
Μηλιά
Οδηγός θρέψης



 

Γενικά στοιχεία
Η μηλιά προτιμά εδάφη βαθιά, μέσης μηχανικής σύστασης, με καλή
υδατοϊκανότητα και με επάρκεια σε ασβέστιο. Το ιδανικό εδαφικό pH είναι 6-
7,5.  

Άζωτο 
Το άζωτο αποτελεί σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για την καλλιέργεια της
μηλιάς, καθώς επιδρά σημαντικά στη βλάστηση και στην καρποφορία. Η
προσεκτική εφαρμογή του αζώτου είναι καθοριστικής σημασίας καθώς η
υπερβολική ποσότητα έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις όπως υποβάθμιση της
ποιότητας των καρπών, καρπόπτωση, μείωση της συντηρησιμότητας.
Η περίσσεια αζώτου επηρεάζει τη διαθεσιμότητα του ασβεστίου, με
αποτέλεσμα να εμφανίζεται στους καρπούς το φαινόμενο της «πικρής
κηλίδωσης» και μπορεί να προκαλέσει έλλειψη σε κάλιο, βόριο ή ψευδάργυρο.

Φώσφορος
Σε δένδρα μικρής ηλικίας ο φώσφορος επιδρά σημαντικά στην καλή ανάπτυξη
του ριζικού συστήματος και συντελεί στην πρώιμη είσοδο του δένδρου σε
καρποφορία. Σε πλήρως παραγωγικές μηλιές η θετική επίδραση του φωσφόρου
εντοπίζεται στην καρπόδεση και στην ποιότητα των καρπών. Έλλειψη
φωσφόρου μπορεί να προκαλέσει μειωμένη ανθοφορία καικαρπόδεση,
καρπούς μικρού μεγέθους και ευπαθείς στο μαλάκωμα και το καφέτιασμα.

Κάλιο 
Το κάλιο είναι το θρεπτικό στοιχείο της ποιότητας, επιδρώντας σημαντικά στο
χρώμα των καρπών, στην περιεκτικότητά τους σε διαλυτά στερεά, ενώ
παράλληλα αυξάνει την αντοχή των δένδρων σε ασθένειες και στη ξηρασία. 
Η επίδραση του καλίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλα θρεπτικά στοιχεία
όπως το άζωτο, το ασβέστιο και το μαγνήσιο. Η ιδανική σχέση Ν/Κ στα φύλλα
είναι περίπου 1,25, ενώ στους καρπούς η σχέση Κ+Mg/Ca πρέπει να είναι
περίπου 20 (και οπωσδήποτε κάτω από 25), για την αποφυγή εμφάνισης της ‘
πικρής κηλίδωσης’.
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Ασβέστιο
Το ασβέστιο έχει πρωτεύοντα ρόλο στην ποιότητα και την συντηρησιμότητα
των καρπών και η έλλειψή του προκαλεί καφέτιασμα, μαλάκωμα και νεκρώσεις
της σάρκας των καρπών. Το άζωτο, το κάλιο και το μαγνήσιο ανταγωνίζονται
το ασβέστιο, ενώ το βόριο και ο ψευδάργυρος έχουν θετική επίδραση στην
απορρόφηση και μεταφορά του.

Ιχνοστοιχεία
Το βόριο ενισχύει τη γονιμοποίηση των ανθέων και την καρπόδεση, την
μεταφορά των σακχάρων καθώς και την αρχική ανάπτυξη του καρπιδίου. Άλλο
σημαντικό ιχνοστοιχείο για την καλλιέργεια της μηλιάς είναι ο ψευδάργυρος, ο
οποίος ενισχύει την καρπόδεση, το μέγεθος των καρπών και την απόδοση. 

Ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
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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

Θρεπτικό
Στοιχείο

Ν 
(kg/στρ.)

Ρ2Ο5
(kg/στρ.)

Κ2Ο 
(kg/στρ.)

Μηλιά
πλήρως

παραγωγικά
δένδρα

15-20 6-15 15-30



Στάδιο
Ανάπτυξης

Βασική Λίπανση- Ρόδινη Κορυφή Καρπίδιο
1-2εκ.

Αύξηση καρπών-
Συγκομιδή

Μετασυλλεκτικά

Εφαρμογή εδάφους Υδρολίπανση Διαφυλλική εφαρμογή

Οδηγός Θρέψης για την Μηλιά

Nova Chava 12-12-17+ 2MgO+TE
 

Nutracid 10-40-10+TE
 

Totem

Herovital Vegetal

Heromix B-Zn
 

Calcintop 15.5-0-0+26.5CaO

30-40 kg/στρ.

5 Kg/στρ.

1-2 lt/στρ.

200 ml/100 lt
 

250 gr/100 lt

8-10 kg/στρ.
 

300 gr/ 100 ltAgroleaf Power 11-5-19+9CaO+2,5MgO
 
 

Heromicro Calcibor

Nutracid 11-9-35+2MgO+TE
 

5 kg/στρ.
 

Agroleaf Power 15-10-31+TE

5 kg/στρ.
 

Herofol Urea

5 kg/στρ.
 

5 kg/στρ.
 

400-500 ml/100lt

2 x 300 gr/ 100 lt

200-300 gr/100lt

300 gr/ 100 lt

300 gr/ 100 lt 300 gr/ 100 lt

ή
200-300 gr/100lt 200-300 gr/100lt


