
ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Η σύγχρονη αγορά εφοδιάζει τον ελαιο-
παραγωγό µε κοκκώδη λιπάσµατα, µε ε-
ξαιρετικά µικρές διαστάσεις κόκκων, πο-
λύ υψηλό βαθµό υδατοδιαλυτότητας, πο-
λύ µικρής υπολειµµατικότητας και αυξη-
µένης ικανότητας απορρόφησης και αξι-
οποίησης τους από το ελαιόδεντρο, χαρα-
κτηριστικά τα οποία αφενός µειώνουν τα 
καλλιεργητικά κόστη και αφετέρου αυξά-
νουν την παραγωγή, επιτρέποντας στον 
καλλιεργητή να ανταποκριθεί στις υψηλές 
απαιτήσεις της αγοράς. 
Η σωστή λίπανση της ελιάς περιλαµβάνει 
την προσθήκη λιπασµάτων τόσο µέσω του 
εδάφους, όσο και µέσω του φυλλώµατος 
µε την προσθήκη διαφυλλικών λιπασµά-
των. Η λίπανση µε διαφυλλικά λιπάσµατα 
γίνεται συµπληρωµατικά σε διάφορα στά-
δια της ελαιοκαλλιεργητικής περιόδου, ό-
πως κατά την περίοδο της ανθοφορίας, της 
καρπόδεσης, της ανάπτυξης του καρπού 
και της ωρίµανσης και συµβάλει καθορι-
στικά στη µεγαλύτερη περιεκτικότητα του 
καρπού σε λάδι και το µέγεθος του.
Άλλωστε, η εδραιωµένη µέχρι πριν κά-
ποια χρόνια πεποίθηση στους αγροτικούς 
κύκλους πως το ελαιόδεντρο «αντέχει» 
και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και 
λίπανση για να καρποφορήσει ικανοποιη-
τικά, έχει πλέον ανεπιστρεπτί αποδειχθεί 
ότι δεν συνάδει µε τις σύγχρονες απαιτή-
σεις των παραγωγών και της αγοράς.  Έ-
να πλήρες πρόγραµµα θρέψης, συµπερι-

λαµβανοµένων της µετασυλλεκτικής αλ-
λά και της βασικής λίπανσης, εφοδιάζει 
ξανά τον σύγχρονο ελαιώνα µε τα απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά, βοηθώντας  
καθοριστικά στην επίτευξη υψηλής παρα-
γωγής και βελτιωµένων ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών του ελαιόκαρπου.
Οι καινοτοµίες στην αγορά λιπασµάτων εί-
ναι συνεχείς και προσφέρουν προϊόντα µε 
τις πλέον ιδανικές περιεκτικότητες σε άζω-
το, το στοιχείο εκείνο που είναι το πιο καθο-
ριστικό για τη διαφοροποίηση των οφθαλ-
µών σε ανθοφόρους και βλαστοφόρους, ά-
ρα και για τις αποδόσεις της επόµενης χρο-
νιάς, σε φώσφορο και κάλιο, στοιχείο που 
συχνά παρατηρείται πως «λείπει» από τους 
ελληνικούς ελαιώνες, οδηγώντας σε σοβα-
ρές περιπτώσεις τροφοπενιών. 

Νέας τεχνολογίας 
θρέψη ανεβάζει 
επίπεδο την ελιά 
Μικρής υπολειμματικότητας και αυξημένης 
ικανότητας απορρόφησης λιπάσματα συμβάλλουν 
στη μεγαλύτερη περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι 
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ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

7,9 
ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

 ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

38,6%  
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AΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ 
ΜΕ ΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NUTRIMORE

Ηελιά, ανθεκτική από την φύση 
της, συχνά δημιουργεί την λανθασμένη 
εντύπωση χαμηλών απαιτήσεων 
θρέψης. Στην πραγματικότητα όμως 
τα ελαιόδεντρα αντιδρούν θετικά 
μετά από ισορροπημένη και επαρκή 
θρέψη, αυξάνοντας τις αποδόσεις 
τους θεαματικά και βελτιώνοντας την 
παραγωγή τους ποιοτικά. Επίσης με 
σωστή λίπανση σε συνδυασμό με 
προσεκτικό κλάδεμα μπορεί να μειωθεί 
η παρενιαυτοφορία, (το φαινόμενο 
που μια χρονιά υψηλής παραγωγής 
διαδέχεται μια χρονιά χαμηλής 
απόδοσης) πετυχαίνοντας ομαλοποίηση 
της παραγωγής από χρονιά σε χρονιά. 
Άζωτο, φώσφορος κάλιο, μαγνήσιο 
και βόριο ή και ψευδάργυρος είναι 
συνήθως τα κύρια θρεπτικά συστατικά 
που απαιτεί η ελιά. Γι’ αυτό το λόγο 
η εταιρεία Gavriel, προτείνει τα 
λιπάσματα νέας τεχνολογίας Nutrimore, 
ενισχυμένα με Agrotain και εγγυάται 
αποτελεσματική λίπανση και αύξηση 
των αποδόσεων της ελιάς χωρίς 
σπατάλες. Tα λιπάσματα με τις ιδανικές 
αναλογίες θρεπτικών συστατικών 
για την ελιά όπως τα Nutrimore 
20-7-12+2MgO+B ή 20-6-14+Β ή 
16-6-18+2MgO+B κ.α. εξασφαλίζουν 
κέρδος σε:
Υψηλές μονάδες αζώτου με 
μηδενικές απώλειες που παρέχονται 
σε ιδανικό ρυθμό:Το άζωτο είναι 

καθοριστικό για την διαφοροποίηση 
των οφθαλμών σε ανθοφόρους και 
βλαστοφόρους, άρα για τις αποδόσεις 
της επόμενης χρονιάς. Επίσης 
καθορίζει την τρέχουσα ανοιξιάτικη νέα 
βλάστηση. Ευνοεί την καλή ανθοφορία 
και την επιτυχημένη καρπόδεση ενώ 
παραμένει βασική προϋπόθεση για 
την υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα αλλά 
και το καλό μέγεθος του καρπού. Το 
άζωτο στα Nutrimore αποτελείται από 
ουρεϊκό άζωτο που προστατεύεται 
100% από το Agrotain και ένα μέρος 
αμμωνιακό-σταθερό άζωτο. Αντίθετα 
κοινά blending λιπάσματα χάνουν 

τουλάχιστον το 40% του ουρεϊκού 
αζώτου που περιέχουν τις πρώτες 
κιόλας ώρες μετά την εφαρμογή τους. 
Επίσης τα Nutrimore δεν περιέχουν 
νιτρικό άζωτο. Το νιτρικό άζωτο 
ξεπλένεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. 
Οι απώλειες του νιτρικού αζώτου λόγω 
έκπλυσης, γίνονται ακόμα εντονότερες 
κατά την χειμερινή περίοδο λόγω των 
βροχοπτώσεων κάτι που συνηθίζεται 
άλλωστε την περίοδο εφαρμογής 
λιπάσματος στις ελιές. Με τα Nutrimore 
όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα 
ελαιόδεντρα αξιοποιώντας στο 100% 
τα οφέλη που προκύπτουν από την 
προσθήκη αζώτου. Πετυχαίνεις 
ομαλή και παρατεταμένη θρέψη 
εξασφαλίζοντας τέλεια ισορροπία 
βλάστησης – καρποφορίας και άρα 
μεγιστοποίηση της καρποφορίας και 
άρα της κερδοφορίας. 
Φώσφορο πάνω από 90% υδατοδιαλυτό: 
Η ελιά όπως και όλα τα υπόλοιπα δέντρα 
και φυτά, μπορούν να απορροφήσουν 
μόνο τον υδατοδιαλυτό φώσφορο που 
περιέχεται σε ένα λίπασμα. Οι επαρκείς 
μονάδες πλήρως απορροφήσιμου 
φωσφόρου που εμπεριέχονται στα 
Nutrimore βοηθούν στην βελτίωση 
της ποσότητας και ποιότητας του 
παραγόμενου ελαιολάδου αλλά και την 

καλύτερη ωρίμαση των καρπών, το 
βάρος τους και το μέγεθός τους. 
Υψηλές μονάδες επαρκών 
μονάδων 100% υδατοδιάλυτου 
καλίου: Για αυξημένο 
μέγεθος καρπών και υψηλή 
ελαιοπεριεκτικότητα που είναι 
άλλωστε και τα κύρια ζητούμενα των 
ελαιοπαραγωγών. Επιπλέον το κάλιο 
βοηθά τα δέντρα να αποκτήσουν 
αντοχή στον παγετό. 
Καινοτόμο μορφή Βορίου DDP ή 
και Ψευδαργύρου DDP που είναι 
10 φορές πιο ισχυρά από τις απλές 
μορφές ιχνοστοιχείων: Απορροφούνται 
στο 100% από τα δέντρα και έτσι 
πετυχαίνουμε καλύτερο σχηματισμό 
ανθέων, άριστη γονιμοποίηση, 
καρπόδεση και άρα καρποφορία. 
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα για 
επιλογή τύπων που παρέχουν 
Μαγνήσιο, απαραίτητο στοιχείο για 
την παραγωγή χλωροφύλλης και 
τέλεια καρπόδεση.
Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο 
Nutrimore οι ανάγκες θρέψης της 
ελιάς καλύπτονται με μία εφαρμογή. 
Τα κοστολόγια μειώνονται και οι 
αποδόσεις αυξάνονται. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
MARKETING GAVRIEL

> Mε τον κατάλληλο τύπο Nutrimore οι ανάγκες θρέψης της ελιάς καλύπτονται με μία εφαρμογή

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ – ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0

20-7-12+2MGO+B

ή 21-7-17+2MGO+B

ή 21-7-17+2MgO+Fe+Zn

ή 20-6-14+Β

ή 16-6-18+2MgO+B

ή NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3

ή NUTRIMORE WINNER BOR

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 3-5 KGR/ ΔΕΝΤΡΟ 1-2 KGR/ΔΕΝΤΡΟ

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 2-4 KGR/ΔΕΝΤΡΟ 1-2 KGR/ΔΕΝΤΡO

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΞΗΡΙΚΗ 2-3 KGR/ΔΕΝΤΡΟ 1-2 KGR/ΔΕΝΤΡΟ
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ΗAgrohellas A.E. έχει ως αντικείµενο 
την παραγωγή και την εµπορία λιπασµάτων, 
ζωοτροφών όπως επίσης και την εµπορία γε-
ωργικών εφοδίων. Στόχος µας είναι η παρα-
γωγή λιπασµάτων οµοιόµορφης κοκκοµετρί-
ας, υψηλής υδατοδιαλυτότητας, απαλλαγµέ-
να σκόνης. Ταυτόχρονα εισάγει και διανέµει 
αποκλειστικά στην Ελλάδα υδατοδιαλυτά λι-
πάσµατα όπως και ένα ευρύ φάσµα προϊό-
ντων ειδικής θρέψης για υδρολίπανση και δι-
αφυλλική εφαρµογή της πολυεθνικής εταιρεί-
ας Eurosolids. 
Η ελιά αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες 
καλλιέργειες στη χώρα µας. Εντοπίζεται σε 
µεγάλο εύρος γεωγραφικών περιοχών και 
λόγω του Μεσογειακού µας κλίµατος παράγει 
εξαιρετικής ποιότητας βρώσιµου καρπού και 
ελαιόλαδου. 
Σηµαντικός παράγοντας για την παραγωγή 
καρπών και ελαιόλαδου είναι η σωστή λίπαν-
ση των δένδρων. Έχοντας το χαρακτηριστι-
κό της παρενιαυτοφορίας η σωστή αζωτού-
χος λίπανση (µαζί µε τη σωστή διαµόρφω-
ση των δένδρων και την άρδευση) έχει ευνο-
ϊκές συνέπειες στον περιορισµό της. Οι ενδει-
κτικές τιµές απαιτήσεων ανά δένδρο των κύ-
ριων θρεπτικών στοιχείων στην ελιά είναι 1-
1,5kg Άζωτο (N), 0,2- 0,4kg Φώσφορο (P) και 
0,5 – 1,5kg Κάλιο (K). Στον παρακάτω πίνακα 
φαίνονται οι περίοδοι αυξηµένων αναγκών 
για κάθε θρεπτικό στοιχείο.
Βάσει του πίνακα η πρόταση της Agrohellas 
είναι η χρήση βασικών λιπασµάτων των τύ-
πων 12- 12-17+2MgO+27SO3+0,3B+TE 
(SOP), 20-6-12+2MgO+0,3B+0,1Zn & 22-8- 
10+2MgO+15SO3+0,5B+TE σε δοσολογία 3-
5kg/δένδρο, αναλόγως της ηλικίας και της 
θρεπτικής κατάστασής τους. Η βασική λίπαν-
ση πραγµατοποιείται κυρίως από τα τέλη Νο-
εµβρίου έως τα µέσα Φεβρουαρίου. Σε ξη-
ρικούς ελαιώνες η συνολική ποσότητα λιπά-
σµατος προστίθεται σε µία δόση ενώ σε αρ-
δευόµενους, κυρίως στους ελαιώνες βρώσι-
µης ελιάς, συνίσταται το 30% του συνολικού 

Αζώτου και του Καλίου να εφαρµόζεται τµη-
µατικά σε µεταγενέστερα στάδια.
Σε αρδευόµενους ελαιώνες, αν κρίνεται απα-
ραίτητο, συνίσταται η εφαρµογή επιφανειακής 
αζωτούχο λίπανσης αµέσως µετά την καρπό-
δεση και χρήση της θειϊκής αµµωνίας σε δό-
ση περίπου 1 – 3kg/δένδρο. Επιπρόσθετα σε 
ελαιώνες βρώσιµης ελιάς ενδείκνυται η προ-
σθήκη λίπανσης µε Κάλιο (Ιούλιος – Αύγου-
στος) για αύξηση του µεγέθους, του βάρους, 
των ολικών διαλυτών στερεών και της οµοι-
οµορφίας ανάπτυξης των καρπών σε δόση 
0,5 – 1,5kg/δένδρο. Κατάλληλα λιπάσµατα για 
την συγκεκριµένη περίοδο είναι η εφαρµο-
γή θειϊκού καλίου 0-0-50 ή 0-0-30 + 10Mg. Α-
ξίζει να σηµειωθεί ότι σε προβληµατικά εδά-
φη λόγω αλατότητας είναι προτιµότερο το κά-
λιο να βρίσκεται σε µορφή θειϊκού καλίου. Οι 
λιπάνσεις µε φώσφορο δεν θα πρέπει να ξε-
περνάνε το 1/3-1/5 της χορηγούµενης πο-
σότητας του αζώτου. Υπερβολικές λιπάνσεις 
µε φώσφορο (P) θα πρέπει να αποφεύγονται 
γιατί µειώνεται η ικανότητα πρόσληψης Κ, Fe, 
Ca και Β από την ελιά. 
Επιπλέον, το Βόριο (B) είναι το σπουδαιότερο ι-
χνοστοιχείο για την ελιά. Η έλλειψή του προκα-

λεί ανθόρροια, καρπόπτωση, ανοιχτό κιτρινο-
πράσινο χρώµα στα φύλλα και παραµορφώσεις 
στους καρπούς. Έτσι έχουµε µείωση της παρα-
γωγής. Για την αντιµετώπιση της τροφοπενίας 
Βορίου συνίσταται κάθε 2-3 χρόνια ξεχωριστή 
λίπανση µε τη µορφή βόρακα (250γρ το δένδρο) 
ενώ για την ταχύτερη απορρόφηση του Βορί-
ου µπορεί να γίνει διαφυλλικός ψεκασµός µε το 
σκεύασµα BoroAgro (17,5% Βορικό Νάτριο), το 
µόνο προϊόν της αγοράς µε αυτή την περιεκτι-
κότητα Βορίου που διανέµεται αποκλειστικά α-
πό την Agrohellas Α.Ε., την περίοδο της άνθισης 
και της καρπόδεσης. Επιπρόσθετα, για την ενί-
σχυση των δένδρων σε συνθήκες αβιοτικής κα-
ταπόνησης, βελτίωση των οργανοληπτικών χα-
ρακτηριστικών και της ποιότητας του ελαιόλα-
δου, ενίσχυση της ανθοφορίας, της γονιµοποί-
ησης και της καρπόδεσης όπως και κάλυψης 
των αναγκών σε ιχνοστοιχεία η Agrohellas σε 
συνεργασία µε τη Eurosolids διαθέτει εξειδικευ-
µένα προϊόντα θρέψης όπως: Euro Vive Pure 
AA, Euro Hydra k liquid, Oligo Amparo Mix, 
Euro IPE 20-13-20 +TE. Κλείνοντας σηµαντικό 
είναι να γνωρίζουµε ότι για την προσαρµογή λί-
πανσης ακριβώς στης ανάγκες του κάθε ελαιώ-
να, πολύτιµοι σύµβουλοι είναι η εδαφοανάλυση 
και η φυλλοδιαγνωστική.

ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΡΕΨΗΣ AGROHELLAS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΗΣ ΑGROHELLAS
> H Agrohellas σε συνεργασία µε τη Eurosolids διαθέτει εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης
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∆ιανύοντας τον τελευταίο µήνα του 
χρόνου βρισκόµαστε πλέον στα µέσα 
της σηµαντικότερης περιόδου για τους 
ελαιοκαλλιεργητές. Με αρκετές περιο-
χές της Ελλάδος να έχουν ήδη συγκο-
µίσει ένα µεγάλο ποσοστό του ελαιο-
κάρπου τους, τα βλέµµατα στρέφονται 
κατά κύριο λόγο στις τελικές αποδόσεις 
και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
συγκοµιζόµενων προϊόντων. 
Κατά τη συγκοµιδή και το επακόλου-
θο κλάδεµα της ελιάς, µαζί µε τον ελαι-
όκαρπο και τη ξηρά ουσία, αποµακρύ-
νονται αυξηµένες ποσότητες θρεπτικών 
συστατικών, οι οποίες συχνά δεν ανα-
πληρώνονται µε στοχευµένες µετασυλ-
λεκτικές λιπάνσεις. Ως συνέπεια η καλ-
λιέργεια εξαντλείται ιδιαίτερα στις περι-
πτώσεις υψηλής παραγωγής, επηρεά-
ζοντας σηµαντικά τις αποδόσεις της ε-
πόµενης χρονιάς.
Είναι αναγκαίο να ακολουθείται ένα πλή-
ρες πρόγραµµα θρέψης, συµπεριλαµβα-
νοµένων της µετασυλλεκτικής αλλά και 
της βασικής λίπανσης, που θα εφοδιά-
σουν ξανά την καλλιέργεια µε τα απαραί-
τητα θρεπτικά συστατικά, συνδράµοντας 
καθοριστικά στην παραγωγή και τα βελ-
τιωµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Στην Timac Agro | ΛΥ∆Α γνωρίζουµε κα-
λά την αξία της καλλιέργειας της Ελιάς 
για τους Έλληνες παραγωγούς, αλλά και 
το γεγονός ότι η κατάλληλη θρέψη δια-
δραµατίζει σπουδαίο ρόλο στην τελική 
παραγωγή. Έτσι, έχουµε αναπτύξει ένα 
µεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων εξειδι-
κευµένης θρέψης, που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τόσο του ελαιοκαλλιεργητή 
όσο και της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο. 
Η λύση της Timac Agro | ΛΥ∆Α για την 
µετασυλλεκτική λίπανση της ελιάς εί-
ναι το κοκκώδες λίπασµα DUOFERTIL 
TOP-PHOS της σειράς προϊόντων
DUOFERTIL.
Η πλούσια σύνθεσή του σε φώσφο-
ρο, κάλιο και ασβέστιο µαζί µε ιχνοστοι-
χεία, έρχεται να καλύψει πλήρως τις α-
νάγκες της ελιάς, πετυχαίνοντας αυξηµέ-
νη συσσώρευση αποθησαυριστικών ου-

σιών κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Επο-
µένως, την επόµενη άνοιξη οι ουσίες αυ-
τές αξιοποιούνται για την καλύτερη δια-
φοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλµών 
αλλά και καρπόδεση που θα οδηγήσει σε 
υψηλές και ποιοτικές αποδόσεις. 
Σε αντίθεση µε τα κοινά λιπάσµατα της α-
γοράς, ενσωµατώνει τις δυο κορυφαίες 
τεχνολογίες το TOP-PHOS και το MPPA 
DUO που χάρη στη συνεργιστική τους 
δράση συνεισφέρουν στη µεγιστοποίηση 
των αποδόσεων. 
Συγκεκριµένα, η τεχνολογία TOP-PHOS 
αποτελεί ένα µοναδικό σύµπλοκο που 
συνδέει το φώσφορο και το ασβέστιο σε 
µοριακό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, ο 
φώσφορος καθίσταται πλήρως αφοµοι-
ώσιµος και διαθέσιµος σε κάθε τύπο ε-
δάφους καθ’όλη την καλλιεργητική περί-
οδο, ενώ η καλλιέργεια εφοδιάζεται και 
µε ασβέστιο. 
Παράλληλα, η τεχνολογία MPPA DUO εί-
ναι ένα σύµπλοκο που παρέχει προστα-
σία των λιπαντικών µονάδων του λιπά-
σµατος καθ’ολη τη χειµερινή περίοδο, κι-
νητοποίηση των θρεπτικών συστατικών 
των στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο έ-
δαφος δεσµευµένα στα εδαφικά κολλο-
ειδή καθιστώντας και αυτά διαθέσιµα για 

την καλλιέργεια. Η δράση της τεχνολογί-
ας συµπληρώνεται από µια διαρκή διέ-
γερση και ανανέωση του ριζικού συστή-
µατος, που συντελεί σε µια αποτελεσµα-
τικότερη θρέψη και αποτελεί τη βάση για 
ασφαλείς και αυξηµένες αποδόσεις.
Εκτός από τη µετασυλλεκτική λίπανση, η 
σειρά DUOFERTIL ενισχύει τη φαρέτρα 
του παραγωγού διαθέτοντας µια ευρεία 
γκάµα σύνθετων κοκκωδών λιπασµά-
των. Πρόκειται για εξειδικευµένα προϊό-
ντα κατάλληλα και προσαρµοσµένα για 
διάφορες καλλιέργειες συµπεριλαµβανο-
µένης της ελαιοποιήσιµης και επιτραπέ-
ζιας ελιάς. 
Λαµβάνοντας πάντα υπόψη τον τύ-
πο του εδάφους, καθώς και τις εκάστο-
τε εδαφολογικές αναλύσεις, ένα λίπα-
σµα µε τεχνολογία MPPA DUO που συ-
στήνεται για την ελαιοποιήσιµη ελιά εί-
ναι το DUOFERTIL 16-5-8, καθώς έ-
χεις την ιδανική αναλογία θρεπτικών 
στοιχείων που απαιτεί η καλλιέργεια. Ε-
νώ στην περίπτωση της βρώσιµης ε-
λιάς και γενικά όταν οι ανάγκες σε κά-
λιο είναι αυξηµένες, ευρεία εφαρµογή 
βρίσκει το DUOFERTIL 11-10-16 µε 
τεχνολογία MPPA DUO. Χάρη στην πε-
ριεκτικότητα τους σε θείο, βόριο, ψευ-

δάργυρο και µαγνήσιο που εµπεριέχο-
νται και στα δυο αυτά λιπάσµατα επι-
τυγχάνεται καλύτερη βλαστική ανάπτυ-
ξη, µεγαλύτερο ποσοστό ανθοφορίας 
και καρπόδεσης καθώς επίσης και βελ-
τίωση των τελικών αποδόσεων και των 
ποιοτικών τους χαρακτηριστικών όπως 
είναι η ελαιοπεριεκτικότητα.

ΕΦΗ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
J. PRODUCT MANAGER

H ΣΕΙΡΑ DUOFERTIL ΜΟΧΛΟΣ 
ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ
> Η λύση της Timac Agro | ΛΥ∆Α για την µετασυλλεκτική λίπανση µε τεχνολογίες TOP-PHOS και MPPA DUO



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ZEOTEC 
ΜΕ ΖΕΟΛΙΘΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΟ 
> Τεχνολογία για αποτελεσματική πρόσφυση, συγκράτηση και συμπλοκοποίηση των θρεπτικών

Το ορυκτό του ζεόλιθου αποτε-
λεί μία από τις πιο χρήσιμες καινοτο-
μίες για την αποτελεσματική διαχείρι-
ση των εισροών και την βελτίωση των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εδα-
φών σε όλες τις καλλιέργειες. 
Η χρήση του στη γεωργία καθίστα-
ται εξαιρετικά ευεργετική και αποτε-
λεσματική συντελώντας στην αύξηση 
της συνολικής παραγωγής των καλλι-
εργειών με μειωμένες εισροές λιπα-
σμάτων και νερού.
Οι εξαιρετικές αυτές ιδιότητες του ζε-
όλιθου αποτελούν καθοριστικό παρά-
γοντα αύξησης παραγωγής για τις πε-
ρισσότερες καλλιέργειες, αλλά ειδικό-
τερα και για την καλλιέργεια της ελιάς.
Η νέα σειρά λιπασμάτων Zeotec της 
ΒHP περιλαμβάνει μια καινοτόμο εξέ-
λιξη στην σύγχρονη τεχνολογία κοκκο-
δών λιπασμάτων.
Κύριο χαρακτηριστικό τους η χρήση ε-
ξαιρετικά μικρής διάστασης σωματιδίων 
ζεόλιθου στον κόκκο των λιπασμάτων.
Μέσω της τεχνολογίας αυτής επιτυγ-
χάνεται η αποτελεσματική πρόσφυ-
ση, συγκράτηση και συμπλοκοποίηση 
όλων των θρεπτικών μακροστοιχεί-
ων  όπως το άζωτο ο φώσφορος και 
το κάλιο, αλλά των απαραίτητων ιχνο-
στοιχείων.
Μέσω της συμπλοκοποίησης αυτής ό-
λων των θρεπτικών στοιχείων στον ί-

διο κόκκο του λιπάσματος επιτυγχάνε-
ται εξαιρετικά αποτελεσματική αποδέ-
σμευση όλων των θρεπτικών στο ριζι-
κό σύστημα των ελαιόδενδρων μειώ-
νοντας κατά αυτό τον τρόπο τις απώ-
λειες Αζώτου και αυξάνοντας το βαθ-
μό απορρόφησης εν γένει.
Η τεχνολογία Zeotec επιτρέπει την 
χρήση των λιπασμάτων αυτών σε 
πληθώρα εδαφών και εναρμονίζεται
πλήρως με τις σύγχρονες τάσεις προ-
στασίας του περιβάλλοντος, των υπό-
γειων υδάτων καθώς και την στοχευ-
μένη λίπανση ακριβείας χαμηλού πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος.
Συμπερασματικά, η σύγχρονη σειρά 
τεχνολογίας Zeotec συμβάλει με τον 

πιο αποδοτικό τρόπο στην μείωση έ-
ως και 20%, των απαιτούμενων θρε-
πτικών στοιχείων στην καλλιέργεια της 
ελιάς, μέσω της αύξησης της απορ-
ρόφησης και εν τέλει της αξιοποίησης 
τους από την καλλιέργεια.
Η παρουσία του ζεόλιθου δε, μετά την 
αποδέσμευση των θρεπτικών στο ριζι-
κό σύστημα συμβάλλει αποφασιστικά 
στην διαχείριση των αναγκών της καλ-
λιέργειας σε νερό. 
Συγκεκριμένα λόγω της ισχυρής συ-
γκράτησης των μορίων του νερού μει-
ώνονται δραστικά οι ανάγκες σε νε-
ρό (έως -20%), καθιστώντας το άμεσα 
διαθέσιμο στα πιο κρίσιμα στάδια της 
καλλιέργειας της ελιάς.

Συμπερασματικά, παρατηρείται μείω-
ση του κόστους παραγωγής έως και 
20% και αύξηση των συνολικών α-
ποδόσεων, με προφανή τα οικονομικά 
οφέλη του σύγχρονου Έλληνα ελαιοπα-
ραγωγού.
Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένη η χρήση 
αυτής της σειράς λιπασμάτων τεχνολο-
γίας Ζeotec στην καλλιέργεια της ελιάς, 
ειδικότερα για την καλλιεργητική περί-
οδο 2021-2022, η οποία χαρακτηρίζεται 
από γενικευμένη και συνεχή τάση αύ-
ξησης των τιμών των λιπασμάτων.

DR ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΠΆΝΟΡΗΓΆΣ
TECHNICAL SALES MANAGER OF 

SOUTHERN GREECE
BHP ORGANIC FERTILIZERS
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ΗMedilco Hellas προσφέρει 
µια πλήρη γκάµα εξειδικευµένων 
προϊόντων θρέψης για την ελιά, 
καλύπτοντας όλα τα στάδια ανάπτυξης 
της καλλιέργειας και εξασφαλίζοντας 
στοχευµένη θρέψη, υψηλή παραγωγή 
και καλύτερη ποιότητα.
Ξεκινώντας µε την βασική και επιφανει-
ακή λίπανση να καλύπτεται από τα κοκ-
κώδη λιπάσµατα Nova Chava, συνεχί-
ζοντας µε τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα 
κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρώνο-
ντας µε στοχευµένες επεµβάσεις µε δι-
αφυλλικά προϊόντα µοναδικής τεχνολο-
γίας που κάνουν τη διαφορά.
Η στοχευµένη θρέψη της ελιάς εξασφα-
λίζει: Αύξηση της απόδοσης, µείωση της 
καρπόπτωσης, αύξηση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και υγιή φυτά.

Νέο ξεκίνηµα µε Nova Chava 
 Nova Chava 22-6-12+B+Zn+Mo
 Nova Chava 40-0-0+NBPT

Επιλογή εµπιστοσύνης που εγγυάται ι-
σορροπηµένη θρέψη για το ξεκίνηµα 
της νέας βλαστικής περιόδου και που 
καλύπτει τις ανάγκες των ελαιόδεντρων 
από τα τέλη του χειµώνα για την ανά-
πτυξη της νέας βλάστησης, τον σχηµατι-
σµό των ανθέων και την καρπόδεση.

Στοχευµένη διαφυλλική θρέψη µε 
ορατά αποτελέσµατα
∆ύο από τα σηµαντικότερα κρίσιµα 
στάδια ανάπτυξης αποτελούν η ανθο-

φορία και η ελαιοποίηση. Η θρέψη στα 
στάδια αυτά, καθορίζει σηµαντικά την 
απόδοση και την ποιότητα. Η µεγά-
λη αυτή σηµασία δεν επιτρέπει τυχαί-
ες επιλογές αλλά µόνο η εµπιστοσύ-
νη στους ειδικούς µπορεί να δώσει άν-
θη µε υψηλή αντοχή στα ακρκαία και-
ρικά φαινόµενα και καρπούς µε βέλτι-
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Με τα κορυφαία διαφυλλικά λιπάσµατα 
της Medilco Nutrivant και την διαφυλλι-
κή θρέψη ακριβείας µε χρήση των κα-
τάλληλων ιχνοστοιχείων εξασφαλίζεται 
στο έπακρο η απορρόφηση των θρε-
πτικών στοιχείων εκείνων που θα δώ-
σουν καλύτερη ανθοφορία και περισ-
σότερους καρπούς.

Nutrivant τεχνολογία θρέψης
Ως η κυριότερη δενδροκοµική καλλι-
έργεια της Μεσογείου, η ελιά αποτελεί 
πρωταρχική καλλιέργεια για µελέτη, α-
ξιολόγηση νέων τεχνολογιών και δοκι-
µών νέων προϊόντων θρέψης. Από ε-
φαρµογές που έχουν γίνει σε καθαρά 
ελαιοκοµικές περιοχές όπως η Λακω-
νία και η Μεσσηνία, αλλά και από πει-
ραµατικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν 
σε περιοχές της Ισπανίας και του Ισρα-
ήλ, τα αποτελέσµατα είναι µοναδικά.

«Τα λιπάσµατα Nutrivant είναι λιπά-
σµατα υψηλής τεχνογνωσίας και ποι-
ότητας. Χρησιµοποιούµε το Nutrivant 
PON 10-33-21 µε Βόριο και Ιχνο-
στοιχεία, κυρίως στην ελιά, δίνοντας 
ενίσχυση της ανθοφορίας και κα-
λύτερη καρπόδεση!» λέει ο Σταυρος 
Ζερβός, γεωπόνος από την Κόρινθο.

Nutrivant PON 10-33-21+1,8 B:
Πριν την άνθηση, ένας ψεκασµός 
αρκεί

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυτού 
όπως η παχιά εφυµενίδα µε κηρούς για 
την προστασία του από αντίξοες συνθή-
κες, ταυτόχρονα αποτελούν τροχοπέ-
δη για την είσοδο των θρεπτικών στοι-
χείων από τα φύλλα. Έχοντας ως κύριο 
στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικό-
τητας της διαφυλλικής θρέψης, και ή-
δη από τη δεκαετία του 1990, αναπτύ-
χθηκε από το R&D Τµήµα της ICL η τε-
χνολογία FertiVant, χάρη στην οποία ε-
πιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή και 
µεγαλύτερη προσκόλληση του ψεκα-
στικού υγρού στη φυλλική επιφάνεια. Η 
τεχνολογία Fertivant εξασφαλίζει την α-
ποτελεσµατική είσοδο των θρεπτικών 
στοιχείων µέσω της εφυµενίδας του 
φύλλου κατά τη διαφυλλική εφαρµογή. 
Η µοναδική τεχνολογία Fertivant αυξά-
νει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα 
της διαφυλλικής θρέψης, βελτιώνει την 

απόδοση και την ποιότητα της παραγω-
γής και συντελεί σε καλύτερο εισόδη-
µα για τον παραγωγό. Με τα Nutrivant 
εξασφαλίζεται συνεχής και σταδιακή α-
πορρόφηση των θρεπτικών από τα 
φύλλα που διαρκεί έως και 3 εβδοµά-
δες από τον ψεκασµό.

∆ιαφυλλική θρέψη ακριβείας 
µε ιχνοστοιχεία στην ελιά

 Heromix Solido B-Zn
 Herofol UREA 
 Hero – K 40 Denso

Μια πραγµατική επένδυση στην από-
δοση του ελαιοκάρπου αποτελεί η δια-
φυλλική θρέψη µε ιχνοστοιχεία εξαιρε-
τικής ποιότητας. Συµπληρώνουν άρι-
στα το πρόγραµµα θρέψης που έχει ή-
δη ακολουθηθεί και δίνουν στο τελικό 
προϊόν την ενίσχυση που χρειάζεται για 
να πιάσει την πρωτιά µε διαφορά.
Η διαφυλλική εφαρµογή µε ιχνοστοι-
χεία κατά την ανάπτυξη του καρπού ε-
ξασφαλίζει:

 Ιδανική συµπλήρωση της θρέψης 
κατά το κρίσιµο στάδιο της ελαιοποίη-
σης.

 Μεγαλύτερη περιεκτικότητα του καρ-
πού σε λάδι.

 Μεγαλύτερο µέγεθος καρπών.
 Βελτίωση του χρώµατος του καρπού.

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSCI

> Εξασφάλιση αποδόσεων µε Nova Chava για το ξεκίνηµα της νέας βλαστικής περιόδου, Nutrivant για αύξηση της αποτελεσµατικότητας 
της διαφυλλικής θρέψης και προϊόντα διαφυλλικής θρέψη µε ιχνοστοιχεία εξαιρετικής ποιότητας, από την Medilco Hellas

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ




