
Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ 

ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ
Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα



Η ηδέα

Η θεληξηθή ηδέα ηεο ζξέςεο

GreenPower είλαη ην θπηό.

Γλσξίδνληαο αθελόο πσο ν 

ριννηάπεηαο ζηελ πξάμε απνηειεί 

κίγκα θπηηθώλ εηδώλ θαη αθεηέξνπ ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε θπηηθνύ είδνπο, 

κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

ζσζηή θαη ηζνξξνπεκέλε ζξέςε πνπ 

ρξεηάδεηαη ν ριννηάπεηαο γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ θαη ηελ αλζεθηηθόηεηά 

ζηελ ρξήζε



Η ηδέα

Σα πξνγξάκκαηα ζξέςεο GreenPower δηαηεξνύλ ηνλ 

ριννηάπεηα ηζνξξνπεκέλν:

Γηαηεξώληαο ηελ θπηηθή ζύλζεζε ηνπ ριννηάπεηα.

Παξεκπνδίδνληαο ην θύηξσκα δηδαλίσλ.

Ρπζκίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ ριννηάπεηα.

Απμάλνληαο ηελ αληίζηαζή ηνπ ζε αζζέλεηεο θαη stress.   



Η ηδέα

Οη αλάγθεο ζξέςεο εμαξηώληαη από:

Σηο ηνπηθέο θιηκαηηθέο θαη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο.

Σα θπηηθά είδε πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ 

ριννηάπεηα. 

Σν επίπεδν έληαζεο ρξήζεο.



πρλόηεηα 

ρξήζεο
Αξρηθή ζύλζεζε

πληήξεζε Κιίκα

Θξέςε

Εδαθηθέο 

ζπλζήθεο

Δηαρείξηζε 

λεξνύ

Ιζνξξνπία 

ησλ εηδώλ

Η ηδέα



Φπρξό επεηξσηηθό

Ηπεηξσηηθό

Μέζν επεηξσηηθό

Χθεάλην

Τπν-επεηξσηηθό

Μεζζνγεηαθό

Κιηκαηηθέο δώλεο



Κιηκαηηθέο δώλεο

Κακπύιεο αλάπηπμεο θπηηθνύ κίγκαηνο Lolium + Poa + 

Festuca r. ζε πέληε δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
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Κιηκαηηθέο δώλεο

Σα πξνγξάκκαηα ιίπαλζεο νθείινπλ 

λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ππνδεηγκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ ριννηάπεηα θάησ από 

ηηο πξαγκαηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.



Είδε ριννηάπεηα

Ο ριννηάπεηαο ζπλήζσο είλαη έλα κίγκα γξαζηδηώλ.

Η ηζνξξνπεκέλε αληνρή ζηελ ρξήζε κεηαμύ ησλ θπηηθώλ 

εηδώλ επεξεάδεηαη από:

Αξρηθή ζύλζεζε ηνπ θπηηθνύ κίγκαηνο

Υξήζε

πληήξεζε

Τδαηηθή δηαρείξηζε

Κιίκα

Δδαθηθέο ζπλζήθεο

Θξέςε



Είδε ριννηάπεηα

Δηήζηα αλάπηπμε ηνπ F. Arundinacea + Poa ζε Μεζνγεηαθό 

θιίκα.
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Είδε ριννηάπεηα

Δηήζηα αλάπηπμε ηνπ Bermudagrass ζε Μεζνγεηαθό θιίκα.
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Είδε ριννηάπεηα

Κάζε θπηηθό είδνο ηνπ ριννηάπεηα έρεη 

κνλαδηθέο απαηηήζεηο αλάπηπμεο.

Κάζε ζηάδην αλάπηπμεο πεξηθιείεη 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θη έηζη απαηηεί 

δηαθνξεηηθή ζξέςε.

Σα πξνγξάκκαηα ιίπαλζεο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ππνδεηγκαηηθή αλάπηπμε 

γηα όια ηα θπηηθά είδε ηνπ ριννηάπεηα.



Είδε ριννηάπεηα

Δηήζηα αλάπηπμε ηνπ Poa prathensis ζε έλα θιίκα.
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Είδε ριννηάπεηα

Όηαλ ν ριννηάπεηαο απνηειείηαη από 

κίγκα γξαζηδηώλ, ε πξνζερηηθή 

ιίπαλζε κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ 

θπξηαξρία ελόο θπηηθνύ είδνπο θαη ηνλ 

εθηνπηζκό άιισλ, δηαηεξώληαο έηζη 

ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηα νπνία 

επηιέρζεθε ην αξρηθό θπηηθό κίγκα.



Σν γξάθεκα δείρλεη 

ηηο αιιαγέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ 

θπηηθή ζύλζεζε ηνπ 

ριννηάπεηα κεηά 

από ηξία (3) ρξόληα

πλέπηεο αξρηθήο επηινγήο γξαζηδηώλ:
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Μεηά από έξεπλα ηξηώλ εηώλ κε:

Ίδην επίπεδν αδώηνπ Ν

Ίδηνη ρξόλνη εθαξκνγήο

Ίδηα ηζνξξνπία NPK

Ίδηα ιηπάζκαηα



Σειηθά απνηειέζκαηα 

βαζηζκέλα ζε νπηηθή 

παξαηήξεζε.

πλέπηεο εθαξκνγήο ιίπαλζεο:

Αληνρή κηγκάησλ γξαζηδηώλ

Μεηά από έξεπλα ηξηώλ εηώλ.
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Έιεγρνο δηδαλίσλ

Η δηαζεζηκόηεηα ησλ ζξεπηηθώλ 

ζηνηρείσλ θαη εηδηθά ηνπ αδώηνπ, 

επηδξά ζηελ αλάπηπμε ησλ δηδαλίσλ ή 

ησλ κε επηζπκεηώλ γξαζηδηώλ.

Ο πιεζπζκόο ησλ δηδαλίσλ κπνξεί λα 

ειεγρζεί ξπζκίδνληαο ηελ 

δηαζεζηκόηεηα ηνπ αδώηνπ.



Έιεγρνο δηδαλίσλ

Αξγά ην θζηλόπσξν:

Πξνζύκσο δηαζέζηκν άδσην ππνθηλεί ην θύηξσκα θαη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό εηήζησλ θπηώλ (Poa annua θαη Poa

trivialis πνπ δύζθνια ειέγρνληαη κε δηδαληνθηόλα).



Έιεγρνο δηδαλίσλ

Σέινο ρεηκώλα: 

Καηά ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ κε αξρέο Μαξηίνπ, ε επίδξαζε

(ηεο πεξίζεηαο αδώηνπ) ζηελ αλάπηπμε ηνπ Poa annua είλαη 

κεγαιύηεξε από όηη ζηα ςπρξόθηια γξαζίδηα.



Έιεγρνο δηδαλίσλ

Αξγά ηελ άλνημε: 

Πξνζύκσο δηαζέζηκν γξήγνξα θηλνύκελν άδσην ππνθηλεί 

ην θύηξσκα θαη ηελ αλάπηπμε θαινθαηξηλώλ γξαζηδηώλ 

όπσο ηα Setaria spp., Digitaria spp., Echinochloa spp., 

Eleusine spp.,  Cynodon spp κ.α..



Έιεγρνο δηδαλίσλ

Η ππθλόηεηα ηνπ Poa annua ζε δύν θπηηθά είδε θάησ από

πέληε δηαθνξεηηθέο πεγέο αδώηνπ, θαηά ηα ηέιε Μαξηίνπ

(2004)
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Έιεγρνο δηδαλίσλ

Σα ιηπάζκαηα παξέρνπλ κεγάια κέξε 

πξνζύκσο δηαζέζηκνπ αδώηνπ

επλνώληαο έηζη ηελ αλάδπζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ δηδαλίσλ.

Οη απνηειεζκαηηθέο ειεγρόκελεο 

απειεπζέξσζεο πεγέο αδώηνπ 

βνεζνύλ ζηελ αλαραίηηζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ δηδαλίσλ.



Παξαγσγή βηνκάδαο

Δληαηηθή παξαγσγή βηνκάδαο = 

κεγάιε πνζόηεηα θνκκέλνπ 

γξαζηδηνύ = ζπρλό θνύξεκα.

Σα πξνγξάκκαηα ιίπαλζεο 

GreenPower έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ππθλό, εκθαλίζηκν 

ριννηάπεηα ρσξίο ππεξβνιηθή 

αλάπηπμε



Παξαγσγή βηνκάδαο
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Παξαγσγή βηνκάδαο

Δζθαικέλε ζξέςε έρεη σο 

απνηέιεζκα ππέξκεηξε αλάπηπμε 

θαη αύμεζε ησλ θνπξεκάησλ. 

Σα πξνγξάκκαηα ιίπαλζεο 

GreenPower θαλνληθνπνηνύλ ηελ 

αλάπηπμε θαη βνεζνύλ ζηελ κείσζε 

ησλ θνπξεκάησλ κε απνηέιεζκα:

Μείσζε ηνπ θόζηνπο από 

ιηγόηεξα εξγαηηθά γηα θνπξέκαηα

Μείσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απόξξηςεο ησλ θνκκέλσλ 

γξαζηδηώλ

Αζξνηζηηθή πνζόηεηα από θνπξέκαηα

(gr/m2) 

(Ιλζηηηνύην εξεπλώλ INRA, Γαιιία, 2002)
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Παξαγσγή βηνκάδαο

Η ηζνξξνπεκέλε ζξέςε βειηηώλεη 

ηελ αληίζηαζε ηνπ ριννηάπεηα ζε 

δηάθνξεο αζζέλεηεο.

Ιζνξξνπεκέλε ζξέςε ζεκαίλεη:

σζηή ζπγθέληξσζε ζξεπηηθώλ

σζηή ζρέζε N:K 

σζηή ρξνληθή εθαξκνγή
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Αλζεθηηθόηεηα ζηηο αζζέλεηεο

Δπίδξαζε ηεο ιίπαλζεο ζηελ πξνζβνιή ηνπ ριννηάπεηα 

από ηνλ δαπιίηε.
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Πεγή: Γνθηκή ηνπ INRA Lussignan 2001



Αλζεθηηθόηεηα ζηηο αζζέλεηεο

Ο ζπλδπαζκόο ηεο ηερλνινγίαο 

πνιπκεξνύο επέλδπζεο κε ηελ 

ρξήζε ηνπ ληηξηθνύ θαιίνπ, εγγπάηαη 

πγηέζηεξα γξαζίδηα.

Η ήπηα ειεγρόκελε απειεπζέξσζε 

ησλ ζξεπηηθώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα 

απνηειέζκαηα ζθιεξαγώγεζεο ηνπ 

θαιίνπ εληζρύνπλ ηελ αληίζηαζε ησλ 

γξαζηδηώλ πξνο ηα παζνγόλα.



Πξντόληα GreenPower

Multigreen® Magic
Τςειήο πνηόηεηαο ειεγρόκελεο απειεπζέξσζεο ιηπάζκαηα γηα 

ζπληήξεζε γξαζηδηώλ πνπ ππόθεηληαη ζε ζθιεξή ρξήζε. Πεξηέρνπλ 

πςειό πνζνζηό Multicote® επελδεδπκέλα κε πνιπκεξή ιηπάζκαηα. 

Multigreen® Classic
Οηθνλνκηθή ζεηξά ιηπαζκάησλ ειεγρόκελεο απειεπζέξσζεο, γηα 

ρακειά επίπεδα ζπληήξεζεο. Πεξηέρνπλ Multicote® επελδεδπκέλα κε 

πνιπκεξή ιηπάζκαηα. 

Multigreen® Mini
Δηδηθά πξντόληα γηα ριννηάπεηεο πνπ θνπξεύνληαη 

απζηεξά. Πεξηέρνπλ κηθξνθόθθνπο Multicote® 

επελδεδπκέλσλ κε πνιπκεξή ιηπαζκάησλ.

HiGreen™

Πιήξε NPK θνθθώδε ιηπάζκαηα γηα ριννηάπεηεο 

πνπ θνπξεύνληαη απζηεξά. Πεξηέρνπλ Ν βξαδείαο 

απειεπζέξσζεο από κεζπιηθή νπξία.



Πξντόληα GreenPower

εηξά θνπόο ρέζε N:K 

Printempo
Λίπαζκα γηα ηελ άλνημε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θπιιώκαηνο.
2:1

Somero

Ιζνξξνπεκέλν ιίπαζκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

αλάπηπμε θαη ηνλ απνζεζαπξηζκό 

πδξνγνλαλζξάθσλ.

1:1

Autuno

Λίπαζκα γηα ην θζηλόπσξν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

όςηκε αλάπηπμε θαη πξνεηνηκάδεη ην γξαζίδη γηα 

ην ςύρνο ηνπ ρεηκώλα. 

1:1,5 - 1:2

Wintro
Λίπαζκα γηα ηνλ ρεηκώλα πνπ ζθιεξαγσγεί ην 

γξαζίδη θαη βειηηώλεη ηελ αληίζηαζε ζην παγεηό.
1:2 - 1:3

Multiverdo

Σαρέσο δηαζέζηκν θαιηνύρν ιίπαζκα γηα γξήγνξα 

απνηειέζκαηα πνπ βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ησλ 

θπηώλ.

1:3

Ιζνξξνπία N:K γηα θάζε επνρή



Έιιεηςε Κ

Απμεκέλε 

αλαπλνή

Απμεκέλε 

βιαζηεηηθή αλάπηπμε

Τπεξεπάξθεηα Ν

Δμάληιεζε απνζεκάησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ

Τπέξκεηξε αύμεζε 

ιόγνπ βιαζηώλ/ξηδώλ

Παξεκπόδηζε 

αλάπηπμεο ξηδώλ

Υακειή αληίζηαζε ζε stress
από αζζέλεηεο, παγεηό, ρξήζε, μεξαζία θ.α.

Μεησκέλε 

ηθαλόηεηα αλάθακςεο Καηαζηέιιεηαη 

ε πξόζιεςε ζξεπηηθώλ

Ιζνξξνπία N-K



Σερλνινγία Multicote

Όια ηα πξντόληα Multigreen είλαη 

βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία

πνιπκεξνύο επέλδπζεο Multicote®.

Η απειεπζέξσζε ησλ ζξεπηηθώλ 

ελεξγνπνηείηαη θαη εμαξηάηαη κόλν από 

ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο. 

Σν λεξό ή ε εδαθηθή πγξαζία δελ θαζνξίδεη ηελ ηαρύηεηα 

ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ζξεπηηθώλ, θάηη πνπ απνηειεί 

πιενλέθηεκα ζηηο πγξέο πεξηνρέο.



Σερλνινγία Multicote

Οη θόθθνη Multicote πεξηέρνπλ ηα 

ζξεπηηθά ζηνλ ππξήλα, 

εγθεθπζησκέλα από κηα πνιπκεξή 

επηθάιπςε – επέλδπζε.

Ππξήλαο ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ

Πνιπκεξέο επέλδπζε



Σερλνινγία Multicote

Μεηά ηελ εθαξκνγή ν θόθθνο 

απνξξνθά πγξαζία γηα κηα 

πεξίνδν 7-10 εκεξώλ. 

Έλα κηθξό κέξνο ηνπ αδώηνπ 

δελ είλαη επελδεδπκέλν γηα κηα 

αξρηθή θαη ηαρεία 

απειεπζέξσζε.



Σερλνινγία Multicote

Σα ζξεπηηθά 

απειεπζεξώλνληαη ακέζσο 

κόιηο ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

εδάθνπο αλέιζεη πάλσ από 

ηνπο 6oC.



Σερλνινγία Multicote

Η απειεπζέξσζε ζπλερίδεηαη θαζόιε ηελ πεξίνδν 

αλάπηπμεο ζύκθσλα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο. 

Αλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη, ην ίδην θάλεη θαη ν ξπζκόο 

απειεπζέξσζεο ζξεπηηθώλ.



Σερλνινγία Multicote

ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

απειεπζέξσζεο ηα ζξεπηηθά 

έρνπλ απνδνζεί εμνινθιήξνπ   

θαη ν θόθθνο απνδεκείηε.



Σερλνινγία Multicote

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο Multicote

Πνιπκεξέο επέλδπζε γηα αμηόπηζηε απειεπζέξσζε.

Ο ξπζκόο απειεπζέξσζεο εμαξηάηαη κόλν από ηελ 

εδαθηθή ζεξκνθξαζία.

Τςειή ζπγθέληξσζε ζξεπηηθώλ ζηελ ηππνπνίεζε ησλ 

θόθθσλ.

Διεγρόκελε απειεπζέξσζε αδώηνπ θαη θαιίνπ γηα 

ηζνξξνπεκέλε ζξέςε θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

αλάπηπμεο.

Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζξεπηηθώλ από ηα θπηά - έηζη 

δελ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο.

Μεησκέλεο απώιεηεο ζξεπηηθώλ από δηήζεζε 

(μέπιπκα), αθόκε θαη ζε βξνρεξά θιίκαηα.



Οη ηύπνη Multigreen πεξηέρνπλ ζε 

ηζνξξνπία άδσην θαη θάιην.

Σν θάιην ησλ ηύπσλ Multigreen 

πξνέξρεηαη από ηελ ηδαληθή πεγή 

θαιίνπ γηα ηα θπηά, ην ληηξηθό θάιην.   

Νηηξηθό θάιην



Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ληηξηθνύ θαιίνπ 

Πεξίθεκε πξόζιεςε από ηνλ ριννηάπεηα ιόγσ ηεο 

ζπλεξγεηζηηθήο δξάζεο ηνπ θαηηόληνο θαιίνπ (Κ+) κε ην 

αληόλ ησλ ληηξηθώλ (ΝΟ3
-).

Πιήξσο αθνκνηώζηκν, πεξηέρεη 100% ζξεπηηθά 

απαξαίηεηα γηα ηα θπηά.

Απαιιαγκέλν από θάζε επηδήκην ζηνηρείν γηα ηα θπηά.

Βνεζά ζην λα απνηξέπεη ηελ εκθάληζε ηεο Μαύξεο 

δώλεο.

Βνεζά ζην λα δηαηεξεί ην pH ηνπ εδάθνπο ζε βέιηηζην 

εύξνο.

Νηηξηθό θάιην



Μαύξε δώλε

Πνιιά θνηλά ρξεζηκνπνηνύκελα 

ιηπάζκαηα γηα ριννηάπεηεο 

πεξηέρνπλ πςειή ζπγθέληξσζε ζείνπ.

ε αλαεξόβηεο ζπλζήθεο ην ζείν 

θαηαθξεκλίδεηαη σο ζνπιθίδηα 

κεηάιισλ, ζρεκαηίδνληαο ηελ Μαύξε 

δώλε (ή Μαύξν ζηξώκα).

Η Μαύξε δώλε κπινθάξεη ηελ θίλεζε 

ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνύ ζην έδαθνο, 

εμαζζελώληαο ηελ αλάπηπμε ησλ 

ξηδώλ.



Μαύξε δώλε

Σν ληηξηθό θάιην βνεζά ζηελ απνηξνπή θαη ηελ εμάιεηςε 

ηεο Μαύξεο δώλεο θαζόζνλ:

Σν ληηξηθό θάιην είλαη πεγή θαιίνπ απαιιαγκέλε ζείνπ.

Έηζη δελ πξνζζέηεη ζην έδαθνο ζείν γηα λα 

ζρεκαηηζζεί ε Μαύξε δώλε.

Σα ληηξηθά αληόληα δεκηνπξγνύλ έλα νμεηδσηηθό 

πεξηβάιινλ πνπ παξεκπνδίδεη ηελ θαηαθξήκληζε ηνπ 

ζείνπ ηνπ εδάθνπο σο ζνπιθίδηα κεηάιισλ.



Πξόγξακκα ζξέςεο ζε πέληε βήκαηα

Πξνζδηνξίζηε ηελ θιηκαηηθή ζαο 

δώλε. 

Πξνζδηνξίζηε ηελ ζύλζεζε ηνπ 

ριννηάπεηά ζαο

Πξνζδηνξίζηε ην επίπεδν ρξήζεο 

ηνπ ριννηάπεηά ζαο

Δπηιέμηε ην πξόγξακκα ζξέςεο

GreenPower πνπ ζαο ηαηξηάδεη

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή 

ζαο γηα ηα πξντόληα GreenPower


