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CSF Ίνα 
Παραγωγή ελληνικού βαμβακιού 
με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές

Οι ποικιλίες FiberMax συνεχίζουν να πείθουν τον 
Έλληνα παραγωγό και την βιομηχανία εκκόκκισης 
για τα πλεονεκτήματά τους αναφορικά με:
>  Σταθερή απόδοση σε σύσπορο στον αγρό 
>  Εξαιρετική ποιότητα ίνας βασισμένη στο 

τρίπτυχο:
   • Μήκος
   • Αντοχή
   • Αναλογία κοντών ινών
>  Βελτίωση του μέσου όρου απόδοσης σε ίνα για 

την βιομηχανία εκκόκισης
>  Εφαρμογή Βιώσιμων Γεωργικών Πρακτικών για 

αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων
>  Παραγωγή επώνυμου προϊόντος μέσα από 

αξιόπιστο σύστημα ιχνηλασιμότητας

CSF Νήμα 
Πιλοτική παραγωγή νήματος από 
βαμβάκι που παράχθηκε μέσα 
από  Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές

Το πρόγραμμα CSF έχει επεκταθεί και στην 
επιτυχημένη πιλοτική παραγωγή νήματος 
από βαμβάκι CSF.
Τα αποτελέσματα ενθαρρύνουν τα ελληνικά 
κλωστήρια για περαιτέρω δοκιμές, καθώς 
τόσο η χρήση βαμβακιού CSF όσο και το 
παραγόμενο νήμα CSF έχουν:
> Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
>  Παράγονται πιο λεπτοί τίτλοι νήματος σε 

σύγκριση με άλλες πρώτες ύλες
>  Το παραγόμενο νήμα πληροί τις νέες 

απαιτήσεις της αγοράς υφάσματος.
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> Στάγδην  2,23 m3/kg ίνας
> Πολυμπέκ          2,39 m3/kg ίνας
>  Καταιονισμός   

/Κανόνι 2,56m3/kg ίνας
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Το πρόγραμμα “Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές” αποσκοπεί στην παραγωγή 
βαμβακιού από ποικιλίες FiberMax, σύμφωνα με κοινωνικά δίκαιες, οικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνες μεθόδους.
Περιβαλλοντικά υπεύθυνο
>  Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
>  Ανάπτυξη πρακτικών ώστε να 

μειωθεί η χρήση των  διαθέσιμων 
πόρων διατηρώντας την παρα-
γωγικότητα

>  Διατήρηση της γεωργικής εκμε-
τάλλευσης σε ανταγωνιστικό και 
βιώσιμο επίπεδο

Κοινωνικά δίκαιο
>   Περιλαμβάνει παραμέτρους σχε-

τικά με τις συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης των παραγωγών

>   Ανταποδοτικό όφελος στους 
παραγωγούς βαμβακιού, όταν 
το παραγόμενο τελικό προϊόν 
είναι ποιοτικό και ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες απαιτήσεις του 
τελικού καταναλωτή.

Οικονομικά βιώσιμο
>  Η συμμετέχουσα γεωργική εκ-

μετάλλευση ανταποκρίνεται στις  
ατομικές οικονομικές ανάγκες 
των αγροτών, των αγροτικών οι-
κογενειών  και των εργαζομένων

>  Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
είναι σταθερά αποδοτικές από 
έτος σε έτος και οικονομικά 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ CSFΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CSF

Σπορά ποικιλιών
FiberΜax®

Συμπλήρωση
Πρωτοκόλλου Βιώσιμων
Γεωργικών Πρακτικών

Κατάρτιση αρχικής
λίστας συμμετεχόντων
παραγωγών από
τα εκκοκκιστήρια

Δημιουργία
βάσης παραγωγών

Παραγωγή
«Δεμάτων» CSF
και ποιοτικός
έλεγχος (HVI)

Έλεγχος στοιχείων
από τους φορείς
υλοποίησησς

Έλεγχος εφαρμογής
πρωτοκόλλου από
τους παραγωγούς

Κατάρτιση συνολικής
λίστας συμμετεχόντων 
παραγωγών 
και ανάρτηση στο 
www.certifiedfibermax.gr

Συγκομιδή και
παράδοση στα
εκκοκκιστήρια

Εκκόκκιση
και τελική

Πιστοποίηση

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

2015
3 Εκκοκιστήρια 
(Θρακικά, Βιολάρ, Επίλεκτος)

291 Παραγωγοί

2.171,6 Εκτάρια

8.343 Πιστοποιημένες Μπάλες

2019 
3 Εκκοκιστήρια 
(Θρακικά, Βιολάρ, Κ.Β. Μάρκου)

1.578 Παραγωγοί

11.781 Εκτάρια

59.390 Πιστοποιημένες Μπάλες


