
 
 

 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΙΣΗΣ 

ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑ 

 Οι ίνες κοκοφοίνικα είναι ένα φυσικό προϊόν, οπότε ενδέχεται να είναι σε θέση 
να έχει μικρές διακυμάνσεις στην επέκτασή της. 

 Τοποθετήστε την σακούλα καλλιέργειας στην κορυφή της επιφάνειας ή του 
δαπέδου όπου πρόκειται να καλλιεργηθεί. 

 Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το τυπωμένο λογότυπο είναι ευκρινώς 
αναγνώσιμο.  

 Κεντράρετε το υλικό καρύδας μέσα στην πλαστική σακούλα για να επιτρέψετε 
την ισότιμη επέκταση. 

 Η απόσταση μεταξύ των σάκων καλλιέργειας πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
πυκνότητα των φυτών, αλλά όχι λιγότερο από δύο εκατοστά. 

 Ανοίξτε στην άνω πλευρά της πλαστικής σακούλας τις οπές φύτευσης / οπές 
των σταλλακτών χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι ή κόπτη.  

 Για να ενυδατωθούν οι πλάκες, τρυπήστε τα με τις σταγόνες άρδευσης στο 
πάνω μέρος του κοκοφοίνικα. 

 Ο κοκοφοίνικας Coco περιέχει φυσικά  θέσεις ανταλλαγής Na + και K + για να 
αντισταθμίζουν το θρεπτικό μας διάλυμα κατά τη διάρκεια των πρώτων 
σταδίων του φυτού . Για να αποφύγουμε προβλήματα κατά τη διάρκεια αυτών 
των σταδίων, πρέπει να αποκαταστήσουμε την ίνα κοκοφοίνικα. 



 
 

 

 

 

 

 

 Για να ρυθμίσουμε τις ίνες κοκοφοίνικα πρέπει να εισαγάγουμε δισθενή ιόντα 
Ca + 2 και Mg + 2 για να αφαιρέσουμε τα φυσικά ιόντα K + και Na + που 
υπάρχουν στις ίνες κοκοφοίνικα. 

 Για να ρυθμίσουμε τις ίνες κοκοφοίνικα πρέπει να εισαγάγουμε δισθενή ιόντα 
Ca + 2 και Mg + 2 για να αφαιρέσουμε τα φυσικά ιόντα K + και Na + που 
υπάρχουν στις ίνες κοκοφοίνικα. 

 Το νερό που απαιτείται ανά πλάκα θα είναι περίπου το 75% του τελικού όγκου 
της πλάκας. Αναμειγνύονται 1 kg νιτρικού ασβεστίου (CaNO3) + 0,3 kg 
θειικού μαγνησίου (MgSO4) ή νιτρικού μαγνησίου (MgNO3) ανά 1000 λίτρα 
νερού άρδευσης. Ενυδατώστε κοκοφοίνικα με βραχείς κύκλους άρδευσης (10 
λεπτά / βολή), έτσι ώστε ο κοκκοφοίνικας να ενυδατώνεται αργά και να 
φτάσει σε όλο τον αναμενόμενο όγκο. 

 Η τελική αύξηση θα φτάσει σε 24 ώρες. Αφήστε την πλάκα 24 ώρες σε επαφή 
με το διάλυμα ασβεστίου / μαγνησίου. 

 Μετά την επέκταση είναι απαραίτητο να κάνετε μερικές κοπές στον πλαστικό 
πυθμένα της πλάκας για αποστράγγιση νερού. Ο αριθμός των τεμαχίων θα 
εξαρτηθεί από την κλίση της γης. Κανονικά τρία κομμάτια σε κάθε πλευρά 
της πλάκας γίνονται.  

 Ξεπλύνετε με καθαρό  νερό. Τα ιόντα Ca + 2 και Mg + 2 δεν ξεπλένονται, 
μόνο τα K + και Na +. Ξεπλύνετε μέχρι να φτάσετε τα επίπεδα αγωγιμότητας 
παρόμοια με το νερό άρδευσης . 

 Τροφοδοτείστε τον κοκοφοίνικα με ένα ισορροπημένο διάλυμα θρεπτικών 
κατά την εκκίνηση και αφήστε σε επαφή για 24 ώρες. Ελέγξτε στην πλάκα 
την E.C (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα) και το pH και ρυθμίστε το επιθυμητό 
επίπεδο (ανάλογα με την καλλιέργεια) και τη μεταφύτευση. 

 Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας συνιστάται τακτικός έλεγχος EC και pH και 
κατάλληλη αποστράγγιση για την αποφυγή της συσσώρευσης αλάτων στις 
ίνες κοκοφοίνικα.  


