
Μεζφδνη Λίπαλζεο 

 
Δπηθαλεηαθή ιίπαλζε 

 
Αθνξά ηελ παξνρή ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα θπηά (ζπλήζσο ζε 

δφζεηο) µεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνλ ρψξν θαιιηέξγεηαο. • 

Απνζθνπεί ζηελ αλαπιήξσζε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. • Ιδηαίηεξα 

απαξαίηεηε γηα ην άδσην . • Σπρλά εθαξκφδεηαη µέζσ πδξνιίπαλζεο. 

Πξνυπνζέηεη φκσο ηελ ρξήζε πιήξσο πδαηνδηαιπηψλ ιηπαζκάησλ.  

 

Υδξνιίπαλζε 

 
Με ηελ πδξνιίπαλζε πεηπραίλνπκε: • Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ιηπαζκάησλ θαζψο ε εθαξκνγή γίλεηαη απεπζείαο ζηελ πεξηνρή 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ξηδψλ. • Πεηπραίλνπκε κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία. 

• Δίλαη πην νηθνλνκηθή, κε ιηγφηεξα εξγαηηθά έμνδα. • Γίλεη 

δπλαηφηεηα γηα εθαξκνγή ησλ ιηπαζκάησλ θαη άκεζε ζξέςε ζηνπο 

θαηάιιεινπο ρξφλνπο, αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ην ζηάδην ηνπ 

βιαζηηθνχ θχθινπ. Θα πξέπεη λα πξνζέρνπκε φηαλ αλακηγλχνπκε 

δηαθνξεηηθά ιηπάζκαηα ή θαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα γηα ηελ 

ζπλδπαζηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγία ηδήκαηνο 

κε ηνλ θίλδπλν απφθξαμεο ηνπ αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σπζηήλεηαη 

πάληα λα γίλεηαη ηεζη ζπλδπαζηηθφηεηαο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή.  

 

Γηαθπιιηθή εθαξκνγή 

 
Με ηελ δηαθπιιηθή εθαξκνγή ιηπαζκάησλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

ςεθάδνληαη ζηα θχιια ησλ θπηψλ αθνχ πξψηα δηαιπζνχλ ζε λεξφ. Η 

δηαθπιιηθή εθαξκνγή ιηπαζκάησλ: • Δπηηξέπεη ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε ηξνθνπεληψλ ησλ θπηψλ. • Δπλνεί ηελ απνξξφθεζε 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ ηα θπηά ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζην έδαθνο δελ επλννχλ ηελ απνξξφθεζή ηνπο απφ ηηο 
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ξίδεο. • Δπηηξέπεη ηελ πξνζζήθε ζξεπηηθψλ ζε ζηάδηα αηρκήο ηεο 

δήηεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ θχθινπ, πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκα θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηζηε απφδνζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ζνδεηάο. Καηά ηελ δηαθπιιηθή 

εθαξκνγή ιηπαζκάησλ ζα πξέπεη λα πξνζέρνπκε: • Τελ πξφθιεζε 

ηπρψλ εγθαπκάησλ ζε θχιια θαη θαξπνχο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη 

λα ηεξνχκε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο θαη λα κελ ππεξβαίλνπκε ηηο 

ζπληζηψκελεο κέγηζηεο δνζνινγίεο. • Γηα ηνλ ίδην ιφγσ ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνπκε ηελ εθαξκνγή ςεθαζκψλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Φξνληίδνπκε νη ςεθαζκνί λα γίλνληαη ζε έλα εχξνο ζεξκνθξαζηψλ 17-

27 0C. • Ψεθάδνπκε ζε ζπλζήθεο άπλνηαο. • Η θάιπςε ηνπ θπηνχ 

γίλεηαη θαιχηεξε φζν κηθξφηεξε είλαη ε ζηαγφλα ηνπ ςεθαζηηθνχ 

πγξνχ. Γηα ην ιφγν απηφ απμάλνπκε ηελ πίεζε ςεθαζκνχ. • Πξηλ 

θάλνπκε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θάλνπκε έλα κηθξφ ηεζη 

ζπλδπαζηηθφηεηαο φηαλ αλακηγλχνπκε δηαθνξεηηθά πξντφληα... 

 

Βαζηθή ιίπαλζε 

 
Η βαζηθή ιίπαλζε δηελεξγείηαη θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηµαζίαο ηνπ 

εδάθνπο θαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ ζε απηφ. Τα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνζηίζεληαη ζην έδαθνο θαηά ηελ εθαξµνγή βαζηθήο 

ιίπαλζεο είλαη θαηά θαλφλα άδσην, θψζθνξνο θαη θάιην. Η πξνζζήθε 

αζβεζηίνπ, µαγλεζίνπ θαη ηρλνζηνηρείσλ είλαη αλαγθαία µφλν ζε 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Οη πνζφηεηεο ησλ ιηπαζµάησλ πνπ πξέπεη λα 

ξίμνπκε ζηελ βαζηθή ιίπαλζε θαζνξίδνληαη µε βάζε : • εδαθνινγηθή 

αλάιπζε • θαιιηεξγνχµελε πνηθηιία • δηάξθεηα ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ 

θχθινπ • ηελ πνζφηεηα ηνπ ιηπάζκαηνο πνπ ζα εθαξκφζνπκε 

αξγφηεξα. 

 

Σπαξηή εθαξκνγή 

 
Τα πεξηζζφηεξα θνθθψδε ιηπάζκαηα εθαξκφδνληαη ζην έδαθνο κε δχν 

ηξφπνπο: • κε ην ρέξη • κε ιηπαζκαηνδηαλνκείο. Σαθψο ππάξρεη θαη ε 

εμαίξεζε ησλ θνθθσδψλ ιηπαζκάησλ πνπ είλαη πδαηνδηάιπηα θαη 

εθαξκφδνληαη κέζσ πδξνιίπαλζεο ή ζε δηαθπιιηθέο εθαξκνγέο π.ρ. 
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νπξία, ληηξηθή ακκσλία, ζεητθή ακκσλία θ.α. Η εθαξκνγή κε ην ρέξη 

γεληθά είλαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο. Πξνηηκάηαη ζε ρσξάθηα κηθξήο 

έθηαζεο, ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε γεσκνξθία ηνπ εδάθνπο δελ δηέιεπζε 

γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ. Η εθαξκνγή ηνπ ιηπάζκαηνο κε 

ιηπαζκαηνδηαλνκέα είλαη πνιχ δηαδεδνκέλνο ηφζν ζε παγθφζκην 

επίπεδν φζν θαη ζηελ ρψξα καο. Πεηπραίλνπκε νκνηφκνξθε δηαζπνξά 

θαη νηθνλνκία ζε ρξφλν. Σηελ ρψξα καο ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε 

θπγνθεληξηθψλ ιηπαζκαηνδηαλνκέσλ. 

 

 

Σηα θαηαζηήκαηα ηεο Agrolan κπνξείηε λα βξείηε φινπο ηνπο ηχπνπο 

ιηπαζκάησλ. ,θξπζηαιιηθά θαη κε. 

Δπίζεο ζηα θαηαζηήκαηα καο ζα βξείηε  Γηαθπιιηθα ιηπαζκαηα 

Wuxall Microplant, Calcium ,Ferro,Magnesium.Απηφ πνπ θαζε 

γεσξγφο ρξεηάδεηαη γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ. 


