέκκλιση διάθεσης στην αγορά 120 ημερών 
και στην καλλιέργεια του Βαμβακιού για την 
καταπολέμηση ενός δύσκολου ζιζανίου του 
Αγριοϊβίσκου και της Περικοκλάδας
Το Pledge διαθέτει έναν διαφορετικό τρόπο 
δράσης στα ζιζάνια . Oταν ψεκάζεται σε γυμνό 
ψιλοχωματισμένο έδαφος, δημιουργεί ένα λεπτό 
φιλμ στην επιφάνεια του εδάφους.
Τα ζιζάνια που φυτρώνουν και έρχονται σε επαφή με 
αυτό το ζιζανιοκτόνο φιλμ του PLEDGE δεν μπορούν 
να φωτοσυνθέσουν και ξηραίνονται.
 
Τα πλεονεκτήματα  
από τη χρήση PLEDGE στο βαμβάκι:
n  Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης.
n  Εφαρμόζεται εύκολα επιφανειακά χωρίς μηχανική 
ενσωμάτωση, συνεπώς με λιγότερο κόστος και σε 
χωράφια με δυσκολίες στη μηχανική ενσωμάτωση.
n  Προσφέρει σταθερή αποτελεσματικότητα 
σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος – 
επηρεάζεται θετικά από το φως, δεν φωτοδιασπάται.
n  Δεν μετακινείται στο έδαφος με το νερό (βροχή  
ή πότισμα).
 
Το PLEDGE ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους 
πριν τη σπορά ή το αργότερο μία (1) ημέρα μετά 
τη σπορά του βαμβακιού, σε όσο το δυνατόν 
ψιλοχωματισμένο έδαφος.
Παράλληλα με το PLEDGE η γκάμα των 
ζιζανιοκτόνων της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ στην καλλιέργεια 
του βαμβακιού συμπληρώνεται από τα 
Προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, FLUOCOT 50 SC 
(fluometuron), MUMETAL 33 EC (pendimethalin) 
και PIXEL 96 EC (S-metolachlor),
Ακόμα τα ειδικά μεταφυτρωτικά αγρωστωδοκτόνα, 

QUICK 12 EC (quizalofop-p-ethyl) και VETRI 24 EC 
(clethodim).
Τέλος τα καθολικά μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, 
ROUNDUP GOLD 36 SL και ROUNDUP ULTRA 48 
SL (glyphosate, υπό μορφή άλατος Καλίου).
 
Εντομοκτόνα
ADMIRAL 10 EC (pyriproxyfen), στην 
καταπολέμηση των Αλευρωδών στο βαμβάκι.
BACTOSPEINE WG και DIPEL WP (Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351) 
στην καταπολέμηση Πράσινου και του Ρόδινου 
σκουληκιού. 
Το SURROUND WP CROP PROTECTANT 
(aluminium silicate) για την καταπολέμηση του 
Λύγκου.
Τέλος τα πυρεθροειδή εντομοκτόνα, CYBOR 
MAX 50 EC (cypermethrin), DELIR 2,5 EC 
(deltamethrin), DELMUR GREEN 2,5 EC 

(deltamethrin) και VOLUR 10 CS WITH ZEON 
TECHNOLOGY (lambda cyhalothrin).
 
Το ακαρεοκτόνο BORNEO 11 SC (etoxazole), στην 
καταπολέμηση των Τετρανύχων.
Καθώς και ο ρυθμιστής ανάπτυξης THEPHON 48 
SL (ethephon) για το άνοιγμα των καψών και την 
αποφύλλωση του βαμβακιού.
 
Στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PLEDGE 50 WP 
με AAΔΑ 7938, (δραστική ουσία: flumioxazin) έχει 
χορηγηθεί η με αριθ. πρωτ. 1645/44196/ 13-02-2023 
κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά από 
13-02-2023 έως και 12-06-2023, για περιορισμένη 
και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του 
Βαμβακιού για την αντιμετώπιση του Αγριοϊβίσκου 
και της Περικοκλάδας, για χρήση εντός των 
περιφερειακών ενοτήτων: Θεσσαλονίκης, Σερρών, 
Φθιώτιδας, Πιερίας, Καρδίτσας, Ημαθίας, Πέλλας, 
Αττικής, Βοιωτίας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, 
Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Έβρου. 

ΤΜΗΜΑ MARKETING 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

> Για την καταπολέμηση ενός δύσκολου ζιζανίου του Αγριοϊβίσκου και της Περικοκλάδας

ΝΈΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΟ PLEDGE
ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  
ΒΑΜΒΑΚΟΣ - EUCOTTON

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος, 
ο βραχίονας της Διεπαγγελματικής Οργά-
νωσης Βάμβακος (ΔΟΒ) που έχει αναλά-
βει τη συντονισμένη δράση προώθησης 
του προϊόντος στις αγορές του εξωτερι-
κού, υλοποιεί το καινοτόμο έργο προώ-
θησης EUCOTTON. Το EUCOTTON, το ο-
ποίο λαμβάνει τη συγχρηματόδηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 
«Enjoy it’s from Europe», έχει ως στόχο 
την ενημέρωση των καταναλωτών και ε-
παγγελματιών για τα χαρακτηριστικά ποι-
ότητας και βιωσιμότητας του ευρωπαϊ-
κού βαμβακιού αλλά και την ιχνηλασιμό-
τητά του.  
Ήδη από το 2022, πραγματοποιού-
νται δράσεις ενημέρωσης και προώθη-
σης στις σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλ-
λία και Γερμανία. Μέσα από μια δέσμη ε-
νημερωτικών και προωθητικών δράσε-
ων, ο κλάδος της παραγωγής και μετα-
ποίησης βάμβακος στοχεύει στην αύξη-
ση της εξωστρέφειας και την ενημέρωση 
των καταναλωτών και του κλάδου μόδας 
και υφασμάτων.
Η έναρξη των δράσεων προώθη-
σης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρ-
κεια του 36ου Διεθνούς Συνεδρίου Βάμ-
βακος (Βρέμη, 29-30/9/2022), όπου το 
EUCOTTON ήταν χρυσός χορηγός. Στις 
εργασίες του Συνεδρίου διοργανώθη-
κε ειδικό αφιέρωμα στο ευρωπαϊκό βαμ-

βάκι, όπου εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 
Συμμαχίας Βάμβακος (ECA) κκ. Αντώ-
νιος Σιάρκος και Δημήτρης Πολύχρο-
νος παρουσίασαν στοιχεία για την ποιό-
τητα του ευρωπαϊκού βάμβακος καθώς 
και το σύστημα ιχνηλασιμότητας αυτού, 
με συντονιστή τον Πρόεδρο του Bremen 
Cotton Exchange κ. Fritz Grobien. Στο 
πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθη-
καν επίσης  προκαθορισμένες επαφές με 
εκπροσώπους σημαντικών οίκων μόδας 
του εξωτερικού.
Στη συνέχεια, το EUCOTTON συμμετείχε 
ως Platinum χορηγός στους 5ους Μεσο-
γειακούς Δρόμους του Βαμβακιού (Θεσ-
σαλονίκη, 24/11/2022). Στο πλαίσιο των 
Μεσογειακών Δρόμων, υλοποιήθηκε μια 
ιδιαίτερα επιτυχημένη ενημερωτική εκ-
δήλωση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολι-
τισμού, με περισσότερους από 50 διακε-
κριμένους εκπροσώπους των κλάδων 
του βαμβακιού, υφασμάτων και μόδας α-
πό όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανο-
μένων εκπροσώπων premium brands 
όπως Lacoste και Gucci. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα, και συ-
γκεκριμένα στις 30/3/2023, η ECA θα υ-
ποδεχτεί στη Σεβίλλη εκλεκτούς καλε-
σμένους από τους κλάδους της μόδας, 
των υφασμάτων και του βαμβακιού σε 
μια ημερίδα αφιερωμένη στο ευρωπαϊ-
κό βαμβάκι. 
Οι επόμενες δράσεις του έργου περιλαμ-

βάνουν εκτεταμένη διαφήμιση στις αγο-
ρές-στόχους, διενέργεια επαφών με α-
κόμα περισσότερες επιχειρήσεις από 
τους κλάδους της μόδας και των υφα-
σμάτων, πραγματοποίηση επισκέψεων ε-
παγγελματιών σε Ελλάδα και Ισπανία, δι-
οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων & 
masterclasses απευθυνόμενα σε σπου-
δαστές σχολών μόδας αλλά και συνέρ-
γειες με φορείς της Ελλάδας και του ε-
ξωτερικού. 

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος
Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος (ECA) 
είναι ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού 
σκοπού ο οποίος δημιουργήθηκε από τη 
συνεργασία των παραγωγών βαμβακιού 
και των βιομηχανικών ενώσεων στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες παραγωγής βάμβακος. 
Ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας είναι οι Δι-
επαγγελματικές Οργανώσεις, η Βιομηχα-
νία και οι Σύνδεσμοι Παραγωγών στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, συγκεντρώνο-
ντας το 100% του τομέα του βαμβακιού 
στην Ευρώπη. Συνεργαζόμενο μέλος της 
είναι επίσης η EUROCOTON, η ευρωπα-
ϊκή ομοσπονδία βαμβακοβιομηχανιών 
και συναφών βιομηχανιών κλωστοϋφα-
ντουργίας με έδρα τις Βρυξέλλες. 

Το ευρωπαϊκό βαμβάκι παράγεται 
με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο
Προέρχεται από premium σπόρους μη 

γενετικά τροποποιημένους (non GMO), α-
παλλαγμένους από μολύνσεις, ενώ κάθε 
στάδιο της παραγωγής ελέγχεται αυστη-
ρά για τη συμμόρφωσή με τα περιβαλλο-
ντικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι προηγμένες μέθοδοι παραγωγής,  ο 
επαγγελματισμός του κλάδου, η συσ-
σωρευμένη εμπειρία πολλών δεκαετι-
ών αλλά και τα πλέον εξελιγμένα τεχνι-
κά μέσα παραγωγής, έχουν ως αποτέλε-
σμα τη δημιουργία μιας πολύτιμης πρώ-
της ύλης για τη βιομηχανία της μόδας 
και υφασμάτων. Το Ευρωπαϊκό βαμβά-
κι βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών 
για την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών 
και βιώσιμων νημάτων και υφασμάτων 
υψηλής αντοχής, φινέτσας και αισθητι-
κής, λόγω της εξαιρετικής του κλωσιμό-
τητας και ομοιομορφίας, της premium 
ποιότητάς του και της απουσίας προσμί-
ξεων ξένων υλών, ιδίως προπυλενίου.  
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι κατα-
ναλωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βι-
ωσιμότητα των προϊόντων που επιλέ-
γουν, και το ευρωπαϊκό βαμβάκι πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις ως ένα περιβαλ-
λοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώ-
σιμο προϊόν. 
Για αυτές τις μοναδικές του ιδιότητες, το 
ευρωπαϊκό βαμβάκι αποτελεί προϊόν με 
υψηλή ζήτηση παγκοσμίως. Πώς όμως 
διασφαλίζεται ο μεταποιητής και ο κατα-
ναλωτής ότι το βαμβάκι που επιλέγει εί-
ναι ευρωπαϊκό; Το σύστημα ιχνηλασιμό-
τητας που σχεδίασε η Ευρωπαϊκή Συμ-
μαχία Βάμβακος πιστοποιεί την ευρω-
παϊκή προέλευση του βαμβακιού μέ-
σα από μια σειρά κριτηρίων τα οποία ε-
λέγχονται από εξωτερικούς επιθεωρη-
τές. Έτσι, οι εταιρείες και  στη συνέχεια οι 
καταναλωτές, γνωρίζουν ότι τα προϊόντα 
που φέρουν τη σήμανση του ευρωπαϊ-
κού βαμβακιού πληρούν τις αυστηρότα-
τες προδιαγραφές. 

> Συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση του ευρωπαϊκού βαμβακιού

Το EUCOTTON συμμετείχε  
ως Platinum χορηγός  
στους 5ους Μεσογειακούς  
Δρόμους του Βαμβακιού  
(Θεσσαλονίκη, 24/11/2022). 
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Το βαμβάκι είναι μια καλλιέργεια 
η οποία χρησιμοποιεί σημαντικές 
ποσότητες αζώτου (Ν), φωσφόρου 
(P2O5) και καλίου (Κ2Ο), ενώ και 
το μαγνήσιο (MgO) είναι σημαντικό 
για την καλλιέργεια. Την ίδια στιγμή 
ιχνοστοιχεία όπως το βόριο και ο 
ψευδάργυρος δρουν θετικά στην 
ανάπτυξη της καλλιέργειας. Η έλλειψη 
θρεπτικών στοιχείων στα στάδια 
ανάπτυξης της βαμβακοκαλλιέργειας 
έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο για 
τον παραγωγό καθώς οδηγούν σε 
μειωμένη παραγωγή και σε κακή 
παραγόμενη ίνα, πράγμα που οδηγεί 
σε μειωμένη μεταπωλιτική αξία του 
τελικού προϊόντος, οπότε η ποσότητα 
αλλά και ο χρόνος εφαρμογής των 
λιπασμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Η COMPO EXPERT προσφέρει 
ένα πλήρες και αποτελεσματικό 
πρόγραμμα λίπανσης, με ειδικά 
λιπάσματα που βοηθούν στη 
αποτελεσματικότητα της καλλιέργειας 
και στην απόκτηση υψηλότερης 
ποιότητας και βαρύτερων ινών. 
Στην βασική και επιφανειακή 
λίπανση, επιλέγονται τα προϊόντα 
της καινοτόμας σειράς NovaTec® 
με παρεμποδιστή νιτροποίησης 
DMPP. Με τη χρήση των λιπασμάτων 
NovaTec® στην βαμβακοκαλλιέργεια 
πετυχαίνουμε: α. απόδοση των 
θρεπτικών στοιχείων και ειδικά 
του αζώτου στο φυτό τη στιγμή 
ακριβώς που είναι απαραίτητα για την 
καλλιέργεια, β. μείωση των απωλειών 
που ζημιώνουν τον παραγωγό, την 
καλλιέργεια και το περιβάλλον, και γ. 
ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής. Για 
την βασική λίπανση επιλέγουμε έναν 
τύπο με έμφαση στο φωσφόρο, που 

παρέχει όμως στην 
βαμβακοκαλλιέργεια 
και τις απαραίτητες 
μονάδες αζώτου 
και καλίου που 
είναι απαραίτητες 
για να ξεκινήσει 
η καλλιέργεια με 

τις καλύτερες βάσεις, ένα τέτοιο 
προϊόν είναι το NovaTec® 14-22-
7(+TE) σύνθετο σταθεροποιημένο 
λίπασμα με όλα τα κύρια θρεπτικά 
στοιχεία, με μεγαλύτερη έμφαση στον 
φώσφορο, περιέχει επίσης βόριο και 
ψευδάργυρο.
Στην επιφανειακή λίπανση, επιλογές 
όπως του NovaTec® 40 και του 
NovaTec® Nitroriz  τροφοδοτούν 
την βαμβακοκαλλιέργεια με τις 
απαραίτητες μονάδες σε άζωτο, 
καθώς περιέχουν σταθεροποιημένο 
ουρικό και αμμωνιακό άζωτο, 
θείο, στοιχεία απαραίτητα για ένα 
ομοιόμορφο γέμισμα των καρυδιών, 
και για υψηλές ποιοτικές και 
ποσοτικές αποδόσεις. 

Στο στάδιο 3 – 5 πραγματικών 
φύλλων, οι ειδικοί της COMPO 
EXPERT προτείνουν διαφυλλική 
εφαρμογή συνδυάζοντας Basfoliar® 
Kelp O και Basfoliar® Combi Stipp. Ο 
συνδυασμός των δυο είναι ιδανικός 
για περιοχές όπου τα εδάφη είναι 
βαριά και δυσκολεύουν την ανάπτυξη 
ενός υγιούς και δυνατού ριζικού 
συστήματος. Ο συγκεκριμένος 
συνδυασμός βοηθά στην ανάπτυξη 
του ριζικού συστήματος και 
ταυτόχρονα παρέχει αντί - stress 
δράση στην καλλιέργεια.

Ο ρόλος του βορίου είναι σημαντικός 
για την βαμβακοκαλλιέργεια καθώς 
βοηθάει στην ανάπτυξη του φυτού, 
στον καλύτερο σχηματισμό των 
καρυδιών, και στην μείωση της πτώσης 
τους. Για τον λόγο αυτό συνιστάται 
όταν εμφανιστούν τα πρώτα άνθη να 
πραγματοποιηθεί διαφυλλική εφαρμογή, 
για άμεση απορρόφηση του βορίου 
με Nutribor® ένα ομογενοποιημένο, 
ελεύθερης ροής κρυσταλλικό προϊόν, 
το οποίο είναι μείγμα ιχνοστοιχείων με 
έμφαση στο βόριο 8%  και το μαγνήσιο 
5%, ενώ περιέχει υδατοδιαλυτό θείο 
9%, μαγγάνιο 1% και ψευδάργυρο 
0,1%, τροφοδοτώντας το φυτό με όλα 
τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία. Ο ρόλος 
τους είναι δομικός και καταλυτικός για 
μια υγιή και επιτυχημένη ανάπτυξη 
της καλλιέργειας. Με τον τρόπο 
αυτό πετυχαίνουμε να προληφθούν 
τροφοπενίες που δεν έχουν κάνει 
την εμφάνιση τους ακόμα (φαινόμενο 
κρυφής πείνας), και μπορεί να έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στην καλλιέργεια 
και στην παραγωγή. 

Όταν στο φυτό 
έχουν εμφανιστεί 
λουλούδια, χτένια 
και τα πρώτα 
καρύδια προτείνεται 
η διαφυλλική 
εφαρμογή με 
τον καινοτόμο 
βιοδιεγέρτη 

Basfoliar® Plantae Bio SL, ένα υγρό 
σκεύασμα αμινοξέων και πρωτεϊνών 
με εκχύλισμα φύκους Ascophyllum 
nodosum. Η μοναδική του σύνθεση 
περιέχει αμινοξέα, γλυκίνη, και βεταΐνη 
και βοηθάει το φυτό να ανταπεξέλθει 
από  αβιοτικές καταπονήσεις (ειδικά 
στρες νερού και θερμικό) και ακραία 
καιρικά φαινόμενα όπως το χαλάζι. 
Είναι προϊόν φυτικής προέλευσης και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη 
βιολογική γεωργία. 
Τέλος η κάψα είναι η αποθήκη καλίου 
του φυτού, αφού εκεί συγκεντρώνεται 
μεγάλο ποσοστό της συνολικής του 
ποσότητας. Το κάλιο είναι αναγκαίο 

σε όλη τη διάρκεια 
της καλλιέργειας με 
σημεία κορυφές, 
τα πρώτα βήματα 
της βλαστικής 
ανάπτυξης και 
το γέμισμα του 
καρυδιού. Η 
φυσιολογική 
ωρίμανση των καρυδιών, η σύνδεση 
του καλίου με τις αδρομυκώσεις και η 
ανασταλτική επίδραση που ασκεί στην 
εκδήλωσή τους είναι στοιχεία που 
αναδεικνύουν το κάλιο σε στοιχείο 
κλειδί της βαμβακοκαλλιέργειας. 
Για τον λόγο αυτό κατά το γέμισμα 
των καρυδιών συνίσταται η 
διαφυλλική εφαρμογή με Basfoliar® 
K Premium SL ένα υγρό λίπασμα 
καλίου ενισχυμένο με βόριο, το 
οποίο βελτιώνει την κινητοποίηση 
των σακχάρων προς τον καρπό και 
διεγείρει τη φωτοσύνθεση πράγμα 
που οδηγεί σε γέμισμα των καρυδιών. 
H σύνθεση του Basfoliar® K Premium 
SL προάγει την άμεση απορρόφηση 
του καλίου, ώστε να παρέχεται στο 
φυτό όλη η αναγκαία ποσότητα καλίου 
που χρειάζεται ώστε να έχουμε 
καλύτερο γέμισμα και άνοιγμα των 
καρυδιών, παρέχοντας ταυτόχρονα 

αντί- stress δράση 
στην καλλιέργεια.
Μπορείτε να 
επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο της 
COMPO EXPERT ή 
να κατεβάσετε στο 

κινητό σας την καινούργια εφαρμογή 
της COMPO EXPERT Crop Companion 
και να βρείτε το κατάλληλο προϊόν 
για κάθε στάδιο της καλλιέργειας σας. 
Ακολουθήστε την COMPO EXPERT 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
ενημερωθείτε πρώτοι  
για τα προϊόντα μας.

ΦΏΤΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ 

ΓΕΏΠΟΝΟΣ COMPO EXPERT

> Ειδικά λιπάσματα που βοηθούν στην απόκτηση ποιοτικής σοδειάς και βαρύτερων ινών

ΠΛΗΡΈΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ COMPO EXPERT
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

▲

ST 830 NEA Πολύ πρώιμη ποικιλία. Φύλλωμα 
με χνούδι. Εξαιρετικό άνοιγμα καρυδιού. Ύψηλές 
αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά
ST 810 NEA Πρώιμη ποικιλία. Φύλλωμα με 
χνούδι. Εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα. Καλή 
μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά. Πολύ υψηλό 
δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικα και απόδοση ίνας
Olivia (Ολίβια): Η Olivia είναι η νέα ποικιλία 
βαμβακιού Stoneville της BASF. Ξεχωρίζει για το 
πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής σύσπορου, λόγω 
της διατήρησης του πράσινου φυλλώματος μέχρι την 
ωρίμανση του φυτού, την παρουσία φυλλώματος 
με χνούδι, με αποτέλεσμα την πολύ καλή αντοχή 
στα μυζητικά έντομα, την εξαιρετική μεταβροχική 
συλλεκτική συμπεριφορά λόγω καλού ανοίγματος 
του καρυδιού και την άριστη προσαρμοστικότητά της 
σε ποικιλία εδαφών. Μεσοπρώιμη ποικιλία, μεσαίο 
- ψηλό φυτό, γρήγορη αρχική ανάπτυξη, πολύ καλή 
ανεκτικότητα στην αδρομύκωση, άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας. 

Adora NEA                                                                                 
Πολύ πρώιμη ποικιλία. Φύλλωμα με χνούδι.  

Εξαιρετικό άνοιγμα καρυδιού. Ύψηλό δυναμικό 
παραγωγής σε σύσπορο και ίνα. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά
Iridα ΝΕΑ
Μεσοπρώιμη έως πρώιμη ποικιλία. Έντονη παρουσία 
φυλλώματος με χνούδι. Εξαιρετική μεταβροχική 
συλλεκτική συμπεριφορά. Ύψηλές αποδόσεις σε 
σύσπορο. Άριστη απόδοση και ποιότητα ίνας
Fiona (Φιόνα): Μεσοπρώιμη, καθορισμένης 
ανάπτυξης, εύκολα διαχειρίσιμη, αξεπέραστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, απόδοση σε ίνα στο 44%. 
Elsa (Έλσα): Εξαιρετική μεταβροχική συμπεριφορά, 
πρώιμη και πολύ παραγωγική ποικιλία, γρήγορη 
αρχική ανάπτυξη, πλούσια καρποφορία, υψηλή 
ανεκτικότητα στην αδρομύκωση, εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας. 
Carla (Κάρλα): Εντυπωσιακά πρώιμη ποικιλία, 
ζωηρή αρχική ανάπτυξη, θαμνώδες φυτό, πλούσια 
καρποφορία, καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση, 
άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Celia (Σέλια): Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη 
διαχείριση, ευρεία προσαρμοστικότητα σε 
διάφορα εδάφη, υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο, 
ανθεκτικότητα στην αδρομύκωση, εξαιρετική 
ποιότητα ίνας. 

Carmen (Κάρμεν): Μεσοπρώιμη, άριστη 
ανεκτικότητα στην αδρομύκωση, βαθύ ριζικό 
σύστημα, αντοχή σε συνθήκες έλλειψης νερού, 
υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο. 

Flora (Φλόρα): Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη 
διαχείριση, προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη, 
σταθερά υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα, 
ανεκτικότητα στην αδρομύκωση, εξαιρετική ποιότητα 
και απόδοση ίνας

▲

▲
LAZER ΝΕΑ Μεσοπρώιμη ποικιλία. Μέγιστη απόδοση 
και ποιότητα ίνας συνολικά (χρώμα, μήκος, αντοχή, 
mic). Άριστη φυτρωτική ικανότητα - Εύρωστη πρώτη 
ανάπτυξη. Ελεγχόμενη βλαστική ανάπτυξη αργότερα 
μέχρι το τέλος της περιόδου. Εύκολη διαχείριση. Λείο 
φύλλο και βαρύ καρύδι. Εξαιρετική συγκράτηση στην 
κάψα. Κατάλληλη και για χωράφια ξηρικής ή ημιξηρικής 
καλλιέργειας.

ΒΑ1010 ΝΕΑ Μεσοπρώιμη ποικιλία. Ύψηλές αποδόσεις 
σε σύσπορο βαμβάκι και ίνα. Μεγάλη προσαρμοστική 
ικανότητα - Εύκολη διαχείριση. Άριστη φυτρωτική 
ικανότητα - Εύρωστη πρώτη ανάπτυξη. Τριχωτό φύλλο 
- Λεία βράκτια φύλλα (ελάχιστη ξένη ύλη Μεγάλο βάρος 
καρυδιών και δυνατό άνοιγμα. Ισχυρό και βαθύ ριζικό 
σύστημα. Πράσινο και λειτουργικό φυτό μέχρι την 
συλλογή Διατίθεται και με επένδυση Lumidapt®Kelta για 
άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

ST 318 Λείο φύλλο και βαρύ καρύδι. Πρώιμη 
ανθοφορία, με πρώιμο και δυνατό άνοιγμα καρυδιών. 
Πολύ καλή συγκράτηση καρποφόρων και εύκολη 
διαχείριση της φυτείας. Κατάλληλη και για γόνιμα 
χωράφια ξηρικής ή ημιξηρικής καλλιέργειας. Συνιστάται 
η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. Ύψηλή απόδοση σε 
ίνα > 38%. Ιδανική για το πρόγραμμα πιστοποίησης 
και ιχνηλασιμότητας CottonBest®. Διατίθεται και με 
επένδυση Lumidapt® Kelta για άριστη φυτρωτικότητα 
και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

ST 402 Αραιό φύλλωμα που βοηθάει στον έλεγχο 
του πράσινου σκουληκιού. Ταχεία αναπαραγωγή 
καρποφόρων οργάνων. Εύκολη διαχείριση και 

ανεκτικότητα σε καλλιεργητικά  λάθη.Διατίθεται και με 
επένδυση Lumidapt® Kelta για άριστη φυτρωτικότητα 
και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

ST 405  Ύψηλές αποδόσεις σε γόνιμα χωράφια. Η 
βλαστική της ανάπτυξη ελέγχεται εύκολα, ακόμα και με 
μικρές δόσεις ρυθμιστών Ύψηλή απόδοση σε ίνα > 38%.

 ST 373 Σχετικά πρώιμο άνοιγμα. Μεγάλο βάρος 
καρυδιών. Ταχεία αναπλήρωση χαμένων καρποφόρων 
οργάνων. Κατάλληλα για χωράφια ξηρικής ή ημιξηρικής 
καλλιέργειας στη Β.Ελλάδα. Ύψηλή απόδοση σε 
ίνα>37,5%.

ST 457 Συγκράτηση φύλλων και γέμισμα καρυδιών ως 
το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Μεγάλη απόδοση 
υψηλής ποιότητας ίνας ανά στρέμμα. Ύψηλή απόδοση σε 
ίνα > 36,5%.

ST 474 Ύψηλή παραγωγή, ακόμα και κάτω από 
δύσκολες συνθήκες. Μεσοπρώιμη με εξαιρετική 
παραγωγικότητα, γρήγορο φύτρωμα και ισχυρή πρώτη 
ανάπτυξη. Εύρωστο φυτό, τρίχωμα στα φύλλα, ισχυρό 
και βαθύ ριζικό σύστημα.

ST 463 Εύρωστο φυτό μεγάλου ύψους, με εξαιρετικό 
φύτρωμα και πρώτη ανάπτυξη. Αντοχή στην ελλιπή 
άρδευση και την αδρομύκωση. 

IDEAL Εύρωστο και δυνατό φυτό. Ανθεκτική στην 
αδρομύκωση. Εξαιρετική ποιότητα ίνας.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its 
affiliated companies. © 2023 Corteva.

Η ADAMA διαθέτει τα παρακάτω 
υβρίδια / ποικιλίες για τις καλλιέργειες 
του Βαμβακιού:

ΑΥΡΑ:  Μεσοπρώιμη ποικιλία 
βαμβακιού με σταθερά υψηλές 
αποδόσεις. Φυτό μεσαίου ύψους 

με φύλλα παλαμοειδή και με μεγάλο μέγεθος καρυδιών. 
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία 
εδαφοκλιματικών συνθηκών και από εξαιρετικής ποιότητας ίνα.

ΦΟΙΒΟΣ: Πρώιμη ποικιλία βαμβακιού με φύλλωμα πράσινου 
σκούρου χρώματος. Φυτό εύρωστης ανάπτυξης με μεγάλο 
αριθμό μεσαίου μεγέθους καρυδιών ανά φυτό και υψηλές 
αποδόσεις για την κατηγορία του. Αξιοποιεί τα φτωχά εδάφη.

FILIA Ο μοναδικός συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων, 
πολύ υψηλής απόδοσης σε ίνα και άριστης ποιότητας ίνας. 
CONCHA Νέα ποικιλία, ιπου συνδυάζει πρωιμότητα. Ύψηλό 
Δυναμικό Παραγωγής, εντυπωσιακή απόδοση σε ίνα και 
άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. 

NOVELIA Νέα μεσοπρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό, μεγάλη 
προσαρμοστικότητα, υψηλή απόδοση σε ίνα και άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
DP396 Μεσοπρώιμη ποικιλία που συνδυάζει ιδανικά το πολύ υψηλό παραγωγικό 
δυναμικό και τη σταθερότητα με αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες.
DP377 Μεσοπρώιμη ποικιλία με μεγάλη προσαρμοστικότητα, σταθερότητα 
αποδόσεων και εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση,

DP332 Πρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλές αποδόσεις, ελεγχόμενη ανάπτυξη και 
μεγάλη προσαρμοστικότητα,
DP419 Μεσοπρώιμη και βαθύριζη ποικιλία με μεγάλη προσαρμοστικότητα και 
αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες,
DP401 Μεσοπρώιμη ποικιλία με προσρμοστικότητα και ανθεκτικότητα σε 
ξηροθερμικές συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση,
ADRA Μεσοπρώιμη, βαθύριζη ποικιλία με αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες,

PRG 9811 Μεσοπρώιμη ποικιλία με σταθερά κορυφαίες 
αποδόσεις, μεγάλη προσαρμοστικότητα και αντοχή σε δυσμενείς 
συνθήκες περιβάλλοντος.
PRG 9048 Πρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλές αποδόσεις, 
ελεγχόμενη ανάπτυξη, μεγάλη προσαρμοστικότητα και εξαιρετικά 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας,

▲

Fidel : H επανάσταση στην καλλιέργεια του 
βαμβακιού. Σύγχρονη πρώιμη ποικιλία με πολύ 
υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο βαμβάκι 

και ίνα. Βαθύρριζη ποικιλία, πολύ εύκολη στη διαχείριση με γρήγορη 
αναπλήρωση χαμένων καρποφόρων οργάνων. Πλούσια καρπόδεση και 
απίστευτο άνοιγμα κάψας.

Hersi : Αλλαξε τα δεδομένα στην καλλιέργεια του βαμβακιού. 
Μεσοπρώιμη ποικιλία που ξεχωρίζει για τις υψηλές αποδόσεις κάθε 
χρόνο. Είναι ιδανική ποικιλία για όλα τα εδάφη, εύκολη στη διαχείριση 
όπου συνίσταται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. Πολύ ισχυρό φυτό που 

καρποφορεί από τοv 7ο κόμβο και δεν πλαγιάζει. Παρουσιάζει πολύ καλή 
ανεκτικότητα στην αδρομύκωση.

Siro: Υψηλές αποδόσεις για τον παραγωγό και την 
βιομηχανία.  Πρώιμη και πολύ παραγωγική ποικιλία που 
αξιοποιεί ιδιαίτερα τα γόνιμα εδάφη δίνοντας απίστευτες 

αποδόσεις σε κιλά. Εύκολο φυτό με γρήγορη πρώτη  
ανάπτυξη, άριστη προσαρμοστικότητα και τέλεια μηχανοσυλλογή. 

Savina : Νίκησε την αδρομύκωση.  Εύρωστο και βαθύρριζο φυτό με 
πολύ μεγάλη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση. Ύψηλές αποδόσεις από μια 
μεσοπρώιμη ποικιλία ακόμα και σε κουρασμένα εδάφη. 

Οι ποικιλίες διατίθενται και με την νέα καινοτόμα τεχνολογία 
επένδυσης σπόρων OptimaxTM  που προσθέτει αύξηση της 
ταχύτητας φυτρώματος του βαμβακόσπορου, ρηγορότερη ανάπτυξη 

της ρίζας και των ριζικών τριχιδίων, καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των 
βαμβακόφυτων και ιδιαίτερα σε δύσκολά εδάφη.






