
Πατάτα
Οδηγός θρέψης



 

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων
 Άζωτο
Το άζωτο είναι σημαντικό στοιχείο για την καλλιέργεια καθώς προωθεί τη
βλαστική ανάπτυξη και επηρεάζει το μέγεθος και την ποιότητα των κονδύλων.
Η χορήγησή του απαιτεί προσοχή από το 
φύτρωμα έως την έναρξη κονδυλοποίησης για αποφυγή 
καθυστέρησης της κονδυλοποίησης. Κατά την αύξηση των κονδύλων οι
απαιτήσεις σε άζωτο αυξάνονται και στο γέμισμα των κονδύλων η παροχή
αζώτου θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά για αποφυγή οψίμισης και αρνητική
επίδραση στην ποιότητα των κονδύλων. 

Φώσφορος
Ο φώσφορος είναι καθοριστικό θρεπτικό στοιχείο για την καλή εγκατάσταση
του ριζικού συστήματος και την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων.
Επηρεάζει επίσης τον αριθμό και το μέγεθος των κονδύλων, το πάχος της
φλούδας και την μετασυλλεκτική αντοχή των κονδύλων. 

Κάλιο
Το κάλιο είναι το στοιχείο που χρειάζεται σε μεγαλύτερη ποσότητα η
καλλιέργεια της πατάτας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το ύψος και την
ποιότητα της παραγωγής. Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε κάλιο παρατηρούνται
κατά το στάδιο του γεμίσματος των κονδύλων. Το κάλιο συμβάλλει στην
παραγωγή και μεταφορά των υδατανθράκων από τα φύλλα στους κονδύλους,
βελτιώνει τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και αυξάνει την αντοχή των φυτών
στη ξηρασία. 

Μαγνήσιο / Ασβέστιο 
Το μαγνήσιο προωθεί την φωτοσύνθεση, αυξάνει την μεταφορά των 
 υδατανθράκων στους κονδύλους, ενώ το ασβέστιο επιδρά θετικά στην καλή
ανάπτυξη της φλούδας των κονδύλων. 
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Στάδιο
Ανάπτυξης

Βασική Λίπανση Παράχωμα
Επιμήκυνση
βλαστών

Έναρξη
κονδυλοποίησης

Κλείσιμο σειρών -
άνθηση

Εφαρμογή εδάφους Υδρολίπανση Διαφυλλική εφαρμογή

Οδηγός Θρέψης για την Πατάτα

200-300 ml/100lt

Γέμισμα
κονδύλων

Nova Chava
15-8-15+2MgO 

 
Nova Chava 40-0-0+NBPT 

 Totem 

Hydrasol 15-30-15+TE

Hydrasol 20-20-20+TE

50-70 kg/στρ.

20-30 kg/στρ.

0,5 lt/στρ.

5-10 kg/στρ.

8-10 κιλά/στρ.
 

Hydrasol 10-10-40+TE
 

5-10 kg/στρ.

8-10 kg/στρ.

Herovital Vegetal

Nutrivant 0-39-26+2MgO+TE
 

200-300 ml/100 lt

0,2-0,3 kg/ 100 lt

Hero- K 40 3-0-30
 

0,2-0,3 kg/ 100 lt

300-400 ml/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

Aminofulvat 0,5 lt/στρ.


