
COMPLEX ή 
TIGER ή ORO 

100-125  
kg/στρ.

SPRINTER  
25-40 kg/στρ.

16-10-16  
25-40  
kg/στρ.

9-5-26 ή  
9-0-36 

20-30 kg/στρ.

NITRABOR ή 
TROPICOTE 

20-30 kg/στρ.

Στάδιο Ανάπτυξης Φύτευση Ανάπτυξη 
πρώτων 
φύλλων

Βλαστική
ανάπτυξη

Έναρξη
κονδυλοποίησης

Άνθηση Ωρίμανση
κονδύλων

Γέμισμα
κονδύλων

Eνδεικτικό πρόγραμμα  
λίπανσης για την Πατάτα

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
250 ml/στρ.

BIOMARIS 
250ml/στρ.

PHOSAMCO  
250 gr/στρ.

CROP BOOST
500 ml/στρ.

AGRIPOTASH
500 ml/στρ.

SENIPHOS
500 ml/στρ.

CROP BOOST
500 ml/στρ.

BRASSITREL PRO
300 ml/στρ.

ή

ή

ή

ή ή ή

NITRAMID 
10-15 kg/στρ.

Εφαρμογή εδάφους Διαφυλλική εφαρμογή



1|  Βασική λίπανση της πατάτας: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή ORO, ή CROPCARE 
11-15-15+7CaO+15SO3 + ιχνοστοιχεία, ή POWER NPK 12-12-17 + 16,5SO3 + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με 
την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). 

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

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|  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 την Πατάτα

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


COMPLEX ή 
TIGER ή ORO 

100-125  
kg/στρ.

16-10-16  
25-30 kg/στρ.

15-15-15  
25-30 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36 
20-25 kg/στρ.

CALCINIT
20-25 kg/στρ.

Στάδιο Ανάπτυξης Φύτευση Ανάπτυξη 
πρώτων 
φύλλων

Βλαστική
ανάπτυξη

Έναρξη
κονδυλοποίησης

Άνθηση Ωρίμανση
κονδύλων

Γέμισμα
κονδύλων

BioNUE  
200-400 ml/στρ.

ή

ή

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
250 ml/στρ.

BIOMARIS 
250ml/στρ.

PHOSAMCO  
250 gr/στρ.

BRASSITREL PRO
300 ml/στρ.

ή

CROP BOOST
500 ml/στρ.

AGRIPOTASH
500 ml/στρ.

SENIPHOS
500 ml/στρ.

CROP BOOST
500 ml/στρ.

ή ή

Eνδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης  
για την Πατάτα  

σε συνδυασμό με υδρολίπανση

Υδρολίπανση Διαφυλλική εφαρμογήΕφαρμογή εδάφους



1|  Βασική λίπανση της πατάτας: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή ORO, ή CROPCARE 
11-15-15+7CaO+15SO3 + ιχνοστοιχεία, ή POWER NPK 12-12-17 + 16,5SO3 + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με 
την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). 

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

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

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

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 την Πατάτα  

σε συνδυασμό με υδρολίπανση

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

