
Αραβόσιτος
Οδηγός θρέψης



 
 Η ορθολογική λίπανση στην καλλιέργεια του αραβοσίτου  έχει ως στόχο την
αύξηση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, διατηρώντας τη
γονιμότητα του εδάφους και προστατεύοντας το περιβάλλον.
 Είναι πολύ σημαντικό η θρέψη να προσαρμόζεται στις ανάγκες της
καλλιέργειας ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις
υψηλές απαιτήσεις που έχει ο αραβόσιτος σε θρεπτικά στοιχεία. 
 Ο αραβόσιτος είναι καλλιέργεια υψηλής παραγωγικότητας σε βιομάζα και
καρπό, γι’ αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων
μέσω του προγράμματος θρέψης.

 Το άζωτο (Ν) είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο, καθώς απαιτείται σε
μεγαλύτερες ποσότητες και επιδρά σημαντικά στη βλαστική ανάπτυξη και την
απόδοση. Η εφαρμογή του γίνεται στη βασική λίπανση όπου καλύπτεται
περίπου το 1/3 των συνολικών αναγκών της καλλιέργειας και η υπόλοιπη
ποσότητα χορηγείται με επιφανειακές λιπάνσεις που εξασφαλίζουν διαρκή
διαθεσιμότητα στην καλλιέργεια, όταν ο ρυθμός απορρόφησης από τα φυτά
είναι μεγάλος, κατά την εμφάνιση της φόβης και στην αρχή του γεμίσματος. 

Ο φώσφορος (Ρ) συντελεί στην καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος
εξασφαλίζοντας καλή εγκατάσταση των φυτών και πρωίμιση της παραγωγής. 
 
Το κάλιο (Κ) επηρεάζει την απόδοση της καλλιέργειας, ρυθμίζει την υδατική
ισορροπία και  ενισχύει σημαντικά την αντοχή των φυτών σε ασθένειες. 
 
Ο ψευδάργυρος (Zn) αποτελεί σημαντικό μικροθρεπτικό στοιχείο για τον
αραβόσιτο που επηρεάζει τη σύνθεση αυξινών και την μεταφορά των
υδατανθράκων, συμβάλλοντας στην  αύξηση της φυλλικής επιφάνειας και του
ύψους των φυτών. 
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Θρεπτικό Στοιχείο Ν 
(kg/στρ.)

Ρ2Ο5
(kg/στρ.)

Κ2Ο 
(kg/στρ.)

Αραβόσιτος 
(αναμενόμενη

παραγωγή 1 – 1,5 ton/
στρ)

 

18-30 4-8 20-25

 

 Ετήσιες Ανάγκες



Herocomplex Zn-Mn

Στάδιο
Ανάπτυξης

Πριν ή κατά τη σπορά
Από φύτρωμα έως 7-8
φύλλα

Οδηγός Θρέψης για τον Αραβόσιτο

Nova Chava 20-5-5 +0,5 Ζn ή 27-5-5+0,3Zn+DCD

Nova Chava 40-0-0+ ΝΒΡΤ 

Herovital Vegetal 

ADOB Zn 10%IDHA

40-50 kg/στρ.

35-45 kg/στρ.

200-300 ml/100 lt.

300-400 ml/100 lt.

Εφαρμογή εδάφους Υδρολίπανση Διαφυλλική εφαρμογή

200-300 gr/100 lt.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικές οδηγίες θρέψης. Πάντα να λαμβάνετε υπόψη τις ειδικές συνθήκες
ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό της Medilco Hellas ή μέσω
email στο info@medilcohellas.com

ή


