Οδεγία γηα Βηνινγηθή Λίπαλζε ζηε Ρνδηά
Βαζηθέο αξρέο ηεο Λίπαλζεο – Γηαηξνθήο ηωλ δέλδξωλ Ρνδηάο





Ιθαλνπνίεζε αλαγθώλ αλάπηπμεο ηωλ θπηώλ
Αλάγθεο θαξπνθνξίαο
Γηαηήξεζε παξαγωγηθνύ δπλακηθνύ
Κόζηνο παξαγωγήο

Για ηιρ λιπάνζειρ μαρ παίπνοςμε πάνηοηε ςπόψη, ηην Εδαθολογική ανάλςζη,
ηην ανάλςζη Φςλλοδιαγνωζηικήρ, ηην καπποθοπία και ηην ανάπηςξη ηων
δένδπων.
Η ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο ηωλ παξαγόληωλ δηαηξνθήο, ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη
ηελ παξαγωγή ηεο Ρνδηάο είλαη :
Σν Νεξό : Ρπζκίδεη ηελ Αλάπηπμε, ηελ Καξπνθνξία, ηελ απόδνζε θαη ην κέγεζνο ηωλ
θαξπώλ
Σν Άδωην (Ν) : Απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ αλζνθνξία θαη ηελ παξαγωγή
θαξπώλ.
Σν Κάιην (Κ2Ο) :Απαξαίηεην γηα ηελ παξαγωγή, ην κέγεζνο θαη ηελ
πνηόηεηα ηωλ θαξπώλ
Σα ππόινηπα ζηνηρεία δηαηξνθήο (Φώζθνξνο (Ρ2Ο3), Αζβέζηην (Ca), Μαγλήζην
(Mg), Θείν (S),
ίδεξνο(Fe), Βόξην(B),Μαγγάλην (Mn), Φεπδάξγπξνο(Zn),
Υαιθόο(Cu), Μνιπβδαίλην(Mo)
Η ρνξήγεζε ηωλ ιηπαζκάηωλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε δόζεηο, αξρίδνληαο από ην
Μάξηην θαη ηειεηώλνληαο ηνλ Ινύιην.
ε θάζε δόζε ρνξεγνύκε ηελ αλάινγε πνζόηεηα από θάζε ζηνηρείν. Γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκό πξνηείλεηαη λα ρνξεγείηαη 20% ηεο εηήζηαο πνζόηεηαο κέρξη 15
Μαξηίνπ, 20% ηνλ Απξίιην, 20% ην Μάην, 20% ηνλ Ινύλην θαη 20% ηνλ Ινύιην.
Η ρνξήγεζε ηωλ ιηπαζκάηωλ κε ην αξδεπηηθό ζύζηεκα (Τδξνιίπαλζε), είλαη
πξνηηκόηεξε, γηαηί κεηώλνληαη ηα εξγαηηθά, ην ιίπαζκα θηάλεη θαηεπζείαλ ζηηο ξίδεο ηωλ
δέλδξωλ, κεηώλεηαη ε πνζόηεηα αιιά απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ
ιηπαζκάηωλ. Καη ζηελ Τδξνιίπαλζε ρνξεγνύκε ζε δόζεηο ηα ιηπάζκαηα, ζηηο
ίδηεο αλαινγίεο θαηά κήλα.
Η ππεξβνιηθή ιίπαλζε κε Άδωην ή ε ρνξήγεζή ηνπ κεηά ηνλ Αύγνπζην,
δεκηνπξγεί ππεξβνιηθή βιάζηεζε, κεηώλεη ηελ αληνρή ηωλ θπηώλ, κεηώλεη ηελ
θαξπνθνξία, επηβξαδύλεη ηελ ωξίκαλζε θαη κεηώλεη ηελ πνηόηεηα ηωλ θαξπώλ
Σα δηαθπιιηθά ιηπάζκαηα ζπκπιεξώλνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία θαη ηα
ηρλνζηνηρεία. πνπ ρξεηάδεηαη ε Ρνδηά, γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, αλάπηπμε
θαη παξαγωγή.

Πίλαθαο βαζηθώλ ζηνηρείωλ Γηαηξνθήο
Δλδεηθηηθέο πνζόηεηεο ζε θαζαξά ζηνηρεία* (γξακκάξηα / δέλδξν/έηνο)
Ηιηθία δέλδξωλ
(Υξόληα)

1-2

Άδωην
(Ν)

Φώζθνξνο
(Ρ2Ο5)

Κάιην
(Κ2Ο)

(Γξακκάξηα /
δέλδξν/έηνο)

(Γξακκάξηα /
δέλδξν/έηνο)

(Γξακκάξηα /
δέλδξν/έηνο)

150 – 200 γξ. 150 – 200 γξ. 150 – 200 γξ.

3

200 – 300 γξ.

200 γξ.

200 – 300 γξ.

4

300 – 350 γξ.

220 γξ.

300 – 350 γξ.

5 θαη πάλω

350 – 400 γξ.

220 γξ.

350 – 400 γξ.

*( π.ρ. 100 γξακκάξηα από ιίπαζκα ηνπ ηύπνπ 10 - 6 - 6, πεξηέρνπλ θαζαξά
ζηνηρεία : 10 γξακ. Άδωην, 6 γξακ. Φώζθνξν θαη 6 γξακ. Κάιην)

Πίλαθαο βαζηθώλ ζηνηρείωλ Γηαηξνθήο
Δλδεηθηηθέο πνζόηεηεο ζε θαζαξά ζηνηρεία* (Κηιά /ζηξέκκα)

(Υξόληα)

Άδωην
(Ν)

Φώζθνξνο
(Ρ2Ο5)

Κάιην
(Κ2Ο)

(Κηιά /ζηξέκκα

(Κηιά /ζηξέκκα

(Κηιά /ζηξέκκα

1–2

7,5 – 11 θηιά

3

11 – 15 θηιά

11 θηιά

11 – 15 θηιά

4

15 – 17 θηιά

11 θηιά

15 – 17 θηιά

5 θαη πάλω

17 θηιά

11 θηιά

17 θηιά

Ηιηθία δέλδξωλ

7,5 – 11 θηιά 7,5 – 11 θηιά
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