
Έκπτυξη 
οφθαλμών

Βλαστική 
ανάπτυξη

‘Εναρξη 
άνθησης

Άνθηση Καρπόδεση Ανάπτυξη 
ραγών

Γυάλισμα Ωρίμανση

COMPLEX 
75-100  
kg/στρ.

TROPICOTE ή NITRABOR 
20-25 kg/στρ.

BOLIKEL 
2,5-3,5 kg/στρ.

AMIDAS
5-10 kg/στρ.

NITRAMID  
10-15 kg/στρ.

9-5-26 ή  
16-10-16 ή 
15-15-15 

15-20 kg/στρ.

9-0-36 
15-20  
kg/στρ.

BUD BOOST 
500 ml/στρ.

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.

SENIPHOS
500  

ml/στρ.

CROP 
BOOST  
300-500  
ml/στρ.

ZINTRAC+
BORTRAC
100+200  
ml/στρ.

SAFE N 
0,5-1 lit/στρ.

STOPIT 
0,5-1 lit/στρ.

Στάδιο  
Ανάπτυξης

Επιτραπέζιες ποικιλίες

ή

Εφαρμογή εδάφους Διαφυλλική εφαρμογή

Eνδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης  
για το Αμπέλι



Επιτραπέζιες ποικιλίες 
1|  Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές 

αποδόσεις παραγωγής. 

2|  Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι 
της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλών NPK ανάλογα με την θρεπτική 
κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). 

3|   Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο 
έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

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

5 |  YaraVita:
•  Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και 

τα στάδια εφαρμογής τους.
•  Στις έγχρωμές ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών και για την ενίσχυση του χρώματός τους, εφαρμό-

στε το YaraVita SENIPHOS την περίοδο του γυαλίσματος των ραγών σε 1-2 εφαρμογές με μεσοδιά-
στημα 7-10 ημερών.

5|  Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των 
φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφο-
μοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα 
κρίσιμα στάδια.

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 το Αμπέλι 

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


Έκπτυξη 
οφθαλμών

Βλαστική 
ανάπτυξη

‘Εναρξη 
άνθησης

Άνθηση Καρπόδεση Ανάπτυξη 
ραγών

Γυάλισμα Ωρίμανση

COMPLEX 
75-100  
kg/στρ.

CALCINIT 
15-20 kg/στρ.

BOLIKEL 
2,5-3,5 kg/στρ.

9-5-26 ή  
15-15-15 ή 
16-10-16 

10-15 kg/στρ.

 9-0-36 
15-20 kg/στρ.

AMNITRA 
5-10 kg/στρ.

BUD BOOST 
500 ml/στρ.

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BioNUE
200-400 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.

SENIPHOS
500 ml/στρ.

CROP BOOST
300-500  
ml/στρ.

ZINTRAC+
BORTRAC
100+200  
ml/στρ.

SAFE N 
0,5-1 lit/στρ.

STOPIT 
0,5-1 lit/στρ.

Στάδιο  
Ανάπτυξης

Eνδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης  
για το Αμπέλι  

σε συνδυασμό με υδρολίπανση

Επιτραπέζιες ποικιλίες

Υδρολίπανση Διαφυλλική εφαρμογήΕφαρμογή εδάφους



Επιτραπέζιες ποικιλίες
1|  Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές 

αποδόσεις παραγωγής. 

2|  Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι 
της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλών NPK ανάλογα με την θρεπτική 
κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). 

3|   Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο 
έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4 |  Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι 
των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.

5|  YaraVita:
•  Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και 

τα στάδια εφαρμογής τους.
•  Στις έγχρωμές ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών και για την ενίσχυση του χρώματός τους, εφαρμό-

στε το YaraVita SENIPHOS την περίοδο του γυαλίσματος των ραγών σε 1-2 εφαρμογές με μεσοδιά-
στημα 7-10 ημερών.

6|  Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των 
φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφο-
μοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα 
κρίσιμα στάδια.

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 το Αμπέλι  

σε συνδυασμό με υδρολίπανση

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


Έκπτυξη 
οφθαλμών

Βλαστική 
ανάπτυξη

‘Εναρξη 
άνθησης

Άνθηση Καρπόδεση Ανάπτυξη 
ραγών

Γυάλισμα Ωρίμανση

COMPLEX 
50-60  
kg/στρ.

TROPICOTE ή NITRABOR 
10-20 kg/στρ.

NITRAMID  
10-15 kg/στρ.

BOLIKEL 
2,5-3,5 kg/στρ.

9-5-26  
ή 9-0-36 
10-15  
kg/στρ.

BUD BOOST 
500 ml/στρ.

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.

CROP BOOST
300-500 ml/στρ.

ZINTRAC+
BORTRAC
100+200  
ml/στρ.

SAFE N 
0,5-1 lit/στρ.

STOPIT 
0,5-1 lit/στρ.

Στάδιο  
Ανάπτυξης

Οινοποιήσιμες ποικιλίες

ή

Εφαρμογή εδάφους Διαφυλλική εφαρμογή

Eνδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης  
για το Αμπέλι



Οινοποιήσιμες ποικιλίες 
1|  Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές 

αποδόσεις παραγωγής. 

2|  Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι 
της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλών NPK ανάλογα με την θρεπτική 
κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). 

3|   Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο 
έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

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

5|  YaraVita:
•  Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και 

τα στάδια εφαρμογής τους.
•  Στις λευκές ποικιλίες για την ενίσχυση των αρωματικών ιδιοτήτων του κρασιού μπορείτε να εφαρ-

μόσετε το YaraVita SAFE N στο ξεκίνημα του γυαλίσματος με επανάληψη 10 ημέρες αργότερα στη 
δόση του 1-1.5 λίτρου/στρέμμα.

6|  Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των 
φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφο-
μοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα 
κρίσιμα στάδια.

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 το Αμπέλι 

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

Eνδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης  
για το Αμπέλι  

σε συνδυασμό με υδρολίπανση

COMPLEX 
50-60  
kg/στρ.

CALCINIT 
10-15 kg/στρ.

BOLIKEL 
2,5-3,5 kg/στρ.

 9-5-26 ή 9-0-36 
10-15 kg/στρ.

BUD BOOST 
500 ml/στρ.

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BioNUE
200-400 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.

SENIPHOS
500 ml/στρ.

CROP BOOST
300-500  
ml/στρ.

ZINTRAC+
BORTRAC
100+200  
ml/στρ.

SAFE N 
0,5-1 lit/στρ.

STOPIT 
0,5-1 lit/στρ.

Οινοποιήσιμες ποικιλίες

Υδρολίπανση Διαφυλλική εφαρμογήΕφαρμογή εδάφους



Οινοποιήσιμες ποικιλίες 
1|  Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές 

αποδόσεις παραγωγής. 

2|  Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι 
της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλά NPK ανάλογα με την θρεπτική 
κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). 

3|  Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο 
έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4 |  Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλι-
κών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.

5|  YaraVita:

•  Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και 
τα στάδια εφαρμογής τους.

•  Στις λευκές ποικιλίες για την ενίσχυση των αρωματικών ιδιοτήτων του κρασιού μπορείτε να εφαρ-
μόσετε το YaraVita SAFE N στο ξεκίνημα του γυαλίσματος με επανάληψη 10 ημέρες αργότερα στη 
δόση του 1-1.5 λίτρου/στρέμμα.

6|  Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των 
φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφο-
μοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα 
κρίσιμα στάδια.

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 το Αμπέλι  

σε συνδυασμό με υδρολίπανση

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

