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ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Αύξηση παραγωγής, 
σταθερά χαρακτηριστικά

Οργανική λίπανση 
στον αμπελώνα
Με εξαιρετικά αποτελέσματα δοκιμάστηκε το προϊόν AMINO 16 σε οινοποιήσιμο σταφύλι στο Κτήμα Κυρ Γιάννη 
στο Γιαννακοχώρι Νάουσας και στο Αμύνταιο  Επεξεργασία: Τεχνικό Τμήμα ΕΒΥΠ ΕΕ * Υπό τη μελέτη της Δρ. Χ. Σπινθηροπούλου

Η Ελληνική Βιομηχανία Υδρολυμένης 
Πρωτεΐνης (ΕΒΥΠ) Ε.Ε., είναι μέλος του 
Ομίλου Εταιρειών Μιχαηλίδη Α.Ε.
Το προϊόν AMINO 16 είναι ένας 
καινοτόμος βιο-ενεργοποιητής που 
περιέχει 16 ελεύθερα L - αμινοξέα, 
άμεσα αναγνωρίσιμα και συμβατά με τη 
φυσιολογία των φυτών και παράλληλα 
απόλυτα απαραίτητα για την ανάπτυξή 
τους. Έχει Ευρωπαϊκή Πατέντα στον 
τομέα των οργανικών λιπασμάτων και 
είναι στον κατάλογο με τα επιτρεπόμενα 
για χρήση σε βιολογική γεωργία 
σκευάσματα (Ε.Κ. 889/2008). 

Αντίστοιχα αποτελέσματα υπήρξαν 
στους αμπελώνες του Αμυνταίου. 
Η πρώτη εφαρμογή έγινε με 
υδρολίπανση μετά την άνθηση (20/6) 
και η δεύτερη πάλι με υδρολίπανση 
στον περκασμό (30/7). 
Η εφαρμογή του Αmino 16 φαίνεται 
ότι οδήγησε σε αύξηση του μεγέθους 
του τσαμπιού (μέσο βάρος σταφυλής 
100 g) σε σχέση με το μάρτυρα (80 g), 
σε μείωση της συγκέντρωσης των 
σακχάρων, αύξηση της οξύτητας και 
μείωση του pH του μούστου.
Σαν αποτέλεσμα είχαμε ιδιαίτερα 
επιθυμητή αύξηση της παραγωγής 
με διατήρηση των υπόλοιπων 
χαρακτηριστικών (σάκχαρα, οξύτητα) 
σε επιθυμητά επίπεδα. Γι’ αυτό και το 
Amino 16 πλέον αποτελεί βασικό τμήμα 
της λιπαντικής τακτικής του κτήματος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής φαίνονται στον Πίν. 2.

Ειδικά στο οινοποιήσιμο 
αμπέλι, το AMINO 16 έχει 
χρησιμοποιηθεί από την 
κυρία Σπινθηροπούλου του 
κτήματος Κυρ-Γιάννη στο 
Γιαννακοχώρι Νάουσας σε 
Ξινόμαυρο και στο Αμύνταιο 
σε Sauvignon Blanc. Στο 
Γιαννακοχώρι, το 2012 
πραγματοποιήθηκαν δύο 
εφαρμογές διαφυλλικά, η 
πρώτη πριν την ανθοφορία 

(15/5) και η δεύτερη πριν 
τον περκασμό (20/7). 
Επιλέχθηκε αγροτεμάχιο με 
φαινόμενα χλώρωσης, διότι 
το Amino 16 βοηθά τα φυτά 
που βρίσκονται υπό stress. 
Τα φυτά αντέδρασαν πολύ 
καλά (μικρότερο ποσοστό 
χλωρωτικών σε σχέση με 
το μάρτυρα) και τα πρώτα 
αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά.

Έτσι, το 2013 το Amino 
16 χρησιμοποιήθηκε σε 
όλον τον αμπελώνα. Την 
ίδια χρονιά, δοκιμάστηκε 
και σε έναν αμπελώνα 
Ξινόμαυρου, με τρεις 
διαφυλλικές εφαρμογές, η 
πρώτη πριν την ανθοφορία 
(10/5) η δεύτερη μετά την 
καρπόδεση (26/6) και η τρίτη 
πριν τον περκασμό (5/7). Τα 
αποτελέσματα στον Πίν. 1.

Μελέτη στο οινοποιήσιμο αμπέλι, Γιαννακοχώρι

Amino 16

σταφύλι
EBYΠ ΕΕ

Πίνακας 1

Ημερομηνία
Παραγωγή  
(kg/φυτό)
Κατά τον τρύγο

Μέσο βάρος 
ράγας (g)

Σάκχαρα
(g/l)

ΔΑΤ
% pH Οξύτητα

(g/l)
ApH1
(mg/l)

ApH3,2
(mg/l) ΔΦΟ

5/9/2013
Amino 16 1,9 218 12,6 3,20 7,5 148,75 84 14,5
Μάρτυρας 2 216 12,6 3,16 7,3 124,25 64,75 13,4

13/9/2013
Amino 16 3,38 1,8 212 12,4 3,13 6,8 152,25 77 13,8
Μάρτυρας 2,9 1,9 234 13,6 3,17 6,7 129,5 80,5 13,3

Πίνακας 2
Μεταχείριση Ημερομηνία Μέσο βάρος σταφυλής

(g)
Σάκχαρα
(g/l) pH Οξύτητα

(g/l)
Amino 16 23/8/2012 100 219 2,88 9,8
Mάρτυρας 23/8/2013 80 231 3 9,3


