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Μελετήθηκε η επίδραση του σκευάσματος Amino 16, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά 

στην άνθηση, τη βλάστηση, την καρποφορία και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου 

ελαιόλαδου. Πραγματοποιήθηκε πειραματική εργασία σε εμπορικό ελαιώνα. 

Χειρισμοί: Η κωδικοποίηση για την εφαρμογή χειρισμών στον πειραματικό ελαιώνα 

έχει ως εξής: 

1. Μ: Μάρτυρας (καμία εφαρμογή Amino 16) 

2. Α: Εφαρμογή «Α» Amino 16, η οποία περιλαμβάνει 3 ψεκασμούς ως εξής: 

καλοκαίρι 2014, χειμώνα 2015 και άνοιξη 2015 

3. Β: Εφαρμογή «Β» Amino 16, η οποία περιλαμβάνει 1 ψεκασμό, τον χειμώνα του 

2015 

Ο χρόνος εφαρμογής του Amino 16 ανά χειρισμό είχε ως εξής: 

 

Η δόση που εφαρμόσθηκε ανά ψεκασμό στους χειρισμούς Α και Β είναι αυτή των 50 

ml Amino 16 ανά ελαιόδενδρο, όπως καθορίστηκε σε συνεννόηση με την ΕΒΥΠ και 

με βάση το μέγεθος και την ηλικία των ελαιόδεντρων. 

 

 

 

 

Χρόνος εφαρμογής Μάρτυρας Χειρισμός Α Χειρισμός Β 

Ιούλιος 2014  -- ✓ -- 

4 Φεβρουαρίου 2015  -- ✓ ✓ 

2 Απριλίου 2015  -- ✓ -- 
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Γράφημα 1. Επίδραση του ψεκασμού με Amino 16 στον αριθμό ταξιανθιών 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Επίδραση του ψεκασμού με Amino 16 στην καρπόδεση. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3. Επίδραση του Amino 16 στην παραγωγή καρπού (κιλά καρπού/δέντρο). 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4. Επίδραση του Amino 16 στην παραγωγή ελαιόλαδου (κιλά/δέντρο).  
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Συμπεράσματα 

 

▪ Παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική αύξηση του αριθμού ταξιανθιών/ομάδα 

βλαστών στον χειρισμό Α σε σχέση με τον Μάρτυρα (Γράφημα 1).  

▪ Καταγράφηκε στατιστικώς σημαντική αύξηση της καρπόδεσης στον χειρισμό Α 

(Γράφημα 2).  

▪ Η εφαρμογή του Amino 16 σε 3 δόσεις συνολικά να επηρεάζει θετικά την ποσότητα 

της ανθοφορίας (ταξιανθίες ανά βλαστό), το ποσοστό καρπόδεσης και την 

αναλογία καρπών/βλάστησης (αριθμός καρπών ανά εκατοστό βλάστησης), σε 

σχέση με την εφαρμογή 1 δόσης.  

▪ Καταγράφηκαν θετικές επιδράσεις του χειρισμού Α σε επίπεδο δένδρου σε 

απόλυτες τιμές, αφού επέφερε 10,6% υψηλότερη παραγωγή καρπού (Γράφημα 3) 

και 18% υψηλότερη παραγωγή ελαιολάδου (Γράφημα 4), ενώ η 

ελαιοπεριεκτικότητα ήταν 5,9% υψηλότερη σε σχέση με τον Μάρτυρα. 

 


