
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ CSF
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
η ποιοτικότερη επιλογή των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες βαµβακοπαραγωγοί και οι παραχθείσες ποσότητες ήταν:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.
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ΣΕΛ. 1

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.
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http://www.aeiforiki.gr
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http://thrakika.gr/cotton-plus
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ΣΕΛ. 2

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.
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CSF ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παραγωγή µε βιώσιµες γεωργικές πρακτικές σηµαίνει ότι σε όλα τα στα στάδια της καλλιέργειας λήφθηκαν υπόψη το 
περιβάλλον, οι παραγωγοί και η κοινωνία. Για να γίνει αυτό ακολουθήθηκε ένα πρωτόκολλο, το οποίο κάθε χρόνο απαιτεί νέα 
στοιχεία και βελτιώσεις. Εδώ είναι τα στοιχεία καλλιέργειας για το 2018/19.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

Αρδευτικό κανάλι ΤΟΕΒ

Γεώτρηση

Σύνολο αρδευοµένων

290,1

1602,5

1892,6

15%

85%

Πηγή άρδευσης  Έκταση
(εκτάρια)

Ποσοστό

Στάγδην 

Πύραυλος

Πολυµπέκ

Μη αρδεύσιµα

19%

52%

17%

12%

Ποσοστό αρδεύσιµης έκτασης ανά µέθοδο

ΑΡ∆ΕΥΣΗ

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.

ΣΕΛ. 3

https://www.certifiedfibermax.gr/~/media/BASF/Internet/FiberMax/pdf/PROTOCOL.pdf


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ CSF
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
η ποιοτικότερη επιλογή των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες βαµβακοπαραγωγοί και οι παραχθείσες ποσότητες ήταν:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

Ποσοστό παραγωγών που εφαρµόζουν 
λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης

Ποσοστό παραγωγών που εφαρµόζουν υδρολίπανση

Ποσοστό παραγωγών που υλοποίησε ανάλυση 
εδάφους την τελευταία 5ετία

85%

15%

22%

Μέσος αριθµός ζιζανιοκτονίας ανά αγροτεµάχιο 
Μέσος όρος εφαρµογών εντοµοκτόνων ανά αγροτεµάχιο 
Ποσοστό παραγωγών που εφαρµόζουν αµειψισπορά 
Ποσοστό ψεκαστών - ιδιοψεκαστών 
Παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράµµατα για την σωστή χρήση ΦΠΠ 
Ποσοστό έκτασης εφαρµογής Pix 
Μεσος όρος εφαρµογών Pix 

1,74
1,43
48%
83%
74%
67%
1,32

ΑΡ∆ΕΥΣΗ

* Μέσος αριθµός εφαρµογών λίπανσης ανά αγροτεµάχιο 3,5
* Μέσος όρος θρεπτικών µονάδων/εκτάριο: Ν:170,1kg P: 20,09kg K: 40,29kg
* Αναφέρεται σε δείγµα µόνο παραγωγών

ΘΡΕΨΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.

ΣΕΛ. 4



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ CSF
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
η ποιοτικότερη επιλογή των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες βαµβακοπαραγωγοί και οι παραχθείσες ποσότητες ήταν:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

Συµµετοχή στο πρόγραµµα CSF

Επιδότηση χαµηλής υγρασίας

Σύνολο

1,8

2,1

3,9

Η παραγωγή ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία όπως το CSF προϋποθέτει το µεγάλο µέρος της υπεραξίας του να επιστρέφει στον βαµβα-
κοπαραγωγό. Για αυτό το 2018 επιδοτήσαµε µε 1,8 λεπτά επιπλέον της συµβατικής τιµής, όλους τους παραγωγούς που συµµετείχαν στο 
πρόγραµµα. Επιπλέον, επιδοτήσαµε όσους έφεραν το βαµβάκι µε χαµηλή υγρασία, και έτσι οι παραγωγοί του CSF πήραν επιπλέον κατά 
µέσο όρο άλλα 2,1 λεπτά ανά κιλό συσπόρου .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Επιπλέον λεπτά ανά κιλό συσπόρου

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.

ΣΕΛ. 5



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ CSF
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
η ποιοτικότερη επιλογή των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες βαµβακοπαραγωγοί και οι παραχθείσες ποσότητες ήταν:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

Παιδεία

Υγεία 

Πολιτισµός 

Κοινωνία 

Αθλητισµός

 42,1%

14,2%

17,2%

23,4%

3,0%

CSF ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ CSF
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
η ποιοτικότερη επιλογή των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες βαµβακοπαραγωγοί και οι παραχθείσες ποσότητες ήταν:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

CSF: ΕΝΑ ΒΑΜΒΑΚΙ PREMIUM

Κοινά

CSF

CSF-ΓΛΠ

Ποιότητα 2η

Απόδοση 2η

4,7

4,4

4,4

4,1

4,7

29,4

30,2

30,2

31,0

29,3

83,7

83,9

84,0

84,0

83,5

5,5

5,0

4,8

4,5

5,9

29,9

31,5

32,0

30,3

30,7

7,5

7,3

7,3

7,7

7,7

72,9

75,3

76,8

72,2

75,2

Mic Len Unf SFI Str Eln Rd +b SCI

8,4

7,6

7,8

8,6

7,4

133

144

147

144

135

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ CSF
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
η ποιοτικότερη επιλογή των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες βαµβακοπαραγωγοί και οι παραχθείσες ποσότητες ήταν:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ CSF
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
η ποιοτικότερη επιλογή των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες βαµβακοπαραγωγοί και οι παραχθείσες ποσότητες ήταν:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ CSF
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
η ποιοτικότερη επιλογή των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες βαµβακοπαραγωγοί και οι παραχθείσες ποσότητες ήταν:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ CSF
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
η ποιοτικότερη επιλογή των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες βαµβακοπαραγωγοί και οι παραχθείσες ποσότητες ήταν:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη. Επίσης τα προγράµµατα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων 
πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένα απέναντι στα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα CSF ήταν χορηγός σε αρκετές τοπικές δράσεις. Την τελευταία οικονοµική χρήση της 
εταιρείας οι χορηγίες ήταν αυξηµένες κατά 24,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.

Αυτές ήταν κατανεµηµένες ως εξής:

Οι ποικιλίες FiberMax είναι παγκόσµια γνωστές για την υψηλή ποιότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού που παράγουν. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και φέτος στο παραγόµενο βαµβάκι του προγράµµατος CSF. Η επιχείρηση µας µετρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του βαµβακιού στο 100% των δεµάτων που παράγει. Στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δεµάτων CSF 
σε σύγκριση µε αυτά του κοινού βαµβακιού που εκκοκκίστηκαν (Κοινά), της δεύτερης σε ποιότητα ποικιλίας (Ποιότητα 2η), της 
δεύτερης σε απόδοση σε ίνα ποικιλίας (Απόδοση 2η) και της παραγωγής CSF από µια οµάδα παραγωγών που εκκόκκισε για 
λογαριασµό της (CSF-ΓΛΠ), και η οποία πέτυχε εκπληκτικά για τα τοπικά δεδοµένα αποτελέσµατα.

Η εκπαίδευση των παραγωγών που µετέχουν στο πρόγραµµα CSF σε 
ζητήµατα άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, σωστής χρήσης των φυτοφαρµάκων αλλά και ατοµικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Για αποδοτικότερη χρήση των εισροών, καλύτερη 
ποιότητα και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
προσφέρεται από το πρόγραµµα CSF στους παραγωγούς 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας χωρίς καµία δική τους 
οικονοµική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρόγραµµα CSF στην ιχνηλασιµότητα, ώστε να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής που παράχθηκε 
και το τελευταίο κιλό βαµβάκι. Έτσι τρίτη εταιρεία χαρτογραφεί όλα τα αγροτεµάχια, περνά όλα τα δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που 
δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραµµα CSF εφαρµόστηκε στα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για 4η συνεχόµενη χρονιά. Το 2018 τέθηκε σαν στόχος η ποιοτικότερη 
επιλογή των συµµετεχόντων. Σαν αποτέλεσµα η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού ήταν καλύτερης ποιότητας αλλά και η 
καλλιέργεια πιο φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι παραγωγοί απήλαυσαν µία καλύτερη τιµή, ενώ η ανταπόδοση προς την τοπική 
κοινωνία µέσω χορηγιών ήταν σηµαντικά αυξηµένη. Εφαρµόστηκε σύστηµα ευφυούς γεωργίας στα χωράφια των παραγωγών, 
ενώ βελτιώθηκε ταυτόχρονα η εκπαίδευση των παραγωγών και το µοναδικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζουµε. Τέλος, η 
εταιρεία µας συµµετείχε σε πολλά συνέδρια µε σκοπό την προώθηση του προγράµµατος CSF στην διεθνή αγορά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF
Oι ποικιλίες βαµβακιού FiberMax της BASF αναγνωρίζονται παγκοσµίως για την 
ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ξεχωριστή κατηγορία εµπορίας βαµβακιού.

Το πρόγραµµα «Πιστοποίηση FiberMax µε Βιώσιµες Γεωργικές Πρακτικές» 
φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαµβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες 
FiberMax, µέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
προσαρµοσµένο τρόπο παραγωγής. 

Η εφαρµογή, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του προγράµµατος γίνεται από τρίτους, εξωτερικούς φορείς, και συγκεκριµένα τις 
εταιρείες Αειφορική και QMSCERT. Το πρόγραµµα CSF είναι επικεφαλής της προσπάθειας των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων για την 
παραγωγή του Cotton+, ενός βαµβακιού µε υψηλότερη αξία.

Προσπαθώντας να κάνουµε γνωστό διεθνώς το βαµβάκι CSF αλλά και τη σηµασία των βιώσιµων γεωργικών πρακτικών, η 
εταιρεία µας συµµετείχε το 2018/19 σε διάφορα διεθνή συνέδρια µε πιο σηµαντικά αυτό του BCI στις Βρυξέλες και του TCBL 
στο Prato της Ιταλίας.
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