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Καλαμπόκι

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Υψηλή απόδοση με τη χαμηλότερη δαπάνη
Το καλαμπόκι είναι θερμόφιλο φυτό υψηλής παραγωγικότητας και ευδοκιμεί καλύτερα
σε θερμοκρασίες 21-27οC. Προτιμά βαθειά εδάφη που συγκρατούν υγρασία με ουδέτερο
μέχρι ελαφρά αλκαλικό pH και είναι ιδιαίτερα απαιτητικό στο πότισμα.
Παραλαμβάνει το Άζωτο σε πολύ μεγάλες ποσότητες, οι οποίες εξαρτώνται και από
το ύψος της παραγωγής. Εάν ληφθούν υπόψη και οι αναπόφευκτες απώλειες του
θρεπτικού αυτού στοιχείου από το έδαφος, μία παραγωγή καλαμποκιού 1000 κιλών/
στρέμμα απαιτεί προσθήκη άνω των 25 κιλών το στρέμμα, ακόμη και σε χωράφια με
καλή γονιμότητα.
Η απορρόφηση του Αζώτου είναι συνεχής σε όλη την περίοδο ανάπτυξης και ιδιαίτερα
κατά το σχηματισμό της φόβης (τούφας). Αντίστοιχα το καλαμπόκι έχει αρκετές
απαιτήσεις Φωσφόρου και Καλίου. Ακόμη και σε εδάφη με επάρκεια των θρεπτικών αυτών
στοιχείων, είναι σκόπιμη η λίπανση συντήρησης, ιδιαίτερα με Φώσφορο. Το καλαμπόκι
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην έλλειψη Ψευδαργύρου, του οποίου η τροφοπενία
είναι συχνή και προκαλεί σοβαρή μείωση της παραγωγής. Γι’αυτό και προτείνεται η
προληπτική εφαρμογή Ψευδαργύρου με τη βασική λίπανση.

Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για το καλαμπόκι (κιλά/στρέμμα)
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

20-30

6-12

4-8

Προτάσεις Λίπανσης
Περισσότερη από τη μισή ποσότητα του Αζώτου και του Φωσφόρου, όπως και το
80% της ποσότητας του Καλίου πρέπει να απορροφηθεί από το φυτό πριν από την
άνθηση και είναι απολύτως απαραίτητο να βρίσκονται τα στοιχεία αυτά στη διάθεση των
φυτών καθ’όλη τη διάρκεια της βλάστησης. Ο Φώσφορος και το Κάλιο προστίθενται με
τη βασική λίπανση, ενώ το Άζωτο κατά το ήμισυ με τη βασική και το υπόλοιπο με την
επιφανειακή, όταν τα φυτά έχουν ύψος 60-80 εκατοστά. Για καλύτερα αποτελέσματα
είναι προτιμότερο ένα μίγμα Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου (ΦΕΡΤΑΜΩΝ) ή το
βραδείας αποδέσμευσης Αζώτου (ΡΥΘΜΟΦΕΡΤ Ν).

Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία (κιλά/στρ.)

ΦΕΡΤΙΚΟΡΝ
27-9-0(4)+1,5Ζn

60-70

ΦΕΡΤΙΚΟΡΝ ΚΑΛΙΟΥ
26-7-5(2,5)+1,5Ζn

60-70

ΝΟΥΤΡΙΦΕΡΤ 18
18-9-6(11)+0,2Ζη

70-80

ΡΥΘΜΟΦΕΡΤ NP
25-10-0(9)

65-80

Θειοφωσφορική Αμμωνία
22-11-0(12)

70-80

Θειοφωσφορική Αμμωνία
20-10-0(11)

70-80

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΦΕΡΤΑΜΩΝ 25
25-0-0(16)

40-50

ΦΕΡΤΑΜΩΝ Ζn
25-0-0(12)+1,5Ζn

40-50

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0 ή 34,5-0-0

30-40

ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡ. ΑΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0

40-50

ΘΕΙΟΓΚΡΑΝ EXTRA
20,5-0-0(18)

50-60

NITPOKAN
27-0-0+5MgO+0,2B

40-50

ΡΥΘΜΟΦΕΡΤ N
27-0-0

30-50

Προτείνουμε την ιδανική λίπανση για υψηλή απόδοση
χωρίς υψηλό κόστος.

Τομάτα

Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία
(κιλά/στρ.)

ΚΟΜΠΛΕΦΕΡΤ
10-10-20(15)+4MgO+Ιχν.

80-120

Αυξημένη παραγωγή και άριστη ποιότητα

ΜΠΛΕΣΤΑΡ
12-12-17(13)+2MgO+Ιχν.

80-120

Οι δύο τύποι της καλλιέργειας για επιτραπέζιο προϊόν είναι η θερμοκηπιακή και η
υπαίθρια τομάτα. Τρίτος τύπος είναι η βιομηχανική τομάτα. Όλοι οι τύποι είναι
σημαντικοί για την αγροτική οικονομία της Ελλάδας. Κοινό χαρακτηριστικό της
τομάτας είναι οι υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, λόγω μεγάλης παραγωγής
καρπών και βλαστικής μάζας. Οι αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την
περιοχή, την ποικιλία, το έδαφος και τον τρόπο καλλιέργειας. Ο σχεδιασμός της
λιπαντικής διαχείρισης πρέπει να βασίζεται στη δυνατή αναμενόμενη παραγωγή, διότι
στην αντίθετη περίπτωση, εάν λιπάνουμε με μεγαλύτερες ποσότητες λιπασμάτων
από αυτές που απαιτούνται, θα υπάρξουν δυσμενείς επιδράσεις στην ποιότητα του
καρπού και σε βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Υπερβολικό Άζωτο προκαλεί:
• Αύξηση της ευαισθησίας στους παθογόνους μικροοργανισμούς.
• Μείωση παραγωγής, λόγω παράτασης της άνθησης.
• Οψίμηση της ωρίμανσης.
• Μαλάκωμα των καρπών.
Μεγάλες ποσότητες Φωσφόρου προκαλούν:
• Αύξηση του ποσοστού των ανομοιόμορφα χρωματισμένων καρπών
• Αύξηση του ποσοστού των καρπών με “κούφιασμα”
Με ενίσχυση της Καλιούχου λιπάνσεως βελτιώνεται η ποιότητα των καρπών και
μετριάζονται οι αρνητικές επιδράσεις που μπορούν να προκύψουν από την υπερβολική
δοσολογία Αζώτου. Η υπερβολική όμως Καλιούχος λίπανση συχνά προκαλεί
τροφοπενία Μαγνησίου στην τομάτα, λόγω ανταγωνισμού των δύο θρεπτικών
στοιχείων. Συμπερασματικά η τομάτα απαιτεί ισχυρή αλλά ισορροπημένη λίπανση.

ΜΑΓΝΗΦΕΡΤ
14-7-14(12,5)+5MgO+Ιχν.

60-80

ΝΟΥΤΡΙΦΕΡΤ 12
12-12-12(15)+0,2Ζη

100-120

11-15-15(14)

100-120

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 12
12-12-12(15)+10% Οργ. Ύλη

100-120

ΡΥΘΜΟΦΕΡΤ NP
25-10-0(9)

50-120

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για την τομάτα (κιλά/στρέμμα)
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

ΜΑΓΝΗΣΙΟ
(MgO)

Βιομηχανική Τομάτα

25-35

15-20

30-37

5-8

Επιτραπέζια Τομάτα

30-40

15-20

40-50

8-10

Τομάτα Θερμοκηπίου

35-45

20-22

55-65

10-12

Προτάσεις Λίπανσης
Η χορήγηση των θρεπτικών στοιχείων Αζώτου και Καλίου πρέπει να επιμερίζεται κατά
τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου και η Αζωτούχος λίπανση να ελαχιστοποιείται ή
να σταματά λίγο πριν την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών για τη βιομηχανική
τομάτα. Στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας και στην υπαίθρια καλλιέργεια
της επιτραπέζιας τομάτας, όλη η ποσότητα του Φωσφόρου χορηγείται εφ’άπαξ στην
αρχή της καλλιέργειας και ενσωματώνεται στο έδαφος.

Παρατηρήσεις

Η επιλογή του συγκεκριμένου
τύπου εξαρτάται από τις
εδαφικές συνθήκες, τον τύπο της
καλλιέργειας και από την ύπαρξη
συμπληρωματικής υδρολίπανσης.

Με αναστολέα νιτροποίησης

EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0 ή 34,5-0-0
ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ AΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0
ΦΕΡΤΑΜΩΝ 25
25-0-0(16)
NITPOKAN
27-0-0+5MgO+0,2B

Το υπόλοιπο της ποσότητας
Αζώτου που υπολείπεται από
την ποσότητα Αζώτου του
βασικού λιπάσματος που
χρησιμοποιήθηκε, έως το
επίπεδο των 25-30 μον.
μοιρασμένο σε δόσεις
ανάλογα με τον τρόπο
καλλιέργειας.

Προτείνουμε το λίπασμα που θα δώσει μεγάλους και καλής
ποιότητας καρπούς με μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση.

Αμπέλι

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Η καλύτερη ποιότητα καρπών με το ιδανικό λίπασμα
Οι θρεπτικές απαιτήσεις του αμπελιού παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση γιατί
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες με κυριότερους την ποικιλία, το ύψος απόδοσης
της καλλιέργειας, τα επιδιωκόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την
τελική χρήση των σταφυλιών (επιτραπέζια ή οινοποιήσιμα), τις κλιματικές και εδαφικές
συνθήκες και την άρδευση. Οι ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται από
το έδαφος με την παραγωγή των σταφυλιών δίνονται στον παρακάτω πίνακα, αλλά είναι
μόνο ενδεικτικές των πραγματικών αναγκών λίπανσης του αμπελιού.
Παραλαβή θρεπτικών στοιχείων από τα σταφύλια
Απόδοση
(τον/στρ)
0,7-2,5

Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία
(κιλά/στρ.)

ΚΟΜΠΛΕΦΕΡΤ
10-10-20(15)+4MgO+lχν.

60-80

ΜΑΓΝΗΦΕΡΤ
14-7-14(12,5)+5MgO+lχν.

50-100

ΜΠΛΕΣΤΑΡ
12-12-17(13)+2MgO+lxv.

60-120

ΠΟΛΥΒΟΡ
12-12-18(12)+0,5Β+Ιχν.

60-80

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 8
8-10-14(11)+15% Οργ. Ύλη

80-100

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 12
12-12-12(15)+10% Οργ. Ύλη

60-80

11-15-15(14)

60-120

Επιλογή τύπου και
δόσεως λιπάσματος με
βάση τις ειδικές συνθήκες
του αμπελώνα.

EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Κιλά ανά στρέμμα και έτος
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

ΜΑΓΝΗΣΙΟ
(MgO)

ΑΣΒΕΣΤΙΟ
(CaO)

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
34,5-0-0

15-30

2,2-8,4

0,5-3,5

4,1-14,8

0,6-2,5

2,8-20,4

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0

15-30

ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0

20-40

NITPOKAN
27-0-0+5MgO+0,2B

20-40

Ιδιαίτερη ευαισθησία παρουσιάζει το αμπέλι στην έλλειψη Μαγνησίου (ξηρή ράχη),
καθώς και στις τροφοπενίες των μικροθρεπτικών στοιχείων Σιδήρου και Βορίου.
Πρόβλημα επίσης μπορεί να αποτελέσει η έλλειψη Ψευδαργύρου.
Οι λιπαντικές απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από την απομάκρυνση θρεπτικών
στοιχείων από τα σταφύλια, διότι περιλαμβάνουν τις ανάγκες θρέψης του πρέμνου
καθώς και τις αναπόφευκτες απώλειες. Σαν μέσες συστάσεις λίπανσης δίνονται:

Υδατοδιαλυτός τύπος

Αναλόγως τοπικών αναγκών.

Πλούσια πηγή άμεσα
αφομοιώσιμου Νιτρικού
Αζώτου, Μαγνησίου και
Βορίου.

Προτείνουμε λίπανση που θα δώσει άριστης ποιότητας καρπούς
για μεγαλύτερα κέρδη. Η καλύτερη ανταμοιβή του κόπου σας.

Λιπαντικές απαιτήσεις του αμπελιού (κιλά/στρέμμα/έτος)
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

MΑΓΝΗΣΙΟ
(MgO)

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

15-20

6-10

18-22

6-8

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

8-15

5-8

12-16

4-6

Τύπος Καλλιέργειας

Παρατηρήσεις

Προτάσεις Λίπανσης
Η ΕΛΦΕ προκειμένου να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες λίπανσης, θέτει στη διάθεση του
αμπελοκαλλιεργητή πέρα από τους παραδοσιακούς τύπους λιπασμάτων και μία σειρά
ειδικών τύπων από σύνθετα κοκκώδη λιπάσματα άριστης ποιότητας, εμπλουτισμένα
με Μαγνήσιο και μικροθρεπτικά στοιχεία. Τα βασικά αυτά λιπάσματα συμπληρώνονται
με την απαιτούμενη κατά περίπτωση επιφανειακή Αζωτούχο λίπανση.

Βαμβάκι

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Μεγάλες αποδόσεις με νέες λύσεις λίπανσης
Το βαμβάκι, χωρίς να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε μεγάλες ποσότητες θρεπτικών
στοιχείων, είναι απαραίτητο να λιπαίνεται συστηματικά για την εξασφάλιση
ικανοποιητικής παραγωγής και καλής ποιότητας ινών. Η αναγκαιότητα της λίπανσης
οφείλεται και στο γεγονός ότι το ριζικό σύστημα του βαμβακιού είναι πασσαλώδες, χωρίς
καλή εκμετάλλευση της εδαφικής γονιμότητας. Δεσπόζουσα θέση στη λίπανση κατέχει
το Άζωτο, που αυξάνει την ανάπτυξη των βαμβακοφύτων, την παραγωγή “καρυδιών”
(καψών), το βάρος και την ποιότητα των σπόρων. Η υπερβολική όμως όψιμη Αζωτούχος
λίπανση πρέπει να αποφεύγεται διότι ωθεί τα φυτά σε βλαστομανία και σε φτωχή και
όψιμη καρποφορία.
Ο Φώσφορος ενισχύει το βάρος, την περιεκτικότητα λαδιού, την πρωτεΐνη των σπόρων
και την ποιότητα των ινών. Το Κάλιο βελτιώνει την αντοχή και το μήκος των ινών και
συντελεί στη πρωϊμότερη ωρίμανση. Επίσης ενισχύει την αντοχή των φυτών στην
ξηρασία και στις ασθένειες του εδάφους.
Εκτός από τα 3 κύρια θρεπτικά στοιχεία, σε όξινα εδάφη απαιτείται και η προσθήκη
Μαγνησίου. Αυξημένη ευαισθησία παρουσιάζει επίσης το βαμβάκι σε ελλείψεις των
μικροθρεπτικών στοιχείων (ιχνοστοιχείων) Βορίου και Ψευδαργύρου. Οι τροφοπενίες
αυτές συναντώνται σε αρκετά εδάφη.

Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία
(κιλά/στρ.)

Παρατηρήσεις

ΦΕΡΤΙΚΟΤΤΟΝ
18-8-8(14)+2MgO+ 0,5Zn

40-70

Παρέχει Ν, Ρ2O5, και Κ2O σε σχέση
2/1/1, Μαγνήσιο και Ψευδάργυρο.

ΝΟΥΤΡΙΦΕΡΤ 18
18-9-6(11)+0,2Ζη

40-70

Παρέχει Ν, Ρ2O5 και Κ2O σε σχέση
3/1,5/1 και Ψευδάργυρο.

20-10-10(9)

40-60

Παρέχει Ν, Ρ2O5 και Κ2O σε σχέση
2/1/1.

11-15-15(14)

40-50

Περιέχει Ν, P2Ο5 και Κ2Ο. Απαιτεί
συμπλήρωση με Άζωτο.

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 12
12-12-12(15)+10% Οργ. Υλη

60-80

Για ισόρροπη λίπανση Ν/
Ρ2O5/Κ2O:1/1/1 με βελτιωμένη
αφομοιωσιμότητα θρεπτικών
στοιχείων και συντήρηση της
Οργανικής Ύλης του εδάφους.

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 8
8-10-14(11)+15% Οργ. Ύλη

60-70

Ενισχυμένη πηγή Καλίου. Λοιπές
ιδιότητες όπως το προηγούμενο,
αλλά με βελτιωτική επίδραση στην
Οργανική Ύλη του εδάφους.

20-10-0 (11)

40-60

16-20-0 (13)

40-60

ΡΥΘΜΟΦΕΡΤ NP
25-10-0(9)

30-40

Για εδάφη με επάρκεια Καλίου.
Με αναστολέα νιτροποίησης.

EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για το βαμβάκι
(κιλά/στρέμμα)
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

12-16

6-12

6-12

Προτάσεις Λίπανσης
Η προσθήκη Αζώτου στην κατάλληλη δοσολογία αποτελεί τον κανόνα. Ο Φώσφορος
και το Κάλιο πρέπει να συμμετέχουν στη λίπανση του βαμβακιού, ακόμη και όταν η
εδαφοανάλυση δείχνει “επάρκεια” των θρεπτικών αυτών στοιχείων, ώστε να μην
υποβαθμίζεται η γονιμότητα του εδάφους (λίπανση συντήρησης). Τα εμπλουτισμένα
σύνθετα λιπάσματα της ΕΛΦΕ καλύπτουν επίσης τις ανάγκες σε Μαγνήσιο, Βόριο και
Ψευδάργυρο.
Το βασικό σύνθετο λίπασμα διασπείρεται ομοιόμορφα με λιπασματοδιανομέα και
ενσωματώνεται σε βάθος 8-10 εκατοστών με το δισκοσβάρνισμα. Ένα μέρος όμως
(το 25%) είναι χρήσιμο να χορηγείται γραμμικά, σε μικρή απόσταση από το σπόρο,
γιατί βοηθάει το γρήγορο φύτρωμα και την πρωϊμότητα των φυτών. Το επιφανειακό
(Αζωτούχο) λίπασμα εφαρμόζεται μετά την εμφάνιση των γραμμών, κατά το “σταύρωμα”
και πριν από την ανθοφορία. Απαραίτητη είναι η ικανοποιητική υγρασία του εδάφους για
να αποφεύγονται οι απώλειες εξαέρωσης της αμμωνίας.

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0

15-25

Για ασβεστούχα και ουδέτερα
εδάφη. Η ακριβής δόση εξαρτάται
από τη γονιμότητα.

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
34,5-0-0

15-25

Υδατοδιαλυτός τύπος. Για
ασβεστούχα και ουδέτερα εδάφη.
Η ακριβής δόση εξαρτάται από τη
γονιμότητα.

ΑΣΒΕΣΤ. ΝΙΤΡ. ΑΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0

20-30

Για όξινα και ουδέτερα εδάφη.
Κατάλληλο για μεσοπρώϊμες
εφαρμογές.

ΘΕΙΟΓΚΡΑΝ EXTRA
20,5-0-0(18)

30-40

Μόνο για πολύ πρώιμες
εφαρμογές.

NITPOKAN
27-0-0+5MgO+0,2B

20-30

Πλούσια πηγή άμεσα
αφομοιώσιμου Νιτρικού Αζώτου,
Μαγνησίου και Βορίου.

ΦΕΡΤΑΜΩΝ 25
25-0-0(16)

15-20

Πλούσια πηγή αμμωνιακού-νιτρικού
αζώτου.

ΦΕΡΤΑΜΩΝ Zn
25-0-0(12)+1,5Zn

15-20

Πλούσια πηγή αμμωνιακούνιτρικού αζώτου. Ενισχυμένο με
ψευδάργυρο.

Προτείνουμε τις πιο περιεκτικές λύσεις λίπανσης για σημαντικά
καλύτερα αποτελέσματα. Περισσότερο και καλύτερο προϊόν.

Ελιά

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Για μεγαλύτερη παραγωγή – άριστη ποιότητα - μακροβιότητα
Η ελιά ευδοκιμεί και καρποφορεί ικανοποιητικά σε μεγάλη ποικιλία εδαφών με
εξαίρεση τα πολύ όξινα εδάφη. Προσαρμόζεται άριστα και σε λοφώδη εδάφη
χαμηλής γονιμότητας, αρκεί να λιπαίνεται σωστά. Αντιδρά θεαματικά στην
Αζωτούχο λίπανση, ειδικά σε εδάφη μέτριας γονιμότητας. Το Άζωτο επηρεάζει
θετικά τόσο τη βλάστηση όσο και την καρποφορία.
Έμμεσα μπορεί να μειώσει και το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας. Οι αυξημένες
απαιτήσεις σε Άζωτο εντοπίζονται σε δύο περιόδους:
• Από την έναρξη της νέας βλαστήσης και μέχρι την καρπόδεση
(Μάρτιος-Μάϊος).
• Κατά τη διάρκεια ξυλοποιήσεως του ενδοκαρπίου του σπέρματος
(Ιούλιος-Αύγουστος).
Έλλειψη Αζώτου προκαλεί φτωχή βλάστηση και μείωση της τελικής παραγωγής.
Υπερβολική ποσότητα Αζώτου αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει ευπάθεια
σε παγετούς και ασθένειες. Η ελιά έχει υψηλές απαιτήσεις σε Κάλιο, ειδικά τις
χρονιές μεγάλης καρποφορίας. Η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας Καλίου δίνει
μεγαλύτερες αποδόσεις και καλύτερη αντοχή στις ασθένειες, στους παγετούς και
στην ξηρασία.
Από τα ιχνοστοιχεία ιδιαίτερη σημασία στη θρέψη της ελιάς έχει το Βόριο. Ελλείψεις
Βορίου μπορούν να εμφανιστούν σε εδάφη διαφόρων τύπων όπως ελαφρά αμμώδη,
όξινα, ασβεστούχα και εκδηλώνονται συχνότερα σε δέντρα νεαρής ηλικίας.

Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία
(κιλά/δένδρο)

ΜΑΓΝΗΒΟΡ
20-5-10(8)+2MgO+0,5B

2-5

Όπου υπάρχει σχετική επάρκεια
Φωσφόρου και Καλίου.

ΠΟΛΥΒΟΡ
12-12-18(12)+0,5Β+Ιχν.

2-5

Όπου απαιτείται ισχυρός
εμπλουτισμός σε Κάλιο, Βόριο και
ιχνοστοιχεία.

ΦΙΛΟΒΟΡ
20-6-12(7)+0,5Β+Ιχν.

2-5

Για ισχυρότερη παρουσία Αζώτου,
Βορίου και ιχνοστοιχείων.

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 12
12-12-12(15)+10% Οργ. Υλη

2-5

Για ισόρροπη λίπανση Ν/Ρ2Ο5/
Κ2Ο= 1/1/1 με βελτιωμένη
αφομοιωσιμότητα θρεπτικών
στοιχείων και συντήρηση της
Οργανικής Ύλης του εδάφους.

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 8
8-10-14(11)+15% Οργ. Ύλη

2-5

Ενισχυμένη πηγή Καλίου. Λοιπές
ιδιότητες όπως το προηγούμενο,
αλλά με βελτιωτική επίδραση στην
Οργανική Ύλη του εδάφους.

ΟΛΙΦΕΡΤ
19-6-15(4)+2MgO+0,5B

2-5

Για ισχυρό εμπλουτισμό σε Άζωτο,
Κάλιο, Μαγνήσιο και Βόριο.

21-7-12(5)+2MgO+0,3B

2-5

Για ισχυρό εμπλουτισμό σε Άζωτο,
Κάλιο, Μαγνήσιο και Βόριο.

11-15-15(14)

2-5

Παρατηρήσεις

EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για την ελιά (ανά δένδρο)
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

BOΡΙΟ
(Β)

NITPOKAN
27-0-0+5MgO+0,2B

1-2

Πλούσια πηγή άμεσα αφομοιώσιμου Νιτρικού Αζώτου,
Μαγνησίου και Βορίου.

1 - 1,5 κιλά

0,2 - 0,4 κιλά

1 - 1,5 κιλά

45 - 75 γραμμάρια

ΦΕΡΤΑΜΩΝ 25
25-0-0(16)

1-2

Πηγή Αμμωνιακού και Νιτρικού
Αζώτου.

ΘΕΙΟΓΚΡΑΝ EXTRA
20,5-0-0(18)

1-2

ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
21-0-0(24)

1-2

Πηγή Αμμωνιακού Αζώτου.
Βελτιώνει την πρόσληψη των
μικροθρεπτικών στοιχείων.

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0 ή 34,5-0-0

1-2

Για αλκαλικά έως ουδέτερα εδάφη.

ΑΣΒΕΣΤ. ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0

1-2

Για όξινα έως ουδέτερα εδάφη.

Προτάσεις Λίπανσης
Το λίπασμα πρέπει να πέφτει στην επιφάνεια του εδάφους που καλύπτει η σκιά από
την κόμη του δένδρου. Η ελιά αντιδρά θεαματικά στην Αζωτούχο λίπανση. Παρά τις
αντίθετες απόψεις που κατά καιρούς εκφράζονται, φαίνεται ότι για μέγιστη παραγωγή
και άριστη ποιότητα, η ελιά χρειάζεται τακτική λίπανση με Κάλιο, ειδικά μετά από χρονιές
υψηλής καρποφορίας.
Για την πρόληψη και θεραπεία της έλλειψης Βορίου, προτείνεται η χορήγησή του με τη
βασική λίπανση ή σε συνδυασμό με τη διαφυλλική χορήγηση (ψεκασμό). Η επιλογή του
κατάλληλου τύπου βασικού λιπάσματος εξαρτάται από την απαιτούμενη σχέση μεταξύ
των θρεπτικών στοιχείων. Η δόση εξαρτάται από την ηλικία, τη θρεπτική κατάσταση
και την παραγωγικότητα των δέντρων. Πολύτιμοι σύμβουλοι της λίπανσης είναι η
εδαφοανάλυση και η φυλλοδιαγνωστική.

Προτείνουμε λίπανση που να ικανοποιεί και να προλαμβάνει
τις απαιτήσεις των δενδών, έτσι ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη
δυνατή παραγωγή με άριστη ποιότητα

Εσπεριδοειδή
Αποδοτική καλλιέργεια με πιο χαμηλό κόστος
Τα κυριότερα είδη εσπεριδοειδών με οικονομική σημασία για τη χώρα μας είναι
η Πορτοκαλιά, η Μανδαρινιά, η Λεμονιά και το Γκρέιπ-Φρουτ. Το σημαντικότερο
ζητούμενο στη λίπανση των εσπεριδοειδών εκτός από την απόδοση, είναι τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Οι συνιστώμενες ποσότητες διαφέρουν μεταξύ των ειδών αλλά
και από περιοχή σε περιοχή. Γι’αυτό πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε λιπαντική
ενέργεια καλό θα είναι να προηγηθεί ανάλυση εδάφους και φυλλοδιαγνωστική. Ένας
γενικός κανόνας στη λίπανση των εσπεριδοειδών, είναι ότι η σχετικά χαμηλή δοσολογία
του Αζώτου σε συνδυασμό με τις υψηλές του Καλίου δίνουν καλύτερα ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη σημασία στη θρέψη των εσπεριδοειδών έχουν το Μαγνήσιο,
καθώς και τα μικροθρεπτικά Ψευδάργυρος, Σίδηρος και Μαγγάνιο, τα οποία επηρεάζουν
τόσο την απόδοση όσο και την ποιότητα των καρπών. Τα απαιτούμενα από τα δένδρα
ιχνοστοιχεία, πρέπει να προστίθενται με τη βασική λίπανση.
Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για την πορτοκαλιά (κιλά/δένδρο)
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

ΜΑΓΝΗΣΙΟ
(MgO)

0,3-0,7

0,25-0,3

0,3-0,5

0,05-0,07

Προτάσεις Λίπανσης
Ο Φώσφορος, το Κάλιο, το Μαγνήσιο, τα ιχνοστοιχεία και μέρος του Αζώτου (περίπου
το ½) παρέχονται με τη βασική χειμερινή λίπανση.
Η συμπληρωματική λίπανση του Αζώτου δίνεται στις αρχές του καλοκαιριού, σε ποσότητα
ανάλογη της θρεπτικής κατάστασης του δένδρου, της αναμενόμενης παραγωγής και
των εδαφοκλιματικών συνθηκών.
Οι διαφυλλικές εφαρμογές υδατοδιαλυτών λιπασμάτων σε συνδυασμό με τη
φυτοπροστασία, μπορούν να ενισχύσουν άμεσα τη θρεπτική κατάσταση του δέντρου.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία
(κιλά/δένδρο)

ΚΟΜΠΛΕΦΕΡΤ
10-10-20(15)+4MgO+Ιχν.

1-3

ΜΠΛΕΣΤΑΡ
12-12-17(13)+2MgO+Ιχν.

1-3

ΜΑΓΝΗΦΕΡΤ
14-7-14(12,5)+5MgO+Ιχν.

1-3

11-15-15(14)

1-3

15-15-15(10)

1-3

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ
12 12-12-12(15)+10% Οργ. Ύλη

1-3

Παρατηρήσεις

H ακρίβης δοσολογία εξαρτάται από την
πικιλία, την θρέψη των δέντρων και τις
εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής.

EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΦΕΡΤΑΜΩΝ 25
25-0-0(16)

0,5-1

ΦΕΡΤΑΜΩΝ Fe
26-0-0(13)+0,8FeSO4

0,5-1

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0 ή 34,5-0-0

0,5-1

ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0

0,5-1

ΘΕΙΟΓΚΡΑΝ EXTRA
20,5-0-0(18)

0,5-1

NITROKAN
27-0-0+5MgO+0,2B

0,5-1

Προτείνουμε μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής με μία
συμφέρουσα από οικονομική άποψη λίπανση.

Σιτηρά

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Η πιο κατάλληλη λίπανση με το χαμηλότερο κόστος
Οι σύγχρονες ποικιλίες σπόρου των χειμερινών σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι) που
χρησιμοποιούνται σήμερα, χαρακτηρίζονται από υψηλό παραγωγικό δυναμκό, που για
να εκδηλωθεί απαιτούνται ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς και ο κατάλληλος
συνδυασμός λιπαντικών θρεπτικών στοιχείων.
Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη μεγάλων αποδόσεων καρπού απαιτείται, κατά
κανόνα, ισχυρή Αζωτούχος λίπανση και κατά δεύτερο λόγο Φωσφορούχος λίπανση.
Αντίθετα στα ελληνικά εδάφη οι ανάγκες των σιτηρών για προσθήκη Καλίου και λοιπών
θρεπτικών στοιχείων είναι πολύ σπάνιες και περιορισμένες.
Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για τα σιτηρά (κιλά/στρέμμα)
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

8-16

4-8

0-4

Προτάσεις Λίπανσης
Οι λιπαντικές απαιτήσεις των σιτηρών καλύπτονται με τον κατάλληλο συνδυασμό
μίας βασικής Φωσφορικής Αμμωνίας (που να έχει την απαιτούμενη σχέση ΑζώτουΦωσφόρου) και 2 τουλάχιστον δόσεων “επιφανειακού λιπάσματος”, δηλαδή Νιτρικής ή
Ασβεστούχου Νιτρικής Αμμωνίας. Σε κάθε περίπτωση η εδαφοανάλυση, μαζί με τη γνώση
των συνθηκών κάθε περιοχής αποτελούν τον καλύτερο οδηγό της λίπανσης. Σε αρκετές
περιοχές της χώρας, όπως η Δυτική Θεσσαλία, η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τα
σιταροχώραφα είναι όξινα (δηλαδή έχουν χαμηλό pH) και χρειάζονται ασβεστούχα –
αλκαλικά λιπάσματα, όπως το ΟΞΙΦΕΡΤ και την Ασβεστούχο Νιτρική Αμμωνία.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του Υπ. Γεωργίας, η βασική
λίπανση με Άζωτο των χειμερινών σιτηρών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 κιλά Αζώτου/
στρέμμα για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ η επιφανειακή λίπανση με
Άζωτο σε 2 τουλάχιστον δόσεις μπορεί να φθάσει μέχρι και 11 κιλά Αζώτου/στρέμμα.

Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία
(κιλά/στρέμμα)

ΟΞΙΦΕΡΤ
15-13-0(14)+11CaO+2MgO

25-35

Άριστο για όξινα εδάφη. Ισχυρά
εμπλουτισμένο με Ασβέστιο.

ΑΝΤΙΟΞ
12-12-0(11)+10CaO+8MgO

25-40

Για ισόρροπη αζωτοφωσφορούχα θρέψη.
Για όξινα εδάφη. Εμπλουτισμένο με
Ασβέστιο και Μαγνήσιο.

ΟΞΙΝΑΛ
12-12-0+28% SΟ3

25-40

Για ισόρροπη αζωτοφωσφορούχα θρέψη.
Για αλκαλικά εδάφη. Ισχυρά εμπλουτισμένο
με Θείο.

ΡΥΘΜΟΦΕΡΤ NP
25-10-0(9)

15-25

Με αναστολέα νιτροποίησης.

Θειοφωσφορική Αμμωνία
20-10-0(11)

20-25

Με σχέση Ν/Ρ205=2/1.

Θειοφωσφορική Αμμωνία
22-11-0(12)

20-25

Με σχέση Ν/Ρ205=2/1.

Θειοφωσφορική Αμμωνία
24-12-0(9)

15-20

Με σχέση Ν/Ρ205=2/1.

Θειοφωσφορική Αμμωνία
16-20-0(13)

20-30

Για εδάφη φτωχά σε Φώσφορο.

Θειοφωσφορική Αμμωνία
18-8-0(10)

20-30

Για εδάφη χαμηλής παραγωγικότητας.

Παρατηρήσεις

EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0 ή 34,5-0-0

15-25

Για ασβεστούχα και ουδέτερα
εδάφη.

ΑΣΒΕΣΤ. ΝΙΤΡ. ΑΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0

20-30

Για όξινα και ουδέτερα εδάφη.

NITPOKAN
27-0-0+5MgO+0,2B

20-30

Για όξινα και ουδέτερα εδάφη.
Εμπλουτισμένο με Μαγνήσιο
και Βάριο.

Προτείνουμε την κατάλληλη λίπανση για ικανοποιητική
απόδοση με λιγότερα έξοδα.

Ρύζι

Προτάσεις Λίπανσης

Αποτελεσματική λίπανση για μεγαλύτερη παραγωγή
Η ρυζοκαλλιέργεια αξιοποιώντας τα αλατούχα και αλκαλιωμένα εδάφη προσδίδει στην
ελληνική γεωργία σημαντικό εισόδημα, αλλά και συντελεί στη βελτίωση των παθογενών
εδαφών. Οι σύγχρονες ποικιλίες ρυζιού υψηλής παραγωγικότητας, έχουν υψηλές
θρεπτικές απαιτήσεις, αλλά ένα αρκετά μεγάλο μέρος των θρεπτικών στοιχείων που
απορροφούν, ιδιαίτερα του Καλίου, επανέρχονται στο έδαφος με τα άχυρα.
Aπορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τη ρυζοκαλλιέργεια
Θρεπτικά στοιχεία σε κιλά ανά τόνο καρπού

Μέρος
του
φυτού

ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

ΜΑΓΝΗΣΙΟ
(MgO)

Ασβέστιο
(CaO)

Θείο
(S)

Άχυρα

7,6

1,1

28,4

2,3

3,8

0,34

Καρπός

14,6

6,0

3,2

1,7

0,14

0,6

Σύνολο

22,2

7,1

31,6

4,0

3,94

0,94

Το ρύζι αποτελεί μία ιδιόμορφη καλλιέργεια λόγω του ότι βρίσκεται συνεχώς υπό
κατάκλιση. Συνέπειες είναι οι αυξημένες απώλειες Αζώτου, με απορροή, διήθηση και
με εξαέρωση. Με την ανανέωση του νερού κατάκλισης απομακρύνεται επίσης μέρος
και των υπόλοιπων λιπαντικών στοιχείων. Η κατάκλιση όμως ευνοεί τη διαλυτότητα
του Φωσφόρου και ορισμένων μικροθρεπτικών στοιχείων, όπως του Σιδήρου και του
Μαγγανίου, αλλά αυξάνει τις απώλειες υδατοδιαλυτού Ψευδαργύρου.
Το ρύζι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην τροφοπενία Ψευδαργύρου, της οποίας τα
συμπτώματα εμφανίζονται πολύ νωρίς μετά το φύτρωμα. Η προσθήκη Ψευδαργύρου με
το βασικό λίπασμα στα ελληνικά ρυζοχώραφα σε πολλές περιπτώσεις έχει αυξήσει την
παραγωγή μέχρι και 50%. Η πρόγνωση της τροφοπενίας Ψευδαργύρου είναι σχετικά
εύκολη με την εδαφοανάλυση.
Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για το ρύζι (κιλά/στρέμμα)
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
(Ζn)

12-16

6-8

4-6

1,0-1,5

Η εδαφοανάλυση αποτελεί και στην περίπτωση του ρυζιού απαραίτητο βοήθημα για τον
καθορισμό του είδους και της δοσολογίας λιπασμάτων σε κάθε χωράφι. Το 1/3 περίπου
του Αζώτου και το σύνολο του Φωσφόρου και του Καλίου χορηγούνται με το κατάλληλο
σύνθετο λίπασμα, εμπλουτισμένο κατά προτίμηση με Ψευδάργυρο. Η βασική λίπανση
μπορεί να είναι συνδυασμός ενός σύνθετου λιπάσματος ΝΡΚ με ΦΕΡΤΑΜΩΝ-Ζn.
Το υπόλοιπο Άζωτο δίνεται σε 2 δόσεις, η πρώτη με το αδέλφωμα και η δεύτερη στην
έναρξη διόγκωσης του σταχιού. Αποφεύγεται η χρήση της νιτρικής μορφής Αζώτου
λόγω των μεγάλων απωλειών εξαέρωσης οξειδίων που συνεπάγεται.
ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία
(κιλά/στρ.)

20-10-10(5,8)+1Ζn με ΟΥΡΙΑ

50-60

ΝΟΥΤΡΙΦΕΡΤ 18, 18-9-6(11)+0,2 Ζn
+ ΦΕΡΤΑΜΩΝ Ζn, 25-0-0-(12)+1,5 Ζn

(30-40)
+(15-30)

20-10-10(9)
+ ΦΕΡΤΑΜΩΝ Ζn, 25-0-0(12)+1,5 Ζn

(30-50)
+(30-40)

ΡΥΘΜΟΦΕΡΤ NΡ
25-10-0(9)

35-45

Παρατηρήσεις

Συνδυασμός 2 βασικών λιπασμάτων.

Με αναστολέα νιτροποίησης.

EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΘΕΙΟΓΚΡΑΝ EXTRA
20,5-0-0(18)

20-30

ΦΕΡΤΑΜΩΝ 25
25-0-0(16)

15-30

ΦΕΡΤΑΜΩΝ Zn
25-0-0(12)+1,5Zn

15-30

ΡΥΘΜΟΦΕΡΤ N
27-0-0

15-25

Σύμφωνα με τις ανάγκες του χωραφιού.

Με αναστολέα νιτροποίησης.

Προτείνουμε λίπανση που καλύπτει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
του ρυζιού με αποτέλεσμα την πλούσια παραγωγή.

Πατάτα

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση και ποιότητα
Οι σημαντικές λιπαντικές απαιτήσεις της πατάτας οφείλονται κυρίως στη μεγάλη
παραγωγή κονδύλων που πραγματοποιεί μέσα στη μικρή καλλιεργητική της περίοδο.
Το ριζικό σύστημα της πατάτας είναι περιορισμένης ανάπτυξης. Η πατάτα υποχρεώνεται
να λειτουργήσει σε χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της
καλλιέργειας. Απαιτείται επομένως πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων
για να ικανοποιηθούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι ανάγκες θρέψεως του φυτού.
Έτσι εξηγείται ότι, για να αποδώσει ικανοποιητικά η πατάτα χρειάζεται εντατική λίπανση
ακόμη και όταν η εδαφοανάλυση δείχνει επάρκεια θρεπτικών στοιχείων. Επιπλέον, σε
εδάφη με όξινο pH, (μέχρι 5,5) όπου η πατάτα προσαρμόζεται άριστα, απαιτείται και
προσθήκη Μαγνησίου.
Σε πολύ όξινο pH (4,0-5,5) όμως, συχνά εκδηλώνεται τοξικότητα Μαγγανίου.
Η υπερβολική οξύτητα του εδάφους διορθώνεται με την ασβέστωση.
Σε παρόμοιες περιπτώσεις, καθώς επίσης και σε οργανικά εδάφη, δεν είναι σπάνια η
εμφάνιση τροφοπενίας Βορίου, που απαιτεί την κατάλληλη λιπαντική αγωγή. Οι μέσες
απαιτήσεις λίπανσης για απόδοση 3-4 τόνων κονδύλων ανά στρέμμα είναι:
Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για την πατάτα (κιλά/στρέμμα)

Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία
(κιλά/στρέμμα)

ΚΟΜΠΛΕΦΕΡΤ
10-10-20(15)+4MgO+Ιχν.

100-130

ΜΠΛΕΣΤΑΡ
12-12-17(13)+2MgO+Ιχν.

80-130

ΜΑΓΝΗΦΕΡΤ
14-7-14(12,5)+5MgO+Ιχν.

80-120

ΠΟΛΥΒΟΡ
12-12-18(12)+0,5Β+Ιχν.

100-130

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 12
12-12-12(15)+10% Οργ. Ύλη

100-130

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 8
8-10-14(11)+15% Οργ. Ύλη

100-130

11-15-15(14)

120-150

Θειοφωσφορική Αμμωνία
16-20-0(13)

60-80

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

ΜΑΓΝΗΣΙΟ
(MgO)

ΘΕΙΟΓΚΡΑΝ EXTRA
20,5-0-0(18)

30-50

16-24

12-16

24-30

4-6

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0 ή 34,5-0-0

15-30

ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0

25-40

NITPOKAN
27-0-0+5MgO+0,2B

25-40

Σημαντικότερη είναι η επίδραση του Αζώτου, το οποίο επιταχύνει την ανάπτυξη του
φυλλώματος με συνέπεια την πρώιμη και άφθονη παραγωγή. Αντίθετα η υπερβολική
Αζωτούχος λίπανση καθυστερεί την ωρίμανση των κονδύλων, μειώνει το βάρος τους
και αυξάνει το ποσοστό των μη εμπορεύσιμων κονδύλων. Ο Φώσφορος επιταχύνει την
ωρίμανση των κονδύλων, το δε Κάλιο έχει τη μεγαλύτερη ευεργετική επίδραση στην
ποιότητα του προϊόντος.

Προτάσεις Λίπανσης
Το μεγαλύτερο μέρος του Αζώτου, μαζί με το Φώσφορο, το Κάλιο, το Μαγνήσιο και τα
μικροθρεπτικά στοιχεία πρέπει να παρέχεται με τη βασική λίπανση. Η συμπληρωματική
Αζωτούχος λίπανση να χορηγείται τμηματικά, για την ικανοποίηση των συνεχών αναγκών
του φυτού. Άριστα αποτελέσματα στην καλλιέργεια της πατάτας δίνει η Κοκκώδης Θεϊκή
Αμμωνία, χωρίς τα αρνητικά για την καλλιέργεια εγκαύματα στα φύλλα που προκαλεί η
Κρυσταλλική Θειική Αμμωνία.

Προτείνουμε λίπασμα που θα δώσει μεγάλη απόδοση σε κάθε
στρέμμα με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο προϊόν.

Καπνός

Προτάσεις Λίπανσης

Πιο γόνιμο έδαφος για μεγάλη απόδοση
Οι θρεπτικές απαιτήσεις του καπνού διαφοροποιούνται ουσιαστικά, ανάλογα με
το βοτανικό τύπο. Οι ποικιλίες Ανατολικού τύπου έχουν τις μικρότερες απαιτήσεις,
τα Βιρτζίνια βρίσκονται σε ενδιάμεση θέση, ενώ τα Μπέρλεϋ είναι τα πιο απαιτητικά
και συγχρόνως εξαντλητικά για το έδαφος. Στην περίπτωση του καπνού, το Άζωτο είναι
ο κατ’εξοχήν θρεπτικός παράγοντας αύξησης, ο Φώσφορος συντελεί στην απόδοση και
στην πρωιμότητα ωρίμανσης και το Κάλιο είναι ο κυριότερος παράγοντας ποιότητας του
προϊόντος. Οι λιπαντικές απαιτήσεις, μέσα σε κάθε Βοτανικό τύπο εξαρτώνται έντονα
από τη γονιμότητα και τις λοιπές συνθήκες εδάφους, ενώ η εδαφοανάλυση αποτελεί
απαραίτητο εργαλείο για την κατάστρωση ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης.
Σαν ενδεικτικές ανάγκες αναφέρονται:
Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για τoν καπνό (κιλά/στρέμμα)
Ποικιλίες

ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

Ανατολικού Τύπου

2-4

6-8

8-12

Βιρτζίνια
Βασική Λίπανση
Επιφ. Λίπανση

3-7
2-3

8-14

15-22

Μπέρλεϋ
Βασική Λίπανση
Επιφ. Λίπανση

10-14
4-6

12-16

20-35

Στα καπνά Ανατολικού τύπου δεν προτείνεται η προσθήκη επιφανειακού Αζώτου, διότι
υποβαθμίζει την ποιότητα του προϊόντος. Συχνές επίσης είναι οι ανάγκες προσθήκης
Μαγνησίου στις ποικιλίες Δυτικού τύπου σε όξινα καθώς και σε ουδέτερα αμμώδη
εδάφη. Αυτοί οι τύποι καπνού, ιδίως σε οργανικά εδάφη και σπανιότερα σε ασβεστούχα
ή αμμώδη εδάφη εκδηλώνουν και τροφοπενία Βορίου. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να
ικανοποιούνται με τη βασική λίπανση.

Στόχος ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης του καπνού δεν είναι η μέγιστη
παραγωγή, αλλά το μέγεθος παραγωγής που εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα. Ιδιαίτερη
προσοχή απαιτείται στη διαχείριση του Αζώτου. Ο εφοδιασμός της καλλιέργειας με
Άζωτο στα πρώτα στάδια πρέπει να είναι σε επίπεδα επάρκειας και όχι περίσσειας.
Τα επίπεδα αυτά πρέπει να εξαντλούνται όσο πλησιάζουμε την περίοδο συλλογής.
Για να έχει ο καπνοπαραγωγός τη δυνατότητα επιλογής, η ΕΛΦΕ σχεδίασε και προτείνει
τους παρακάτω τύπους λιπασμάτων, οι οποίοι δίνουν σωστές λύσεις λίπανσης.
ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία
(κιλά/στρ.)

ΜΠΛΕΣΤΑΡ
12-12-17(13)+2MgO+lxv.

40-80

ΚΟΜΠΛΕΦΕΡΤ
10-10-20(15)+4MgO+lxv.

40-80

ΠΟΛΥΒΟΡ
12-12-18(12)+0,5Β+Ιχν.

40-80

8-16-24-(12)

40-70

Παρατηρήσεις

Λόγω διαφορετικών απαιτήσεων των
διαφόρων τύπων καπνών η δοσολογία
κυμαίνεται σε μεγάλα όρια.

EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΦΕΡΤΑΜΩΝ 25
25-0-0(16)

20-50

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0 ή 34,5-0-0

15-40

ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0

20-50

ΘΕΙΟΓΚΡΑΝ EXTRA
20,5-0-0(18)

25-60

NITPOKAN
27-0-0+5MgO+0,2B

20-50

Αναλόγως των διαφόρων τύπων καπνών
και των τοπικών αναγκών.

Προτείνουμε την τροφοδότηση του εδάφους με το κατάλληλο
λιπασμα για υψηλή απόδοση.

Mηλοειδή

Προτεινόμενοι τύποι λιπασμάτων
για βασική λίπανση και δόσεις/στρέμμα:

Καλύτερη ποιότητα καρπών με μεγάλη παραγωγή
Τα κυριότερα μηλοειδή είναι η μηλιά, η αχλαδιά και η κυδωνιά.
Το θέμα της θρέψης των μηλοειδών είναι πολυσύνθετο, αφού εξαρτάται από το είδος,
την ποικιλία, τον τρόπο φύτευσης, την ηλικία των δένδρων και βέβαια από το κλίμα και
το έδαφος. Γενικά, τα μηλοειδή προτιμούν εδάφη ελαφρά όξινα.
Για τον προσδιορισμό των αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία απαραίτητη είναι η εδαφολογική
ανάλυση, καθώς και η φυλλοδιαγνωστική.

Προτάσεις Λίπανσης
Από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, το Άζωτο πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη
προσοχή. Η έλλειψή του προκαλεί μείωση της βλάστησης και της καρποφορίας.
Η περίσσειά του μπορεί να προκαλέσει καρπόπτωση ή εκδήλωση τροφοπενιών άλλων
θρεπτικών στοιχείων, ενώ υποβαθμίζεται η ποιότητα και συντηρησιμότητα των καρπών.
Σχετικά με την επιλογή του χρόνου εφαρμογής, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα
δένδρα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες σε Άζωτο κατά την άνθηση και την έναρξη της
βλάστησης, ενώ κατά την συγκομιδή των καρπών δεν πρέπει να υπάρχει αυξημένη
ποσότητα Αζώτου. Σε περίπτωση που το έδαφος είναι ασβεστούχο, τότε η παραμονή
αμμωνιακών λιπασμάτων στην επιφάνειά του συνεπάγεται μεγάλες απώλειες Αζώτου,
κυρίως με εξαέρωση αμμωνίας. Η κάλυψη των λιπασμάτων προστατεύει τα αμμωνιακά
λιπάσματα, ενώ παράλληλα προωθεί τα φωσφορικά και καλιούχα λιπάσματα στη ζώνη
του ριζοστρώματος.
Ο Φώσφορος και το Κάλιο πρέπει να χορηγούνται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να
υπάρχει διαρκής παρακαταθήκη των στοιχείων στο έδαφος και να μην είναι εμφανής
η αντίδραση των δένδρων στις λιπάνσεις με τα στοιχεία αυτά. Ειδικότερα για το Κάλιο
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία του σε σχέση με το Άζωτο, το Μαγνήσιο και
το Ασβέστιο.
Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για τα μηλοειδή (κιλά/στρέμμα)
ΑΖΩΤΟ
(Ν)

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
(Ρ2O5)

ΚΑΛΙΟ
(Κ2O)

20-30

5-8

15-30

Από τα ιχνοστοιχεία, τον σπουδαιότερο ρόλο παίζουν ο Ψευδάργυρος, το Μαγγάνιο και
ο Σίδηρος.

Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία (κιλά/στρέμμα)

ΝΟΥΤΡΙΦΕΡΤ-18
18-9-6(11)+0,2Zn

100-150

ΜΑΓΝΗΦΕΡΤ
14-7-14(12,5)+5MgO+Ixv.

120-170

ΦΕΡΤΙΚΟΤΤΟΝ
18-8-8(14)+2MgO+0,5Zn

100-150

ΜΠΛΕΣΤΑΡ
12-12-17(13)+2MgO+Ixv.

120-170

ΚΟΜΠΛΕΦΕΡΤ
10-10-20(15)+4MgO+Ixv.

120-170

ΝΟΥΤΡΙΦΕΡΤ-12
12-12-12(15)+0,2Zn

120-170

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ-12
12-12-12(15)+10%Οργ. Ύλη

120-170

ΜΑΓΝΗΒΟΡ
20-5-10(8)+2MgO+0,5B

80-130

ΦΙΛΟΒΟΡ
20-6-12(7)+0,5B+Ixv.

80-130

ΟΞΙΝΑΛ
12-12-0+28%SO3

120-170

Eφόσον υπάρχει ανάγκη συμπληρωματικής προσθήκης
Αζώτου προτείνονται οι παρακάτω τύποι λιπασμάτων για
Επιφανειακή Λίπανση στις αντίστοιχες δόσεις ανά στρέμμα.
Τύπος Λιπάσματος

Δοσολογία (κιλά/στρέμμα)

ΝΙΤΡΟΚΑΝ
27-0-0+5MgO+0,2B

40-50

ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
26-0-0 ή 27-0-0

40-50

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0 ή 34,5-0-0

35-40

ΦΕΡΤΑΜΩΝ 25
25-0-0(16)

40-50

ΦΕΡΤΑΜΩΝ Zn
25-0-0(12)+1,5Zn

40-50

Προτεινούμε λίπναση που θα δώσει μεγάλη απόδοση και άριστα
ποιοτικά χαρακτήριστικα στο προϊόν χωρίς υψηλό κόστος.

