
Στάδιο Ανάπτυξης Σπορά Πρώτα φύλλα Αδέλφωμα Καλάμωμα Ξεστάχυασμα Συγκομιδή

Eνδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης 
για το Μαλακό Σιτάρι

STAR PLUS 
20-25  
kg/στρ.

EXTRAN ή SULFAN
25-35 kg/στρ.

AMIDAS
20-30 kg/στρ.

NITRAMID
25-35 kg/στρ.

ή

ή

GRAMITREL
100 ml/στρ.

ή

BIOTRAC 
200-300 ml/στρ.

SAFE N

SEEDLIFT
(επένδυση σπόρων)

Εφαρμογή εδάφους Διαφυλλική εφαρμογή



Eνδεικτικό πρόγραμμα  
λίπανσης για τo Μαλακό Σιτάρι

1|  Βασική λίπανση: Εκτός από το YaraMila STAR PLUS η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων 
λιπασμάτων της σειράς POWER όπως και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

2|  Eπιφανειακή λίπανση: Οι σπαστές εφαρμογές των επιφανειακών λιπάνσεων στo στάδιo της έναρξης 
του αδελφώματος και τέλος αδελφώματος με αρχές καλαμώματος, ενισχύουν τις αποδόσεις και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. 

3|  Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς 
YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο. 

4|  ΥaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους. 

5|  Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, 
ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα 
ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, 
υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.

6|  Επένδυση σπόρων: Το YaraVita SeedLift είναι επενδυτικό σπόρων εμπλουτισμένο με θρεπτικά 
στοιχεία και βιοδραστικές ουσίες. Προωθεί την καλύτερη βλάστηση των σπόρων αλλά και τη 
δυναμικότερη ανάπτυξη των φυτών στον αγρό, ιδίως σε δύσκολες συνθήκες που στρεσάρουν τα 
νεαρά φυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του YaraVita SeedLift 
επικοινωνήστε με την Yara.

Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή Tankmix μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για 
να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της 
αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.

https://www.yara.gr/threpsi-lipansi/gewrgia-akriveias/tankmixit/


Στάδιο Ανάπτυξης Σπορά Πρώτα φύλλα Αδέλφωμα Καλάμωμα Ξεστάχυασμα Συγκομιδή

Eνδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης 
για το Σκληρό Σιτάρι

STAR PLUS 
20-25  
kg/στρ.

EXTRAN ή SULFAN
25-30 kg/στρ.

AMIDAS
20-25 kg/στρ.

NITRAMID
25-30 kg/στρ.

ή

ή

ή

BIOTRAC 
200-300 ml/στρ.

GRAMITREL
100 ml/στρ.

SAFE N

SEEDLIFT
(επένδυση σπόρων)

Εφαρμογή εδάφους Διαφυλλική εφαρμογή



1|  Βασική λίπανση: Εκτός από το YaraMila STAR PLUS, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων 
λιπασμάτων της σειράς POWER όπως και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

2|  Επιφανειακή λίπανση: Οι σπαστές εφαρμογές των επιφανειακών λιπάνσεων στo στάδιo της έναρξης 
του αδελφώματος και τέλος αδελφώματος με αρχές καλαμώματος, ενισχύουν τις αποδόσεις και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. 

3|  Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς 
YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο. 

4|  ΥaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.

5|  Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, 
ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα 
ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφο μοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, 
υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.

6)  Επένδυση σπόρων: Το YaraVita SeedLift είναι επενδυτικό σπόρων εμπλουτισμένο με θρεπτικά 
στοιχεία και βιοδραστικές ουσίες. Προωθεί την καλύτερη βλάστηση των σπόρων αλλά και τη 
δυναμικότερη ανάπτυξη των φυτών στον αγρό, ιδίως σε δύσκολες συνθήκες που στρεσάρουν τα 
νεαρά φυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του YaraVita SeedLift 
επικοινωνήστε με την Yara.

Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή Tankmix μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για 
να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της 
αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.

Eνδεικτικό πρόγραμμα  
λίπανσης για τo Σκληρό Σιτάρι

https://www.yara.gr/threpsi-lipansi/gewrgia-akriveias/tankmixit/

