
Τομάτα
Οδηγός θρέψης



 

Γενικά στοιχεία
 H τομάτα ευδοκιμεί σε ποικίλα εδάφη αλλά αναπτύσσεται και αποδίδει
καλύτερα σε εδάφη μέσης - ελαφράς σύστασης, με καλή στράγγιση και με καλή
περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (2% σε ελαφρά εδάφη και 4-5% σε βαριά). 
Μπορεί να προσαρμοστεί σε μεγάλο εύρος εδαφικού 
pH, αλλά το ιδανικό είναι  6,0–6,8, για την καλύτερη δυνατή απορρόφηση
τωνθρεπτικών στοιχείων.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων 

Είναι καλιόφιλο φυτό, με υψηλές ανάγκες σε Ν και Κ, ενώ το ασβέστιο και το
μαγνήσιο είναι σημαντικά θρεπτικά στοιχεία για την επίτευξη καλής ποιότητας
καρπών. 

Η ορθολογική θρέψη της καλλιέργειας βασίζεται στις κλιματικές συνθήκες της
περιοχής, στη θρεπτική κατάσταση του εδάφους, στις ιδιαίτερες ανάγκες τις
καλλιέργειας και καθορίζεται κατόπιν ανάλυσης εδάφους και αρδευτικού
νερού. 
Τυχόν ανισορροπία στη θρέψη με υπερβολική χορήγηση Ν ή Κ διαταράσσει
την ισορροπία βλάστησης και καρποφορίας, μειώνοντας τελικά την απόδοση
και την ποιότητα.
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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



 
Άζωτο
Το άζωτο είναι σημαντικό στοιχείο για την καλλιέργεια καθώς προωθεί τη
βλαστική ανάπτυξη και επηρεάζει την ανθοφορία και την καρπόδεση. Η
υπερβολική χορήγηση Ν έχει αρνητική επίδραση στην καλλιέργεια, όπως
οψίμιση της ωρίμανσης, υποβαθμισμένη ποιότητα των καρπών και μειωμένη
αντοχή μετασυλλεκτικά. 

Φώσφορος
Ο φώσφορος είναι καθοριστικό θρεπτικό στοιχείο για την καλή εγκατάσταση
του ριζικού συστήματος μετά την μεταφύτευση των φυτών. Επίσης είναι
σημαντικός πριν την ανθοφορία καθώς ενισχύει την άνθιση και την
καρπόδεση, ενώ κατά την ανάπτυξη του καρπού βελτιώνει το μέγεθος. 

Κάλιο
Το κάλιο είναι το  στοιχείο που χρειάζεται σε μεγαλύτερη ποσότητα η
καλλιέργεια της τομάτας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το ύψος και την
ποιότητα της παραγωγής. Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε κάλιο παρατηρούνται
κατά το στάδιο της καρπόδεσης και έως την ωρίμανση των καρπών. Το κάλιο
συμβάλλει στην παραγωγή και μεταφορά των υδατανθράκων από τα φύλλα
στους καρπούς, 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 καρπούς και είναι σημαντικό κατά την άνθηση και την
ανάπτυξη των καρπών.
Το ασβέστιο είναι πολύ σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για την καλλιέργεια της
τομάτας και την αποφυγή του συχνού φαινομένου της «τάπας». Επηρεάζει
σημαντικά την αντοχή και την συντηρησιμότητα των καρπών.
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Nova Chava 12-12-17+2MgO+TE

 

Totem 

Nutrivant 0-39-26+2MgO+1,8B

Solinure GT 20-20-20+TE
 

Calcintop 15,5-0-0+27CaO
 

Solinure GT 12-5-35+2MgO+TE

Νιτρικό Κάλιο 13,5-0-46

Aminofulvat 

Solinure GT 11-35-11+2MgO+TE

MagniFico 11-0-0+15MgO

Στάδιο
Ανάπτυξης

Βασική λίπανση Από τη
μεταφύτευση
μέχρι τη 1η άνθιση

Άνθιση –
Kαρπόδεση 1ης
ταξιανθίας

Ανάπτυξη -
Ωρίμανση πρώτων
καρπών έως έναρξη
συγκομιδής

Από τη συγκομιδή
των πρώτων
καρπών έως 20
ημέρες πριν το
τέλος της
καλλιέργειας

Οδηγός Θρέψης για την Τομάτα

40 – 60 kg/στρ.

15 – 20 kg/στρ.

0,5 lt/στρ.

300gr/ 100ml 

10 – 15  kg/στρ.

15 – 20 kg/στρ.

10 - 15 kg/στρ.

0,5 lt/στρ.

300gr/ 100ml 

15 – 20 κιλά/στρ.

20 – 30 kg/στρ.

5 – 10  κιλά/στρ.

10 – 15  κιλά/στρ.

1  lt/στρ.

15 – 20 kg/στρ.

20 – 30 kg/στρ

15 – 20 kg/στρ.

1  lt/στρ.

Agroleaf Power 15-10-31+TE
(2 εφαρμογές)

300gr/ 100ml 

Agroleaf Power 11-5-19+9CaO+TE
(2 εφαρμογές)

300 gr/ 100 ml 

Διαφυλλική εφαρμογή

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.comΕφαρμογή εδάφους Υδρολίπανση

0,5 lt/στρ. 0,5 lt/στρ.


