
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΊΑΣ  
ΓΊΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΊ



Οι ποικιλίες βαμβακόσπορου είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων ερευνών της επι-
στημονικής ομάδας της Greenco. Χαίρουν ευρείας αναγνώρισης στην Ελλάδα, για την 
ευκολία τους στην καλλιέργεια, τη σταθερότητα, το υψηλό δυναμικό παραγωγής και τα 
εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιδοτούνται από τη βιομηχανία.
Οι ποικιλίες Uzi, Siro, Hersi, Savina, Natasa, Andromeda, Ilektra, L 206, καθώς και 
η σύγχρονη πρώιμη ποικιλία Fidel που πέρυσι και φέτος έδωσε αποδόσεις record, 
προσφέρουν στον Έλληνα παραγωγό μία πλήρη γκάμα επιλογών για τις διάφορες 
εδαφοκλιματικές συνθήκες όλων των περιοχών βαμβακιού της χώρα μας. 
Επίσης είναι γνωστή η ποιότητα και οι υψηλές προδιαγραφές του βαμβακόσπορου με 
εξαιρετική φυτρωτική ικανότητα που εξασφαλίζουν:

Οι ποικιλίες Fidel και Hersi διατίθενται και με την νέα και-
νοτόμα τεχνολογία επένδυσης σπόρων OptimaxTM  που 
προσθέτει:

Η σποροπαραγωγή της εταιρίας βελτιώνεται συνεχώς επι-

λέγοντας κατάλληλες σποροπαραγωγικές περιοχές, άριστες 

συνθήκες συγκομιδής, αποθήκευσης και συνεχή έλεγχο της 

ποιότητας του σπόρου από την αποχνόωση έως την πώλη-

ση. Ο βαμβακόσπορος ελέγχεται με δύο test βλαστικότητας 

το warm test και το cool test, ώστε να έχουμε άριστη φυ-

τρωτικότητα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες στο χωράφι.

Στην καλλιέργεια του βαμβακιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το στάδιο του φυτρώματος και της πρώτης 
ανάπτυξης στο χωράφι. Η γρήγορη και υγιής ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος είναι κρίσιμη 
ώστε το βαμβάκι να ανταπεξέλθει σε τυχόν δυσμενείς συνθήκες, να βγει από το έδαφος πιο γρήγο-
ρα, να αρχίσει να προσλαμβάνει θρεπτικά στοιχεία και να ξεπεράσει πιο γρήγορα το στάδιο κατά το 
οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε προσβολές από έντομα και παθογόνα.

Ποιότητα Βαμβακόσπορου

•   Επιτυχία στην πρώιμη σπορά, όπου συνήθως 
επικρατούν δύσκολές καιρικές και εδαφικές 
συνθήκες.

•    Δυνατά φυτά, που αναπτύσσονται γρήγορα 
και έχουν υγιή ρίζα.

•    Αύξηση ταχύτητας φυτρώματος και ανάπτυ-
ξης, καθώς ο βαμβα κό σπορος εκμεταλλεύε-
ται την υγρασία και τη θερμοκρασία του εδάφους που διαδραμα-
τίζουν καθοριστικό ρόλο στο ξεκίνημα της καλλιέργειας.

•    Πρωίμηση καλλιέργειας. 

•    Αύξηση παραγωγής.

Τεχνολογία 
OptimaxTM  

•    Αύξηση της ταχύτητας φυτρώματος του 

βαμβακόσπορου.

•    Γρηγορότερη ανάπτυξη της ρίζας και των 

ριζικών τριχιδίων.

•    Καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των βαμβακό-

φυτων και ιδιαίτερα σε δύσκολα εδάφη.



FIDEL

Η ποικιλία που φέρνει την επανάσταση  
στην καλλιέργεια

SAVINA

Η ποικιλία που νίκησε την αδρομύκωση

UZI 

Μεγάλες αποδόσεις και κορυφαία  
ποιότητας ίνας.

HERSI

Η ποικιλία που άλλαξε τα δεδομένα στην 
καλλιέργεια.

•  Πρώιμη σύγχρονη  
ποικιλία με πάρα πολλά κιλά. 

•  Κατάλληλη για όλα τα εδάφη.
•  Πολύ εύκολη ποικιλία που συγχωρεί 

καλλιεργητικά λάθη. 
•  Βαθύρριζη ποικιλία. 
•  Πάρα πολλά καρύδια.
•  Γρήγορη αναπλήρωση χαμένων καρπο-

φόρων οργάνων. 
•  Πολύ καλή ανεκτικότητα στην αδρομύ-

κωση.
•  Απίστευτο άνοιγμα και τέλεια μηχανο-

συλλογή.
•  Προτεινόμενα φυτά: 20-22 φυτά/μέτρο.

•  Μεσοπρώιμη ποικιλία με εντυπωσιακό δυνα-
μικό παραγωγής.

•  Εύρωστο φυτό, πολύ βαθύρριζη ποικιλία.
•  Άριστη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση.
•  Η λύση για κουρασμένα χωράφια.
•  Προτεινόμενα φυτά: 15-18 φυτά/μέτρο.

•  Πρώιμη ποικιλία. 
•  Εύρωστη ποικιλία.
•  Πλούσια καρποφορία.
•  Σταθερή απόδοση. Δίνει μεγάλες  

αποδόσεις σε γόνιμα εδάφη.
•  Μεγάλη προσαρμοστικότητα.
•  Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών 16-18 

φυτά/μέτρο.
•  Μέτρια αντοχή στην Αδρομύκωση.

•  Μεσοπρώιμη ποικιλία που ξεχωρίζει για 
τις υψηλές αποδόσεις κάθε χρόνο.

•  Πολύ εύκολη στην καλλιέργειά.
•  Για όλα τα εδάφη.
•  Συγκράτηση φύλλων και γέμισμα καρυ-

διών ως το τέλος. 
•  Μεγάλο και βαρύ καρύδι με ειδικού 

βάρους (6-7,5 gr). 
•  Πολύ καλή ανεκτικότητα στην αδρομύ-

κωση.
•  Άριστη συγκράτηση κάψας.
•  Προτεινόμενα φυτά: 15-18 φυτά/μέτρο.



SIRO

Η υψηλοαποδοτική για τον  
παραγωγό και την βιομηχανία

•  Πρώιμη και πολύ παραγωγική ποι-
κιλία.

•  Αξιοποιεί τα γόνιμα εδάφη δίνοντας 
μεγάλες αποδόσεις.

•  Μεγάλος αριθμός καρυδιών ανά 
φυτό.

•  Πολύ καλή προσαρμοστικότητα.
•  Εύρωστα φυτά, επιθυμητή η χρήση 

ρυθμιστών ανάπτυξης. 
•  Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών 16-18 

φυτά/μέτρο.
•  Μέτρια αντοχή στην Αδρομύκωση.

ANDROMEDA 
Η ασυναγώνιστη

•  Μεσοπρώιμη.
• Κατάλληλη σε όλα τα χωράφια.
•  Ιδανική και για ξηρική καλλιέργεια-πολύ βαθύρριζη 

ποικιλία.
• Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.
•  Συνιστάται σε χωράφια με έντονη προσβολή από 

βερτιτσίλιο.
• Εξαιρετική ποιότητα ίνας.

ILEKTRA

Ίδανική για ξηρική καλλιέργεια

•  Πρώιμη ποικιλία.
•  Πολύ βαθύρριζη.
•  Εύρωστο φυτό με εξαιρετική 

αντοχή στη ξηρασία.
•  Εντυπωσιακό άνοιγμα 

κάψας.
•  Άριστη μηχανοσυλλογή.

NATASA 
Μοναδική λύση για άγονα και  
αλατούχα εδάφη.

•  Πρώιμη ποικιλία.
•  Παραγωγική και εύκολη στην 

καλλιέργεια.
•  Γρήγορη πρώτη ανάπτυξη. 
•  Πολύ καλή ανεκτικότητα στην 

αδρομύκωση.
•  ‘Σκληρό’ φυτό που αποτελεί 

μοναδική λύση για όξινα και 
αλατούχα εδάφη. 



ΑΓΡΟΝΟΜΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ

FIDEL SANDRA DALIA SILVIA NATASA UZI SIRO ANDROMEDA LAMDA 206 ILEKTRA HERSI NELI SAVINA

ΠΡΩΊΜΟΤΗΤΑ Πρώιμη Πρώιμη Πρώιμη Πρώιμη Πρώιμη Πρώιμη Πρώιμη Μεσοπρώιμη
Μεσο-
πρώιμη

Μεσο-
πρώιμη

Μεσο-
πρώιμη

Μεσο-
πρώιμη

Μεσο-
πρώιμη

ΦΥΛΛΟ
Ελαφρύ 
χνούδι

Λείο Λείο
Ελαφρύ 
χνούδι

Mέσο 
χνούδι

Ελαφρύ 
χνούδι

Ελαφρύ 
χνούδι

Ελαφρύ
χνούδι

Ελαφρύ 
χνούδι

Λείο Λείο Λείο Λείο

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΠΛΑΓΊΑΣΜΑ

Καλή Καλή Καλή Καλή
Πολύ
καλή

Πολύ καλή Πολύ καλή Πολύ καλή Πολύ καλή Πολύ καλή Άριστη Πολύ καλή Άριστη

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΞΗΡΑΣΊΑ

Άριστη
Πολύ 
καλή

Πολύ 
καλή

Άριστη
Πολύ
καλή

Πολύ καλή Πολύ καλή Άριστη Άριστη Άριστη Πολύ καλή Πολύ καλή Άριστη

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΑΔΡΟΜΥΚΩΣΗ

Καλή Μέτρια Μέτρια Καλή
Πολύ 
Καλή

Μέτρια Μέτρια Πολύ καλή Πολύ καλή Καλή Πολύ καλή Άριστη Άριστη

ΧΡΗΣΗ ΡΥΘΜΊ-
ΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χρήσιμη Χρήσιμη Χρήσιμη Χρήσιμη Χρήσιμη Χρήσιμη Χρήσιμη Συνίσταται Συνιστάται Απαραίτητη Συνίσταται Συνίσταται Απαραίτητη

ΒΑΡΟΣ 1000  
ΣΠΟΡΩΝ ΣΕ gr

97,0 92,0 95,0 98,0 95,0 106,0 110,0 100,0 105,0 102,0 115,0 105,0 113,0

ΠΡΟΤΕΊΝΟΜΕΝΑ 
ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

20-22 18-20 18-20 18-20 18-20 18-20 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15-20 15-18

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤHΡΊΣΤΊΚΑ *     

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΊΝΑ % 36,0 35,0 35,5 36,0 36,0 37,0 38,0 38,0 37,0 38,0 38,0 38,0 38,0

ΜΗΚΟΣ (mm) 29 29 29 29,5 29 29,5 29 29 30 29 29,9 28,9 28,8

ANTOXH (gr/tex) 30,5 29,8 29,8 31,5 30,5 30,5 31 30 31 29,9 32 30 30,5

MICRONAIRE 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,0 4,2 4,2 4,2 4,0 4,1 4,2

*Τα Τεχνολογικά χαρακτηριστικά προέρχονται από ίνα βιομηχανικών εκκοκκίσεων σύσπορου βάμβακος. 
Η αποδόση σε ίνα είναι σε εκκόκιση στο εκκοκκιστήριο.



Zippy Ultra GR  
(lambda-cyhalothrin 0,4 % β/β)

Κατά τη σπορά, στο βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής σποράς.

Δόση: 1-1,5 kg/στρ.
Φάσμα δράσης: Αγρότιδες, μηλολόνθη, 
σιδηροσκούληκα

Trika Expert GR  
(lambda-cyhalothrin 0,4 % β/β)

Κατά τη σπορά, στο βάθος σποράς κατά 
μήκος της γραμμής σποράς.

Δόση: 1-1,5 kg/στρ.
Φάσμα δράσης: Αγρότιδες (καραφατμέ, 
κοφτοσκούληκο), σιδηροσκούληκα

Perfectose

17% Φυτικά αμινοξέα.

Δόση: 250-500 cc/στρ.
Στόχος εφαρμογής: Ενίσχυση ανάπτυξης, 
προσαρμογή των φυτών σε συνθήκες στρες

Nutex Black

Βιοδιεγέρτης με χουμικά, φουλβικά και ουλμι-
κά οξέα 24% και όξινο pH.

Δόση: 150-300 cc/στρ.
Στόχος εφαρμογής: Αύξηση μεταβολισμού 
των φυτών και φωτοσύνθεσης, ενίσχυση της 
απορρόφησης λιπασμάτων.

Super-Set

Διεγέρτης ανθοφορίας και καρπόδεσης. 
0-13-13+1Β+4Μο

Δόση: 50-100 cc/στρ.
Στόχος εφαρμογής: Ενίσχυση της ανθο-
φορίας και καρπόδεσης

PhoMag-K

Λίπασμα 0-45-7,5 +10 MgO

Δόση: 200-400 cc/στρ.
Στόχος εφαρμογής: Ισορροπία βλαστικής 
ανάπτυξης/βραχυγονάτωση, αύξηση φωτοσύν-
θεσης, βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Iskal

Εξειδικευμένο λίπασμα συμπλοκοποιημένων 
ιχνοστοιχείων (Cu, Zn, Mn).

Δόση: 150-300 cc/στρ.
Στόχος εφαρμογής: Βελτίωση της μετα-
κίνησης θρεπτικών συστατικών και φωτο-
συνθετικών προϊόντων σε περιόδους στρες, 
αναζωογόνηση των φυτών.

S-kali

KTS (Θειοθειϊκό Kάλιο) 0-0-37,5 + 25S.

Δόση: 500-1000 cc/στρ.
Στόχος εφαρμογής: Αύξηση βάρους κα-
ρυδιού, ομοιόμορφο άνοιγμα και πρωίμιση 
παραγωγής.

KRITON

Βιοδιεγέρτης 2 φάσεων.

Δόση: 100 cc/100l
Στόχος εφαρμογής: Βελτίωση διαφυλλικών 
εφαρμογών θρέψης* και φυτοπροστασίας, 
ενίσχυση μεταβολισμού του φυτού.

 *  Σύμφωνα με μελέτες του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Vitachlor SL (mepiquat chloride 5 % β/ο)

Παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης 
και την πρωίμιση της παραγωγής. 

Εφαρμογή από την αρχή έως το τέλος 
της άνθησης.

Δόση: α) 1 εφαρμογή με 150 κ.εκ/στρ. ή  
β) 3 εφαρμογές με 50 κ.εκ./στρ.

Kabuki 2,5 EC (pyraflufen-ethyl 2,65 % β/ο)

Με ψεκασμό φυλλώματος όταν το  
30% -50% των καρυδιών είναι ανοικτά  
(περίπου 90% ώριμα). 

Δόση: 10 κ.εκ./στρ.+100 κ.εκ. φυτικό λάδι

Φάσμα δράσης: Αποφυλλωτικό     

Ρυθμιστές ανάπτυξης

Ζιζανιοκτόνα

Εντομοκτόνα

Turbine CS (pendimethalin 36,5 % β/ο)

Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτι-
κά της καλλιέργειας.

Δόση: 200-300 κ.εκ./στρ. 
Φάσμα δράσης: Ετήσια αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα ζιζάνια.

Axion Combi ZC (pendimethalin 25 % β/ο 
+ terbuthylazine 12,5 % β/ο)

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, μετά τη 
σπορά. 

Δόση: 400 κ.εκ./στρ. και 600 κ.εκ./στρ. 
(αγριάδα).
Φάσμα δράσης: Ετήσια αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα, αγριάδα.

Stelth SC (fluometuron 50 % β/ο)

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, αμέσως 
μετά τη σπορά. 

Δόση: 200-400 κ.εκ./στρ. 
Φάσμα δρά σης: Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια 
και μουχρίτσα.

Silueta EC  (S-metolachlor 96 % β/ο)

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, σύντομα 
μετά τη σπορά. Δόση: 100-130 κ.εκ./στρ. ή

Προσπαρτικά της καλλιέργειας, με ελαφρά 
ενσωμάτωση. Δόση: 100 κ.εκ./στρ.

Φάσμα δράσης: Ετήσια αγρωστώδη και 
μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια.

Σκευάσματα Θρέψης & Βιοδιεγέρτες

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΊΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  Tα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμο-
ποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά 
με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Tα 
στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθι-
στούν σε καμμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.



SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΕ
Βασ. Κωνσταντίνου 32
Κορωπί - Τ.Κ. 19400
Τηλ.: +30 210 522 3834
Fax: +30 210 522 3139

info@sipcam.gr
www.sipcam.gr

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΊΑΣ  
ΓΊΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΊ
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