
Fiona®

Kaliteli elyaf, yüksek randıman.



Fiona®

BASF Tarım Çözümleri’nin kapsamındaki FiberMax® 
ürünleriyle, kalite standardı yükseliyor. Aranan çırçır 
randımanına sahip Fiona®, tarladan dünya çapında 
tercih edilen elyafa dönüşerek, tekstil sektörünün 
öncelikli tercihi oluyor.

*Bitki yönetimi ve farklı iklim koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

• Verim potansiyeli çok yüksektir.  
• Vejetasyon süresi orta – geç sınıftadır.
• Kısa meyve dalları ve kloster yapıda koza bağlama 

özelliği sebebiyle sık ekim ve makinalı hasada son 
derece uygundur.

• Çırçır randımanı % 44– 46’dir. Bu nedenle çırçır 
işletmelerince aranılan çeşitlerdendir.

• Kozası orta büyüklüktedir ve koza açımı kuvvetlidir.
• 1 kg’da yaklaşık 12.000 adet tohum bulunur.
• Sahip olduğu FiberMax® standartlarındaki elyaf kalitesi 

ile tekstil sektörünün öncelikli tercihidir.

Uzunluk Mukavemet İncelik (mic.) Uniformite İplik olabilme indeksi (SCI)

30-32 mm 33-35 gr / tex. 4,0 – 4,5 %84-88  150 ve üzeri  

ÖZELLİKLERİ

*Ürünle ilgili daha detaylı bilgi almak için www.agro.basf.com.tr’de Fiona® ürün sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

BASF, FiberMax® pamuğunda belirli bir kalite standardını yakalamak ve tekstil 
üreticilerinin yüksek kaliteli elyaf talebini karşılamak amacıyla FiberMax® 
Sertifikasyon Programı’nı uyguluyor.

FiberMax® Sertifikasyon Programı dahilinde hazırlanan balyalar belli bir kalite standardına sahiptir. FiberMax® 
etiketli balyalarda, elyaf FiberMax® pamuk tohumu çeşitlerinden üretilip, ayrı olarak hasat edilir. Sertifikasyon 
programına katılan çırçır fabrikaları tarafından, günümüz standartlarına uygun koşullarda ayrı olarak çırçırlandığı 
garanti edilmektedir. Balyaların FiberMax® markasına sahip olması, elyafın tekstilci tarafından tercih edilmesine 
sebep olmakta ve daha yüksek fiyatla satılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Fiona® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Ürünü dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. 
Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

Detaylı Bilgi İçin:
www.agro.basf.com.tr          BASF Tarım Çözümleri          BASF Tarım Çözümleri

Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir   

0549 680 41 14

FİBERMAX® 
SERTİFİKASYON PROGRAMI


