
 
Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές και θα πρέπει να προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες (κλιµατικές, τοπικές) της καλλιέργειας, υπό την επίβλεψη του τοπικού 

γεωπόνου. 
 
 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν θεωρούνται  ακριβείς και αξιόπιστες από την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. Οι εκάστοτε συνθήκες χρήσης και εφαρµογής 
των προτεινόµενων προϊόντων είναι πέραν του ελέγχου της Medilco Hellas SA. ∆εν παρέχεται καµία εγγύηση σχετικά µε την ακρίβεια των πληροφοριών. Η Medilco Hellas SA 
δεν φέρει καµία ευθύνη σχετικά µε τη χρήση των προτεινόµενων προϊόντων και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε τυχαία ή 
επακόλουθη ζηµία που µπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών. 

 

          
  

Η σηµασία της µετασυλλεκτικής  λίπανσης 
             

Η εφαρµογή λιπασµάτων µετά τη συγκοµιδή των καρπών και πριν την έναρξη του χειµώνα αποτελεί µια 

σηµαντική πρακτική στη διαχείριση των οπωροφόρων δένδρων  και έχει ως  στόχο να αναπληρωθούν τα 

αποθέµατα θρεπτικών στοιχείων πριν από τη χειµερινή περίοδο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί: 

 

 

• ικανοποιητική ανθοφορία 

• υψηλό ποσοστό καρπόδεσης και  

• γρήγορη ανάπτυξη της κόµης κατά τη διάρκεια της επόµενης 

εαρινής περιόδου.  

 

 

Οι µετασυλλεκτικές εφαρµογές λιπασµάτων θα πρέπει να γίνονται όσο τα φυτά έχουν ακόµα πλούσιο και υγιές 

φύλλωµα και πάντα λαµβάνοντας υπ’όψιν: 

 

• την περιεκτικότητα  του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία 

• την απόδοση 

• τις ετήσιες ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία 

• το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων που έχουν ήδη δοθεί 

έως τη συγκοµιδή. 

• τις τοπικές κλιματικές συνθήκες 

Στοχευμένη           

Θρέψη    
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Έτσι, η κατάρτιση ενός ισορροπηµένου προγράµµατος λίπανσης θα πρέπει να προβλέπει την παροχή 

ενός µικρού ποσού θρεπτικών στοιχείων µετασυλλεκτικά, το οποίο µπορεί να κυµαίνεται από 10 – 20% των 

συνολικών ετησίως χορηγούµενων λιπαντικών µονάδων ανά στρέµµα. 

 

Ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω µετασυλλεκτικές εφαρµογές µε υδρολίπανση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αλκαλικά εδάφη ή όταν το αρδευτικό νερό είναι «σκληρό» συστήνεται η χρήση όξινων λιπασµάτων των 

σειρών Agrolution pH Low ή Novacid. 

 

 

 

Medilco Hellas Α.Ε. 
Εθνικής Αντιστάσεως 7,15232,Χαλάνδρι 

ΤΗΛ:210 9213035 

ΦΑΞ:210 9213036 

info@medilcohellas.com 

www.medilcohellas.com 

Είδος Τύπος Λιπάσµατος ∆οσολογία  

(kg/στρ.) 

Μηλοειδή Hortifeed GT 20-20-20+TE  

ή  

Solinure FX 20-20-20 

10 – 15 (σε 1 - 2 

δόσεις) 

Πυρηνόκαρπα Hortifeed GT 20-20-20+TE  

ή  

Solinure FX 20-20-20 

10 – 15 (σε 2 - 3 

δόσεις) 

Αµπέλι 

(επιτραπέζιο) 

Solinure FX 16-8-25+4MgO 10 – 20 (σε 2 - 4 

δόσεις) 

Ακτινίδιο Hortifeed GT 20-20-20+TE  

ή  

Solinure FX 20-20-20 

10 – 15 (σε 1 - 2 

δόσεις) 


