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τ Οι προμηθευτές ενημερώνουν

Η λίπανση αποτελεί έναν από τους βασικούς πα-
ράγοντες ώστε να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις. 
Κάθε στοιχείο έχει τη δική του βαρύτητα στο να 

πραγματοποιήσουμε το στόχο μας. Πρωταρχικό ρόλο βέβαια 
παίζει το άζωτο. Για απόδοση 400 kg σιταριού ανά στρέμμα 
αφαιρούνται περίπου 8-10 kg N, 4,6 kg P2O5, 7-9 kg K2O. Σ’ 
αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που απορροφούνται 
από τα υπόλοιπα μέρη του φυτού (ρίζες, στελέχη, φύλλα) που 
υποτίθεται πως παραμένουν στο χωράφι. Τα τελευταία χρόνια 
επειδή ένα μεγάλο μέρος του υπέργειου τμήματος απομακρύ-
νεται και δεν παραμένει στο χωράφι οι ανάγκες σε θρεπτικά 
στοιχεία είναι πιο αυξημένες.

Οι ανάγκες σε κάλιο είναι ιδιαίτερα υψηλές και πλησι-
άζουν αυτές του αζώτου. Τα συμπτώματα έλλειψης εμφα-
νίζονται πρώτα στα χαμηλότερα φύλλα. Η τυπική ένδειξη 
τροφοπενίας στο σιτάρι είναι κιτρίνισμα και μετά καφέ απο-
χρωματισμός στην κορυφή και άκρη των φύλλων. Η έλλειψη 
καλίου στα πρώτα στάδια ανάπτυξης (2-3 φύλλων) του φυτού 
προκαλεί σημαντική μείωση στoν τελικό αριθμό των στάχεων. 
Οι μεγάλες ανάγκες σε κάλιο εμφανίζονται μεταξύ των στα-

δίων του καλαμώματος και έναρξης της άνθισης. Επίσης, για 
κάθε τόνο καρπού/άχυρου απαιτούνται 3-5kg MgO (μαγνή-
σιο) & 4-5 kg S (θείο).

Από πειραματικά της K+S KALI GmbH σε διάφορες περι-
οχές της Ευρώπης έχουνε βγει τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 z Με την προσθήκη καλίου και μαγνησίου έχουμε αύξηση 
της απόδοσης το σταριού (Διάγραμμα 1Α)

 z Με την προσθήκη καλίου έχουμε μεγαλύτερη απορρόφη-
ση από το φυτό του αζώτου (Διάγραμμα 1Β): αύξηση της 
απορρόφησης αζώτου σε διαφορετικές δόσεις καλίου

 z Τα φυτά που είναι εφοδιασμένα με κάλιο έχουν θεαματι-
κά καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με αυτά που δεν έχουν 
όταν υπάρχουν περίοδοι ανομβρίας (Διάγραμμα 1Γ)
Η διαφυλλική εφαρμογή με μαγνήσιο ESPO TOP (16% 

ΜgO) σε δυο διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του σιταριού α) 
με την ανάπτυξη των μεσογονατίων & β) κατά το σχηματισμό 
των στάχεων σε δόσεις έκαστη (20 kg / εκτάριο/ διαφυλλικά) 
βοήθησε σημαντικά στην αύξηση της απόδοσης κατά 18%. 
Τα αποτελέσματα είναι στο (Διάγραμμα 1Δ). n
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Σύμβουλος της K+S KALI GmbH

Διάγραμμα 1. Πειραματικά δεδομένα της K+S KALI GmbH σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. (Α) Η επίδραση του καλίου και μαγνη-
σίου στην απόδοση των σιτηρών, (Β) Αύξηση της αποτελεσματικότητας της απορρόφησης αζώτου από τα σιτηρά σε μεγάλης διάρκειας 
πειραματικό, (Γ) Η επίδραση του καλίου σε σιτηρά σε συνθήκες ανομβρίας και (Δ) Η επίδραση του EPSO TOP στην παραγωγή σιταριού.


