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Ποικιλίες βαμβακιού από την
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

PHYNTA | PHY 48 | PHY 983 | SPEED

Με την εγγύηση της Phytogen 
και τη σιγουριά της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

Η Ελάνκο Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. καλύπτει τις ανάγκες του Έλληνα 
βαμβακοπαραγωγού από το 1962 εισάγοντας καινοτόμα 
προϊόντα από μεγάλες εταιρίες του χώρου.
Στις ποικιλίες βάμβακος η συνεργασία της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
με την Phytogen USA ανέδειξε τα πρόσφατα χρόνια ποικιλίες 
κορυφαίων αποδόσεων στο χωράφι με υψηλό βαθμό 
ανεκτικότητας σε πλήθος βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. 
Παράλληλα η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ανέπτυξε σημαντική 
σποροπαραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ E.C.O.

(ELANCO COTTON OPTIMA)

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ δημιούργησε το πρόγραμμα 
πιστοποίησης E.C.O. (κατά AGRO 2,2 / BCI) με σκοπό να 
ωφεληθούν τόσο οι παραγωγοί όσο και οι εκκοκκιστικές 
επιχειρήσεις από την προστιθέμενη αξία της καλλιέργειας 
των ποικιλιών βάμβακος (PHYNTA, PHY 48, PHY 983). 
Οι κορυφαίες αποδόσεις των ποικιλιών στο χωράφι, όταν 
καλλιεργούνται υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες με 
σεβασμό στο περιβάλλον και συνδυάζονται με πολύ υψηλές 
αποδόσεις σε εκκοκκισμένο βαμβάκι και ποιότητα ίνας, 
δημιουργούν πολλαπλά και σημαντικά οφέλη σε όλη την 
παραγωγική αλυσίδα.

Ειδικότερα η έρευνα των τελευταίων ετών δημιούργησε 
νέες, πρώιμες ποικιλίες, κορυφαίων αποδόσεων, εκπληκτικής 
σταθερότητας και ευκολίας γεωργικών χειρισμών.  
Ταυτόχρονα όμως οι νέες αυτές ποικιλίες (PHYNTA, PHY 48, 
PHY 983) διαθέτουν υψηλότατες αποδόσεις αλλά και ποιότητα 
ίνας για το εκκοκκιστήριο.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να δίνουν προστιθέμενη αξία 
στο παραγόμενο προϊόν και σε αυτούς που το διαχειρίζονται.



PHYNTA

Ποικιλία πολύ υψηλού δυναμικού παραγωγής, πρώιμη, εύκολα διαχειρίσιμη 
με πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους εδαφών και 
κλιματικών συνθηκών.

Γενική περιγραφή 

n Γρήγορη αρχική 
ανάπτυξη

n Βαθύριζη ποικιλία
n Ποικιλία με εξαιρετικά 

αγρονομικά 
χαρακτηριστικά και 
σημαντική ανοχή στις 
αδρομυκώσεις

n Ποικιλία με μεγάλο 
μέγεθος σπόρου και 
πολύ καλό ειδικό βάρος 
(βάρος κάψας 5,5gr-
6,5gr)

Τεχνολογικά  
χαρακτηριστικά ίνας

Μήκος ίνας
29,3+ mm

Αντοχή ίνας
29-30+ gr/tex

Micronaire
4,2 – 4,4

Απόδοση σε ίνα
38,5%- 39,5%

Βασικά σημεία διαχείρισης 

n Εύρωστο φυτό ζωηρής ανάπτυξης
n Πρώιμη έναρξη καρποφορίας (5ο-6ο κόμβο)
n Πολύ καλή συμπεριφορά σε συνθήκες stress 

και έλλειψης νερού
n Συνίσταται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. 

Καλύτερος έλεγχος της ανάπτυξης των 
φυτών επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές 
αρχίσουν στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους 
(πρώτα χτένια).

n Χρονικά συγκεντρωμένη καρποφορία  
και ωρίμανση καρυδιών.

n Παρουσιάζει παρατεταμένη έκπτυξη 
παραγωγικών οργάνων, με αποτέλεσμα  
την αναπλήρωση απωλειών λόγω δυσμενών 
κλιματολογικών συνθήκων και εντομολογικών 
προσβολών.

n Εξαιρετική αντοχή και συμπεριφορά  
των ανοιχτών καρυδιών μετά από έντονες  
βροχοπτώσεις (δεν τινάζει, δεν καραμελιάζει)



PHY 48

Πρώιμη ποικιλία υψηλών αποδόσεων, καθορισμένης ανάπτυξης με εύκολη 
διαχείριση και προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Γενική περιγραφή 

n Γρήγορη αρχική 
ανάπτυξη

n Δυνατό ριζικό σύστημα
n Ποικιλία με άριστα 

αγρονομικά 
χαρακτηριστικά και 
καλή ανοχή στις 
αδρομυκώσεις

n Ποικιλία με μεγάλο 
μέγεθος σπόρου και 
πολύ καλό ειδικό βάρος 
(βάρος κάψας 5gr-6 gr)

Τεχνολογικά  
χαρακτηριστικά ίνας

Μήκος ίνας
28+ mm

Αντοχή ίνας
29-30+ gr/tex

Micronaire
4,0 – 4,1

Απόδοση σε ίνα
37,5%- 38,5%

Βασικά σημεία διαχείρισης 

n Φυτό καθορισμένης ανάπτυξης
n Πρώιμη έναρξη καρποφορίας (5ο - 6ο κόμβο)
n Αρίστη ανταπόκριση στους ρυθμιστές 

ανάπτυξης
n Η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης να γίνεται 

εφόσον χρειαστεί
n Παρουσιάζει παρατεταμένη έκπτυξη 

παραγωγικών οργάνων, με συνέπεια την 
αναπλήρωση απωλειών λόγω δυσμενών 
συνθήκων περιβάλλοντος.

n Εξαιρετική αντοχή και συμπεριφορά των 
ανοιχτών καρυδιών μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις.



PHY 983

Μεσοπρώιμη ποικιλία πολύ υψηλού δυναμικού παραγωγής
με άριστη συμπεριφορά σε συνθήκες υδατικού stress.

Γενική περιγραφή 

n Πολύ γρήγορη αρχική 
ανάπτυξη

n Η πιο βαθύριζη ποικιλία
n Υψηλή προσαρμοστικό-

τητα σε διαφορετικούς 
τύπους εδαφών (από 
αργιλώδη έως αμμώδη 
ακόμα και για αλατούχα 
εδάφη.)

n Ποικιλία με άριστα αγρο-
νομικά χαρακτηριστικά 
και πολύ καλή ανοχή στις 
αδρομυκώσεις.

n Ποικιλία με μεγάλο μέ-
γεθος σπόρου και πολύ 
μεγάλο ειδικό βάρος. 
(βάρος κάψας 5,5gr-
6,5gr)

Τεχνολογικά  
χαρακτηριστικά ίνας

Μήκος ίνας
28+ mm

Αντοχή ίνας
29-30+ gr/tex

Micronaire
4,5 – 4,9

Απόδοση σε ίνα
38,5%- 39,5%

Βασικά σημεία διαχείρισης 

n Υψηλό φυτό δυνατής ανάπτυξης
n Έναρξη καρποφορίας (6ο κόμβο)
n Ιδανική ποικιλία για ξηρικές-ημιξηρικές 

συνθήκες καλλιέργειας
n Συνίσταται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. 

Ιδιαίτερα ο καλύτερος έλεγχος της 
ανάπτυξης των φυτών επιτυγχάνεται όταν  
οι εφαρμογές αρχίσουν στα πρώτα στάδια 
της ανάπτυξης (πρώτα χτένια).

n Παρουσιάζει παρατεταμένη έκπτυξη 
παραγωγικών οργάνων, με αποτέλεσμα την 
αναπλήρωση απωλειών λόγω δυσμενών 
κλιματολογικών συνθήκων  
και εντομολογικών προσβολών.

n Εξαιρετική αντοχή και συμπεριφορά  
των ανοιχτών καρυδιών μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις.



SPEED

Μεσοπρώιμη ποικιλία υψηλών αποδόσεων 
και σταθερότητα παραγωγής.

Γενική περιγραφή 

n Γρήγορη αρχική 
ανάπτυξη

n Δυνατό ριζικό σύστημα
n Υψηλή 

προσαρμοστικότητα σε 
διαφορετικές εδαφικές 
και κλιματικές συνθήκες

n Ποικιλία με άριστα 
αγρονομικά 
χαρακτηριστικά και 
καλή ανοχή στις 
αδρομυκώσεις

Τεχνολογικά  
χαρακτηριστικά ίνας

Μήκος ίνας
30+ mm

Αντοχή ίνας
30+ gr/tex

Micronaire
4,4 – 4,7

Απόδοση σε ίνα
36%- 37%

Βασικά σημεία διαχείρισης 

n Φυτό καθορισμένης ανάπτυξης
n Πρώιμη έναρξη καρποφορίας (6ο κόμβο)
n Εξαιρετική συμπεριφορά σε βαριά- 

αργιλώδη εδάφη
n Αρίστη ανταπόκριση στους ρυθμιστές 

ανάπτυξης
n Παρουσιάζει παρατεταμένη έκπτυξη 

παραγωγικών οργάνων, με συνέπεια την 
αναπλήρωση απωλειών λόγω δυσμενών 
συνθήκων περιβάλλοντος.

n Εξαιρετική αντοχή και συμπεριφορά των 
ανοιχτών καρυδιών μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ 

ΤΗΣ ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Θράκη - Ανατολική Μακεδονία 
ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Τηλ.: 694 476 6103 | email: atsoulkanakis@elanco.gr 

ΣΚΕΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Τηλ.: 693 658 3051 | email: gskendros@elanco.gr 

ΚΑΝΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τηλ.: 693 241 6564 | email: dkanelas@elanco.gr

Κεντρική - Δυτική Μακεδονία 
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

Τηλ.: 693 707 8379 | email: stsachouridis@elanco.gr

Ανατολική Θεσσαλία 
ΝΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 

Τηλ.: 693 671 5362 | email: fnakos@elanco.gr

Δυτική Θεσσαλία 
ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Τηλ.: 694 446 9775 | email: chpapatzimopoulos@elanco.gr 

ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Τηλ.: 693 722 9455 | email: vpolymeros@elanco.gr

Φθιώτιδα - Βοιωτία - Εύβοια 
ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Τηλ.: 694 418 4452 | email: gsiamandouras@elanco.gr 

ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Τηλ.: 693 664 9387 | email: nmakris@elanco.gr

Δυτική Ελλάδα 
ΑΥΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Τηλ.: 693 291 3212 | email: navgeris@elanco.gr

Δυτική Πελοπόνησσος 
ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Τηλ.: 697 800 6018| email: kkerbesiotis@elanco.gr

Υπεύθυνος ανάπτυξης & τεχνικής υποστήριξης 
προϊόντων Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας 
ΣΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Τηλ.: 6948043161 | email: vsykas@elanco.gr

Διακινητής: Ελανκο Ελλας • Προϊόν: Phytogen

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335
152 31 Χαλάνδρι
τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΚΗ: τηλ.: 2310 289 100 
• e-mail: contact@elanco.gr 
• www.elanco.gr


