
Gloria®

Çorakta yüksek boylanma ve
erkencilik!



Gloria®

ÖZELLİKLERİ

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

BASF Tarım Çözümleri’nin FiberMax® ürünleriyle, 
kalite standardı yükseliyor. Verim potansiyeli ve su 
kaynaklı stres koşullarına dayanıklılığı yüksek Gloria®, 
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.
• Yüksek adaptasyon yeteneği sayesinde her 

türlü toprak ve yetiştirme koşullarına uyum 
sağlayabilmektedir.

• Çırçır randımanı %41-43’dür.
• Meyve dalları uzun çalı formundadır.
• Kozası orta büyüklüktedir ve koza açımı kuvvetlidir. 

• Hasat döneminde oluşacak olumsuz hava koşullarında 
elyaf dökümüne karşı toleransı yüksektir.

• Boylanma problemi yaşanan arazilerde ve özellikle 
çorak topraklarda hızlı çıkış ve rahat boylanabilme 
yeteneğine sahiptir.

• 1 kg’da yaklaşık 10.000 adet tohum bulunur.
• Sahip olduğu FiberMax® standartlarındaki elyaf kalitesi 

ile tekstil sektörünün öncelikli tercihidir.

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

30 – 31 mm 33 – 35 gr / tex. 3.9 – 4.2 %85 – 88 150 ve üzeri

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Bitki koruma ve tohum ürünlerini ürünlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. 
Bitki koruma ve tohum ürünlerini kullanırken herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.

0.232 241 12 31	 www.agro.basf.com.tr										BASF	Tarım	Çözümleri
Detaylı Bilgi İçin:

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.

FİBERMAX® 
SERTİFİKASYON PROGRAMI


