
Νέες ποικιλίες



Η ποικιλία Adora είναι η νέα, 
πολύ πρώιμη ποικιλία FiberMax®, 
που ξεχωρίζει για την παρουσία 
φυλλώματος με χνούδι, το 
εξαιρετικό άνοιγμα του καρυδιού, 
το υψηλό δυναμικό παραγωγής 
σε σύσπορο και ίνα και τα άριστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

• Πολύ πρώιμη ποικιλία 
• Φύλλωμα με χνούδι
• Ψηλό φυτό, μη καθορισμένης ανάπτυξης
• Βαθύ ριζικό σύστημα
• Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
• Μεσαίου μεγέθους καρύδι, με πολύ καλό    
 άνοιγμα
• Καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
• Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά
 και απόδοση ίνας
 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Μήκος 2,5% (mm) 31,2 
• Αντοχή (gr/tex) 31,9 
• Micronaire 4,2 
• Ομοιομορφία 86,2% 
• Απόδοση σε ίνα 43,5% 
• Βάρος 100 σπόρων (gr) 8,5

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ:

• Ποικιλία κατάλληλη για κανονικές έως όψιμες σπορές
• Κατάλληλη για επανασπορές
• Κατάλληλη για συμπαγή εδάφη 
• Πρώιμη έναρξη καρποφορίας από τον 5ο-6ο κόμβο 
• Πολύ καλή αντοχή στις προσβολές από μυζητικά 
 έντομα, λόγω της παρουσίας φυλλώματος με χνούδι 
• Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης σε αρχικό   
 στάδιο
• Εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά 
 λόγω καλού ανοίγματος του καρυδιού 
• Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν 
 θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι 
 βιαστικά (άνοιγμα >65%) 
• Υψηλές αποδόσεις και πρώιμη στη συγκομιδή

Adora



Η ποικιλία Irida είναι η νέα 
μεσοπρώιμη-πρώιμη ποικιλία 
FiberMax®, με έντονη παρουσία 
φυλλώματος με χνούδι, εξαιρετική 
μεταβροχική συλλεκτική 
συμπεριφορά, υψηλές αποδόσεις 
και άριστη απόδοση και ποιότητα 
ίνας.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

• Μεσοπρώιμη έως πρώιμη ποικιλία
• Φύλλωμα με έντονο χνούδι
• Ψηλό φυτό
• Βαθύ ριζικό σύστημα
• Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
• Μεσαίου μεγέθους καρύδι, με καλό άνοιγμα  
• Kαλή ανεκτικότητα στην αρδρομύκωση
• Εξαιρετική απόδοση και ποιότητα ίνας
 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Μήκος 2,5% (mm) 31,0 
• Αντοχή (gr/tex) 32,0 
• Micronaire 4,3 
• Ομοιομορφία 86,2% 
• Απόδοση σε ίνα 43% 
• Βάρος 100 σπόρων (gr) 9,5 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ:

• Ποικιλία κατάλληλη για πρώιμες έως κανονικές σπορές
• Κατάλληλη για συμπαγή εδάφη
• Έναρξη καρποφορίας από τον 6ο-7ο κόμβο 
• Άριστη αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα,  
 λόγω της έντονης παρουσίας φυλλώματος με χνούδι 
• Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης σε αρχικό   
 στάδιο 
• Εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά λόγω  
 καλού ανοίγματος του καρυδιού
• Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα  
 έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά  
 (άνοιγμα >65%)
• Ποικιλία με πολύ υψηλές αποδόσεις

Ιrida



Νέες ποικιλίες βαμβακιού 

Η BASF είναι αξία στο βαμβάκι

H BASF συνεχίζει να στηρίζει την καλλιέργεια του βαμβακιού, επενδύοντας 

στην έρευνα και ανάπτυξη νέου γενετικού υλικού και διαθέτοντας τις 

κορυφαίες ποικιλίες βαμβακιού FiberMax® και Stoneville®. Από το 2023, 

ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ποικιλιών της, με τις νέες ποικιλίες FiberMax®, 

Adora και Irida και δύο νέες ποικλίες Stoneville®,   τις ST 830 και ST 810. 

Οι νέες ποικιλίες Adora, Irida, ST 830 και ST 810 δίνουν λύσεις στις ανάγκες 

του βαμβακοκαλλιεργητή για υψηλές και σταθερές αποδόσεις, πρωιμότητα, 

αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα, άριστη μεταβροχική συλλεκτική 

συμπεριφορά, αλλά και εξαιρετική απόδοση και ποιότητα ίνας. 



Βασικά Αγρονομικά
Χαρακτηριστικά Κλίμακα Βαθμολογίας Adora Irida ST 830 ST 810

Ανεκτικότητα σε  Αδρομυκώσεις 1 = Ανεκτική, 5 = Ανθεκτική 3 3 3 3

Βαθύ Ριζικό Σύστημα  1 = Λιγότερη Βαθύριζη, 5 = Βαθύριζη 5 5 3 4

Συμπαγή εδάφη 1 = Μη συνιστώμενη, 5 = Κατάλληλη 5 5 3 5

Πρωιμότητα 
 1 = Μέσο-πρώιμη, 3 = Πρώιμη, 

 5 = Πολύ Πρώιμη 4,5 3 4,5 3,5

Μεταβροχική συμπεριφορά
ανοιχτής κάψας  1 = Επηρεαζόμενη, 5 = Άριστη 5 4,5 5 4

Ύψος / Ανάπτυξη   
  1 = Μη Καθορισμένης, 

 5 = Καθορισμένης 1 1 3 1

Χρήση φυτορυθμιστών ανάπτυξης 
  1 = Ελάχιστη, 

 5 = Υπό συνθήκες απαιτητική 5 5 4 5

Βάρος 100 σπόρων gr 
 1 = 8,4 - 9,0gr, 2 = 9,1 - 9,5gr,  

1 3,5 1 3,5 3 = 9,6 - 9,7gr,
 4 = 10,7 - 10,9gr, 5 =11 - 11,6gr 

Απόδοση σε Ίνα  1 = 38%, 3 = 40%, 5 = 42%, 7 = 44%  6 5,5 6,5 5

Χνούδι στο φύλλο
 1 = Απουσία, 3 = Μέτρια παρουσία,  

4 5 4 3 5 = Ισχυρή παρουσία  

Μήκος Ίνας 2,5%(mm)   1≥28,  2≥29, 3≥30, 4≥31, 5≥32 4 4 3 2,5



H ST 830 είναι η νέα ποικιλία 
Stoneville®  της BASF, που 
ξεχωρίζει για την πρωιμότητά της, 
την παρουσία φυλλώματος με 
χνούδι, το πολύ καλό άνοιγμα της 
κάψας και την άριστη απόδοση σε 
σύσπορο και ίνα.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

• Πολύ πρώιμη ποικιλία
• Φυτό μη καθορισμένης ανάπτυξης,
 μεσαίας ζωηρότητας και ύψους
• Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
• Φύλλωμα με χνούδι 
• Μεσαίου μεγέθους καρύδι, με πολύ καλό   
 άνοιγμα
• Καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση 
• Εξαιρετική απόδοση σε ίνα και ποιοτικά   
 χαρακτηριστικά
 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Μήκος 2,5% (mm) 30,9 
• Αντοχή (gr/tex) 31,5 
• Micronaire 4,2 
• Ομοιομορφία 85,6% 
• Απόδοση σε ίνα 44,2% 
• Βάρος 100 σπόρων (gr) 8,5 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ:

• Ποικιλία κατάλληλη για κανονική έως όψιμη σπορά
• Πολύ καλή επιλογή σε επανασπορές
• Κατάλληλη για κάθε τύπο εδάφους 
• Πρώιμη έναρξη καρποφορίας από τον 5ο-6ο κόμβο 
• Πολύ καλή αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα,  
 λόγω της παρουσίας φυλλώματος με χνούδι 
• Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης
• Εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά λόγω  
 καλού ανοίγματος του καρυδιού
• Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα  
 έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά  
 (άνοιγμα >65%) 
• Εξαιρετικά παραγωγική και πρώιμη ποικιλία 

ST 830



Η ST 810 είναι η νέα, πρώιμη 
ποικιλία Stoneville®,  με πολύ 
υψηλό δυναμικό απόδοσης 
σε σύσπορο και ίνα, παρουσία 
φυλλώματος με χνούδι και 
καλή μεταβροχικη συλλεκτική 
συμπεριφορά. Μπορεί να 
καλλιεργηθεί σε ευρύ φάσμα 
μηχανικής σύστασης εδαφών. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

• Πρώιμη ποικιλία
• Φύλλωμα με χνούδι
• Ψηλό φυτό με ισχυρό κεντρικό βλαστό
• Εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα
• Γρήγορη και ζωηρή αρχική ανάπτυξη 
• Μεσαίου μεγέθους καρύδι, με καλό άνοιγμα
• Καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
• Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικα και απόδοση ίνας 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Μήκος 2,5% (mm) 29,8 
• Αντοχή (gr/tex) 31,5 
• Micronaire 4,6 
• Ομοιομορφία 85,0% 
• Απόδοση σε ίνα 42% 
• Βάρος 100 σπόρων (gr) 9,9

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ:

• Ποικιλία κατάλληλη για πρώιμες έως κανονικές σπορές
• Κατάλληλη για συμπαγή εδάφη
• Έναρξη καρποφορίας από τον 6ο-7ο κόμβο  
• Αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα, λόγω της  
   παρουσίας φυλλώματος με χνούδι 
• Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης σε αρχικό    
   στάδιο 
• Καλή μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά λόγω καλού  
   ανοίγματος του καρυδιού
• Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα 
   έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά 
   (άνοιγμα >65%)
• Εξαιρετικές αποδόσεις

ST 810
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Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι 
Τηλ: 210 6860100 Φαξ: 210 6860200
www.agro.basf.gr

BASFAgriculturalSolutionsGR

basf_agro_GR 

Tα Podcasts της BASF


