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Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από µια σηµα-
ντική αύξηση των εκτάσεων των σιτηρών, µε µε-
γάλο πρωταγωνιστή το σκληρό σιτάρι, που δεί-
χνει να έχει κερδίσει µεγάλο µερίδιο στις εκτα-
τικές καλλιέργειες. Τα προβλήµατα ανοµβρίας 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του φθινοπώ-
ρου σε µεγάλο κοµµάτι της χώρας, διεύρυναν 
κατά πολύ την περίοδο σποράς των σιτηρών. 
Σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις που οι σπορές 
µετατοπίστηκαν µέσα στον χειµώνα, παραµε-
ρίστηκε και η εφαρµογή βασικών λιπασµάτων. 

Η σωστή διαχείριση των επιφανειακών λι-
πάνσεων των σιτηρών στο προσεχές διάστη-
µα, είναι κρίσιµη για την οµαλή τους ανάπτυ-
ξη και παραγωγικότητά τους. Τόσο ο χρόνος 
της εφαρµογής των επιφανειακών λιπασµάτων, 
όσο και το είδος τους, αποτελούν πολύ σηµα-
ντικές συνθήκες που θα καθορίσουν στο εξής 
την παραγωγικότητα των σιτηρών. 

Χρόνος εφαρµογής: Ο χρόνος εφαρµογής 
τους θα πρέπει να συγχρονιστεί µε την έναρξη 
της έντονης ζήτησης των φυτών κυρίως σε ά-
ζωτο. Από το τέλος του αδελφώµατος και µετά, 
τα σιτηρά µπαίνουν σε φάση έντονης ανάπτυ-
ξης της βιοµάζας τους έχοντας αυξηµένη ηµερή-
σια ζήτηση σε θρεπτικά στοιχεία. Ένα επιφανει-
ακό αζωτούχο λίπασµα θα πρέπει να διασφαλί-
ζει αρχικά τη συνεχή και ανεµπόδιστη παρο-
χή του αζώτου στην καλλιέργεια, αφού και οι α-
νάγκες των φυτών είναι συνεχείς και µεγάλες. 

Είδος λιπάσµατος: Ένα επιφανειακό αζω-
τούχο λίπασµα θα πρέπει να διασφαλίζει την 
υψηλότερη αποδοτικότητα του αζώτου στην 
καλλιέργεια. Ο υψηλός δείκτης της αποδοτικής 
χρήσης του αζώτου (Nitrogen Use Efficiency) εί-
ναι πρωταρχικός στόχος για τη Yara στην πο-

ρεία ανάπτυξης των λιπασµάτων της και των τε-
χνολογιών της. 

Τα λιπάσµατα YaraVera AMIDAS, YaraBela 
SULFAN καθώς και η καινούρια εν ’αναµονή 
σειρά YaraVera NITRAMID που έχουν ως βά-
ση τους το άζωτο και το θείο σε ισορροπηµένες 
αναλογίες, αποτελούν τις ιδανικότερες επιλο-
γές για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών. 

Μπορεί η επιφανειακή λίπανση να είναι κυ-
ρίως εστιασµένη στη διαχείριση του αζώτου ω-
στόσο, η ταυτόχρονη χορήγηση θείου στις α-
παιτούµενες ποσότητες επιδρά θετικά στις τε-
λικές αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά της παραγωγής. Το άζωτο και το θείο αποτε-
λούν βασικά στοιχεία των πρωτεϊνών και πρέ-
πει να χορηγούνται ταυτόχρονα και σε σωστή 
αναλογία στις επιφανειακές λιπάνσεις των σι-
τηρών. Οι τροφοπενίες θείου στα σιτηρά συγ-
χέονται πολύ συχνά µε αυτές του αζώτου και 
µπορεί να εκδηλωθούν από νωρίς, στο στάδιο 
της έντονης ανάπτυξης των φυτών, εµφανίζο-
ντας φυτά κίτρινα, καχεκτικά, µε µικρούς κόκ-
κους και µε χαµηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. 

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0+14SO3 κυρι-
αρχεί παγκοσµίως στις επιφανειακές λιπάνσεις 
των σιτηρών, διαθέτοντας µια ειδική τεχνολο-

γία και σύνθεση που εξασφαλίζουν τη συνεχό-
µενη και σταθερή τροφοδοσία των φυτών µε ά-
ζωτο και θείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆ι-
αφέρει από τις υπόλοιπες κοινές ουροθειικές 
που κυκλοφορούν στην αγορά µε παρόµοια 
σύνθεση, καθώς:

Είναι οµοιογενές χηµικό λίπασµα και όχι 
blend (ο κάθε κόκκος λιπάσµατος έχει στα-
θερή σύνθεση και δεν προέρχεται από τη µη-
χανική ανάµιξη ουρίας και θειικής αµµωνίας 
στο ίδιο σακί). ∆ιασφαλίζεται έτσι η οµοιόµορ-
φη διασπορά του λιπάσµατος στο χωράφι κα-
τά τη στιγµή της εφαρµογής του και εποµένως 
η σωστή λίπανση της καλλιέργειας.

Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδοτικό-
τητας του αζώτου στην καλλιέργεια (Nitrogen 
Use Efficiency). Σε όλες τις πειραµατικές εφαρ-
µογές του σε εκτατικές καλλιέργειες, το YaraVera 
AMIDAS παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόδοση σε 
σπόρο ανά µονάδα λιπασµατικού αζώτου που 
εφαρµόζεται στο χωράφι, συγκριτικά µε άλλα 
αζωτούχα επιφανειακά λιπάσµατα.

Μικρότερες απώλειες αζώτου λόγω εξά-
τµισης. Tο YaraVera AMIDAS µε την εφαρµογή 
του στο χωράφι µειώνει την τιµή του εδαφικού 
pH, περιορίζοντας τις απώλειες αζώτου στην α-
τµόσφαιρα λόγω εξάτµισης.

Είναι λίπασµα µεγάλης πυκνότητας, που 
σηµαίνει πως µπορεί να απλωθεί οµοιόµορφα 
σε µεγάλες αποστάσεις µέχρι και 36 µέτρα κα-
τά τη διασπορά του στο χωράφι. 

Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκκου. Η 
ιδιότητα αυτή ταυτίζεται µε τις απώλειες που έ-
χει ένα λίπασµα λόγω θραύσης των κόκκων κα-
τά τη διάρκεια της εφαρµογής τους στον λιπα-
σµατοδιανοµέα.

YaraBela SULFAN
Το YaraBela SULFAN 24-0-0 + 7,5CaO + 

Η κρισιμότητα 
των επιφανειακών 
λιπάνσεων των σιτηρών
O χρόνος της εφαρμογής των λιπασμάτων, όσο και το 
είδος τους, καθορίζουν σημαντικά την παραγωγικότητα 

Χρόνος εφαρµογής 
επιφανειακών λιπάνσεων

Ο χρόνος εφαρµογής των επιφανει-
ακών λιπάνσεων θα πρέπει να συγ-

χρονιστεί µε την έναρξη της έντονης 
ζήτησης των φυτών κυρίως σε άζωτο.

15SO3 περιέχει άζωτο σε µορφή κα-
τάλληλη για την γρηγορότερη παρο-
χή του στην καλλιέργεια, καθώς και 
θείο και ασβέστιο σε πλήρως υδατοδι-
αλυτές µορφές. Τροφοδοτεί την καλ-
λιέργεια µε άζωτο ακόµα και σε χαµη-
λές θερµοκρασίες εδάφους, ενώ ενι-
σχύει την αντοχή των φυτών στις δι-
άφορες ασθένειες.

YaraVera NITRAMID 
(εν’ αναµονή)
Το YaraVera NITRAMID είναι µια 

νέα καινοτόµα σειρά αζωτούχων λιπα-
σµάτων εµπλουτισµένα µε ασβέστιο, 
θείο και βόριο. Αποτελεί µια πρωτο-
ποριακή σύνθεση της Yara για µια 
πιο ολοκληρωµένη αζωτούχο λίπαν-
ση που εξασφαλίζει µεγαλύτερες και 
ποιοτικότερες παραγωγές.

Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους 
απλών αζωτούχων λιπασµάτων υ-
ψηλής ποιότητας, όπως το YaraBela 
EXTRAN 33,5 µε άζωτο σε µορφή νι-
τρικής αµµωνίας και το CAN 26 (ασβε-
στούχος νιτρική αµµωνία) καλύπτο-
ντας πλήρως τις απαιτήσεις των καλ-
λιεργειών και των συνεργατών της.
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Μέτρηση σκληρότητας του YaraVera AMIDAS συγκριτικά µε την ουρία και τη θειική αµµωνία


