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Θεσσαλονίκης 
 

 

Φυτά βιομηχανικού φασολιού (ποικιλία ‘Paulista’) καλλιεργήθηκαν στο έδαφος μη 

θερμαινόμενου θερμοκηπίου στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(39.200 φυτά/στρ.) κατά την περίοδο 31/8‐17/11/2011. 

Πριν από τη σπορά, στο έδαφος εφαρμόσθηκαν 3 επίπεδα βασικής λίπανσης: 

α) 35 kg/στρ. Complesal 12‐12‐17 (Συμβατική λίπανση) 

β) 24kg/στρ. Duratec Τοπ 14 14‐7‐14 (Μειωμένη κατά 20%) 

γ) 18kg/στρ. Duratec Τοπ 14 14‐7‐14 (Μειωμένη κατά 40%) 

Στην καλλιέργεια έγινε εφαρμογή Amino 16 στο έδαφος (223 ml/m) ή ψεκασμός στα 

φύλλα (μέχρι απορροής) ως εξής: α) 0,3% στη ρίζα + 0,9% στα φύλλα, β) 0,9% στη 

ρίζα + 0,3% στα φύλλα και γ) 2,7% στη ρίζα. H πρώτη εφαρμογή έγινε όταν τα φυτά 

είχαν αναπτύξει το 2ο φύλλο (7 Σεπτεμβρίου), η δεύτερη εφαρμογή στο 4ο‐6ο φύλλο 

(26 Σεπτεμβρίου) και η τρίτη στο στάδιο της ανθοφορίας (14 Οκτωβρίου). Η τρίτη 

εφαρμογή έγινε μόνο διαφυλλικά, εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των φυτών και του 

κινδύνο πρόκλησης ζημιών κατά την εφαρμογή του στο έδαφος. 

Κατά τη συγκομιδή, προσδιορίσθηκε το βάρος της φυτομάζας και στη συνέχεια, οι 

καρποί διαχωρίσθηκαν, με βάση το μέγεθος τους, σε εμπορεύσιμους (μήκος >8 εκ.) και 

μη εμπορεύσιμους. Σε κάθε κατηγορία προσδιορίσθηκε ο αριθμός και το βάρος των 

καρπών. Επιπλέον, στους εμπορεύσιμους καρπούς προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα 

τους σε ίνες. 

Συμπεράσματα 

▪ Σε όλα τα επίπεδα βασικής λίπανσης η εφαρμογή 0,3% Amino 16® στη ρίζα + 

0,9% Amino 16® στα φύλλα αύξησε την απόδοση από 6,1% έως 24.7% σε 

σύγκριση με το μάρτυρα ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στο 60% της 

βασικής λίπανσης με άζωτο. 

▪ Όταν εφαρμόσθηκε το 100% ή το 60% N στη βασική λίπανση, η εφαρμογή 0,9% 

Amino 16® στη ρίζα + 0,3% Amino 16® στα φύλλα μείωσε την περιεκτικότητα 

σε ίνες κατά 33,5% και 34,2% αντίστοιχα. 


