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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010
08:30 Προσέλευση και εγγραφή συνέδρων.
09:30 Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί – Κήρυξη εργασιών Συνεδρίου.

10:00 Τιμώμενα Μέλη ΕΖΕ

Γενική Oμιλία
10:10 Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα

Σ. Βυζαντινόπουλος

1η Ενότητα
Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα

Προεδρείο: Κ. Σκόρδας, Ε. Βλάχος, Δ. Χάχαλης, Η. Τραυλός, Β. Κατή, 
Μ. Νταράουσε

10:35 Οι εξελίξεις στη γονιδιωματική τεχνολογία και οι επιπτώσεις τους στη 
ζιζανιολογία. 
Α. Τσαυτάρης

10:55 Ζιζάνια εισβολείς και επιβλαβή: Τι είναι, ποια είναι, σημασία, νομοθεσία
Π. Λόλας

11:10 Διάλειμμα - Καφές

2η Ενότητα – Α’ Συνεδρία
Ζιζάνια: Βιολογία - Οικολογία – Αντιμετώπιση

Προεδρείο: M. Δαμανάκης, Α. Σφουγγάρης, Β. Γουτούλης
11:30 Αποτελεσματικότητα – εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνων στην κουϊνόα 

(Chenopodium quinoa)
Σ. Σουίπας και Π. Λόλας 

11:45 Ανταγωνισμός περικοκλάδας (Convolvulus arvensis L.) και πιπεριάς - ο ρόλος 
της περικοκλάδας στην καταπολέμηση του ωιδίου στην πιπεριά, στην επαρχία 
Δομοκού
Α. Καρκάνης, Α. Ευθυμιάδου και Δ. Μπιλάλης

12:00 Προφυτρωτικη ζιζανιοκτονια στον αραβοσιτο: Η πρώιμη απομάκρυνση των 
ζιζανίων συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγής
Σ. Παραγυιού, Γ. Παπούλιας και Ι. Παπαγεωργίου 

12:15 Επίδραση ορισμένων αιθερίων ελαίων στη βλάστηση σπόρων καλλιεργούμενων 
φυτών και ζιζανίων

  A. Κλεισιάρης, Θ. Γιτσόπουλος, Π. Χατζοπούλου και Ε. Πάνου-Φιλοθέου
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12:30 Χημική αντιμετώπιση των ζιζανίων αγριοτοματιά (Solanum nigrum L.) και 
λουβουδιά (Chenopodium album L.) σε καλλιέργεια πατάτας (Solanum tuberosum) 
Ε. Τάτση, Γ. Παπάζης, Γ. Πατακιούτας, Χ. Τσούτση και Τ. Αλμπάνης

12:45 Διάλειμμα- Καφές

2η Ενότητα - Β’ Συνεδρία
Ζιζάνια: Βιολογία - Οικολογία – Αντιμετώπιση

Προεδρείο: Π. Μπαλαγιάννης, Γ. Βασιλείου, Α. Κατσίβας
13:15 Ανταγωνιστική ικανότητα μιγμάτων κριθαριού με κουκιά εναντίον του ζιζανίου 

παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Κ. Δήμας, Ι. Βασιλάκογλου, Θ. Γάτσης, Ν. Γκουγκουλιάς, Ν. Χουλιαράς, 
Κ. Πασχαλίδης και Χ. Μακρίδης

13:30 Αποτελεσματικότητα και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνων στο σουσάμι (Sesamum 
indicum) 
Σ. Σουίπας, Θ. Γέμτος και Π. Λόλας

13:45 Έλεγχος των ζιζανίων με βιολογικά και χημικά μέσα σε καλλιέργεια πράσου 
(Allium porrum L.)
Α. Καρκάνης, Δ. Μπιλάλης και Α. Ευθυμιάδου

14:00 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του ζιζανίου μυρώνι (Scandix pectin 
veneris) σε καλλιέργεια βίκου και σιταριού
Σ. Σουίπας και Π. Λόλας

14:15 USDA ARS EBCL, A connecting bridge between USA and Europe
J. Kashefi

14:30 Διακοπή – Ελεύθερο Γεύμα

3η Ενότητα
Επισκοπήσεις – Νέα Είδη Ζιζανίων 

Προεδρείο: Θ. Στρουθόπουλος, Κ.Γιαννοπολίτης, Μ. Γαλάνης
16:30 Tο ζιζάνιο Physalis angulata στη Δυτική Ελλάδα

Η. Τραυλός, Σ. Τραυλός, Γ. Οικονόμου και Σ. Λυμπεροπούλου
16:45 Μελέτη των ζιζανίων Euphorbia heterophylla και Sida spinosa, ως νεο-

εμφανιζόμενων ειδών στο βαμβάκι 
Δ. Χάχαλης, Η. Τραυλός και Μ. Νταράουσε

17:00 Γραπτές Ανακοινώσεις
17:20 Διάλειμμα - Καφές

4η Ενότητα
Ανθεκτικότητα Ζιζανίων – Διαχείριση

Προεδρείο: Κ. Μπλουκίδης, Ι. Βασιλάκογλου, Κ. Μαυρωτάς
17:30 Αξιολόγηση βιοτύπων αγριοβρώμης (Avena sterilis) ως προς την ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου Accase
 Η. Τραυλός, Κ. Γιαννοπολίτης, Γ. Οικονόμου, Π. Κανάτας και Ε. Πασπάτης
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17:45 Αξιολόγηση 11 βιοτύπων του ζιζανίου μουχρίτσα (Echinochloa spp) για πιθανή 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα imazamox και profoxydim
Ν. Σ. Καλούμενος και Η. Γ. Ελευθεροχωρινός

18:00 Ένδο- και διειδική ευαισθησία των ζιζανίων Phalaris brachystachys και Phalaris 
paradoxa στα ζιζανιοκτόνα fenoxaprop-p-ethyl και fenoxaprop + iodosulfuron
X. Αλεξούδης, Γ. Βασιλείου, Σ. Δ. Κουτρούμπας

18:15 Αξιολόγηση 30 βιοτύπων του ζιζανίου μουχρίτσα (Echinochloa spp) για πιθανη 
αναπτυξη ανθεκτικοτητας στο ζιζανιοκτονο penoxsulam 
Σ. Λ. Χατζηλαζαρίδου, Ν. Σ. Καλούμενος και Η. Γ. Ελευθεροχωρινός

18:30 Αλληλούχηση του ALS γονιδίου και δράση του ALS ενζύμου απο 13 πληθυσμούς 
ήρας λεπτής (Lolium rigidum) με σταυρανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα 
chlorsulfuron και mesosulfuron
Ν. Σ. Καλούμενος, Β. Κ. Τσιώνη, Ε. Γ. Νταλιάνη, Χ. Α. Δόρδας και Η. Γ. 
Ελευθεροχωρινός

18:45 Mελέτη της έντασης ανθεκτικότητας (R/S) εννέα βιοτύπων του ζιζανίου 
αγριοβρώμη (Avena sterilis) σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς της δράσης του Accase 
ενζύμου και αλληλούχησης του Accase γονιδίου
Α. Π. Παπαπαναγιώτου, Ν. Σ. Καλούμενος, Χ. A. Δόρδας και Η. Γ. 
Ελευθεροχωρινός 

19:00 Γενική Συνέλευση Μελών Ε.Ζ.Ε
21:00 Γεύμα Συνέδρων (προσφορά ΕΖΕ)

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010
5η Ενότητα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Αντιμετώπισης Ζιζανίων
Προεδρείο: Κ. Δήμας, Θ. Γιτσόπουλος, Ι. Μακερούφας

08:30 Τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου diquat σε 
δενδρώδεις καλλιέργειες
Ι. Βασιλάκογλου, Ι. Παπαγεωργίου και Κ. Δήμας

08:45 Xωροχρονική ανάλυση δεδομένων ζιζανιοχλωρίδας της καλλιέργειας του 
βάμβακος
Χ. Βλάχος, Δ. Καλύβας και Γ. Οικονόμου

09:00 Ξενικά είδη δέντρων και θάμνων που θεωρούνται ζιζάνια - ολοκληρωμένη 
διαχείριση, έλεγχος και καταπολέμηση αυτών 
Κ. Α. Σπανός και Δ. Γαϊτάνης

09:15 Εξέλιξη τριετούς καλλιέργειας άγριας αγκινάρας σε συνθήκες ανταγωνισμού και 
μη με τα ζιζάνια
Κ. Δήμας, Ι. Βασιλάκογλου, Κ. Πασχαλίδης και Θ. Γάτσης

09:30 Μελέτη της αλληλεπίδρασης των αποστάσεων γραμμών σποράς και της άρδευσης 
στην παραγωγή, ποιότητα της ίνας και ανταγωνισμό με ζιζάνια στο βαμβάκι
Μ. Νταράουσε

09:45 Διάλειμμα - Καφές
_______________________________________________________________________________________________
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6η Ενότητα
Ζιζανιολογία: Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Προεδρείο: Η. Ελευθεροχωρινός, Α. Καρκάνης, Μ. Παϊσίου
10:15 Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην τύχη και τη συμπεριφορά των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη ρύπανση των υπόγειων νερών
Σ. Βυζαντινόπουλος

10:30 EcoPest: Στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
χρήσης των ζιζανιοκτόνων στην Kωπαΐδα
Δ. Χάχαλης, Σ. Βυζαντινόπουλος και Θ. Γκιτσόπουλος

10:45 Αξιολόγηση οικοτοξικολογικής επικινδυνότητας ζιζανιοκτόνων που ανιχνεύθηκαν 
σε υδατοσυστήματα του Β. Έβρου
Ζ. Βρύζας, Χ. Αλεξούδης, Ε. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και Γ. Βασιλείου

11:00 Φυσιολογία – καταλληλότητα ορισμένων ζιζανίων και καλλιεργούμενων ειδών 
στη φυτοαποκατάσταση εδαφών επιβαρυμένων με χαλκό
Ε. Γ. Ντούλα, Η. Γιαννακός, Ε. Βαρδαβάκης και Π. Λόλας

11:15 Ανάλυση δειγμάτων υπόγειων και επιφανειακών νερών της περιοχής Κωπαΐδας 
για το ζιζανιοκτόνο glyphosate και το μεταβολίτη του AMPA – πρόγραμμα life+ 
ecopest
Β. Κατή, Κ. Μαχαίρα και Α. Παναγόπουλος

11:30 Διάλειμμα

7η Ενότητα
Νέα ζιζανιοκτόνα – Φυτορυθμιστικές ουσίες

Προεδρείο: Ε. Πασπάτης, Π. Ευθυμιάδης, Ι. Παπαγεωργίου
12:00 Εκλεκτικότητά στην πατάτα και αποτελεσματικότητα εναντίον του ζιζανίου 

περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis) των ζιζανιοκτόνων sulfosulfuron και 
flumioxazine 
Ι. Βασιλάκογλου, Κ. Δήμας, Μ. Γαλάνης και Λ. Σκρέτης

12:15 Granstar combi 74.4% SG, ένα νέο εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για 
τον έλεγχο δύσκολων πλατύφυλλων ζιζανίων και ALS ανθεκτικών βιοτύπων 
παπαρούνας στα σιτηρά
Ι. Ν. Σταματάς και Χ. Σ. Θεοχάρης

12:30 Εκλεκτικότητα προφυτρωτικών και μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων σε 
καλλιέργειες καρποδοτικών ψυχανθών
Ι. Βασιλάκογλου, Δ. Βλαχοστέργιος, Κ. Δήμας και Ι. Παπαγεωργίου

12:45 Είναι αναγκαίος και εφικτός ο προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτορρυθμιστικών 
ουσιών σε φυτικά προϊόντα; μια γρήγορη και οικονομική μέθοδος προσδιορισμού 
14 φυτορρυθμιστικών ουσιών
Χ. Αναγνωστόπουλος, Κ. Λιαπής, Σ. Χαρουτουνιάν και Ε. Πασπάτης

13:00 Επίδραση προσθετικών ουσιών στην αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου 
diquat
Θ. Γιτσόπουλος, Ι. Γεωργούλας και Α. Αθανασιάδης_______________________________________________________________________________________________
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Γραπτές Ανακοινώσεις
1. Ο ρόλος των ζιζανίων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροοικοσυστημάτων
Α. Αφεντούλη
2. Επίδραση φωτός, θερμοκρασίας και διάρκειας αποθήκευσης στη βλάστηση των σπόρων 
της Ferula communis
Λ. Παππά και J. Kigel
3. Σχέσεις μεταξύ του πλούτου ποωδών φυτών και επιλεγμένων παραμέτρων του 
οικοσυστήματος σε ελαιώνες της Μαγνησίας
Α. Σολωμού και Α. Σφουγγάρης
4. Ποικιλότητα και συχνότητα εμφάνισης της ποώδους χλωρίδας σε πεδινά και ορεινά 
αγροοικοσυστήματα του Νομού Τρικάλων
Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης
5. Αξιολόγηση επτά βιοτύπων αγριοβρώμης από πέντε περιοχές για ανθεκτικότητα σε 
ορισμένα ζιζανιοκτόνα
Δ. Γκιτσάκης, Ε. Βαρδαβάκης και Π. Λόλας
6. Προσρόφηση νιτρικού αζώτου από εδαφοβελτιωτικά σε καλλιέργεια βλητου 
(Amaranthus retroflexus)
Α. Μόλλα, Α. Δημήρκου, Γ. Σιδηρόπουλος, Κ. Μήτσιος και Ε. Κατσαρού
7. Αντιμετώπιση ζιζανίων στον αραβόσιτο με ενσωμάτωση φυτικής μάζας ποικιλιών 
σκληρού σιταριού
Η. Τραυλός, Γ. Οικονόμου, Δ. Χάχαλης, Χ. Καριπίδης, Β. Κωτούλας και Δ. Δούμα
8. Εγκατάσταση επιλεγμένων φυτικών ειδών για την υποστήριξη επικονιαστών και 
ωφέλιμων εντόμων σε αγροτικά περίβαλλοντα
Β. Κατή, Φ. Καραμαούνα, Ν. Βολακάκης, Β. Καλλιακάκη, Κ.Βαρίκου, 
Φ. Ανδρινόπουλος, Λ. Οικονόμου, Α. Μαρκέλλου και Α. Καλαμαράκη

13:30 Συζήτηση – Προτάσεις – Συμπεράσματα
Προεδρείο Δ. Σ. Ε.Ζ.Ε.: Σ. Βυζαντινόπουλος, Π. Λόλας, Σ. Ζαννόπουλος,

Ε. Κωτούλα-Συκά, Γ. Οικονόμου, Δ. Χάχαλης, Η. Τραυλός
14:00 Λήξη Συνεδρίου

_______________________________________________________________________________________________
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ



ΤΕΤΑΡΤΗ
1

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑΓΕΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
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ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Σ. Βυζαντινόπουλος

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Ινστιτούτο Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης, 570 01, ΘΕΡΜΗ, sp.vizant@nagref.gr 

	 Οι	διάφοροι	όροι	της	βιοποικιλότητας	(είδους,	γενετική,	λειτουργική)	και	
η	 σπουδαιότητα	 της	 βιοποικιλότητας	 για	 την	 ανθρωπότητα	 και	 για	 το	 αγρο-
οικοσύστημα	παρουσιάζονται	συνοπτικά.	Η	βιοποικιλότητα	αποτελεί	μαζί	με	το	
φυσικό	περιβάλλον	και	τις	ανθρώπινες	παρεμβάσεις,	ένα	από	τους	θεμελιώδεις	
παράγοντες	που	ορίζουν	τη	φύση,	τη	λειτουργία	αλλά	και	το	δείκτη	υγείας	ενός	
οικοσυστήματος	ή	αγρο-οικοσυστήματος.	Οι	κυριότερες	απειλές	για	τη	μείωση	
της	 βιοποικιλότητας	 είναι	 η	 εντατική	 αγροτική	 παραγωγή,	 οι	 πάσης	 φύσης	
ανθρώπινες	 δραστηριότητες	 (ανοικοδόμηση,	 οδοποιία,	 εξορύξεις,	 κλπ.),	 η	
υπερεκμετάλλευση	 δασών,	 λιμνών,	 ποταμών,	 εδαφών,	 η	 ρύπανση	 των	
φυσικών	πόρων,	η	διείσδυση	αλλόχθονων	ειδών	αλλά	και	η	κλιματική	αλλαγή.	
Η	ζιζανιολογία	αποτελεί	ένα	βασικό	συστατικό	της	αγροτικής	δραστηριότητας	
και	στοχεύει	στον	έλεγχο	των	ζιζανίων	που	ανταγωνίζονται	τα	καλλιεργούμενα	
φυτά	σε	νερό,	θρεπτικά	συστατικά,	φως	και	χώρο.	Όμως	τα	ζιζάνια	από	την	
άλλη	πλευρά	αποτελούν	βασικό	στοιχείο	της	βιοποικιλότητας	και	προσφέρουν	
σημαντικές	οικολογικές	υπηρεσίες	σε	ένα	αγρο-οικοσύστημα,	αφού	αποτελούν	
τους	 πρωτογενείς	 συνθέτες	 του,	 προσφέρουν	 τροφή	 και	 καταφύγιο	 στους	
φυτοφάγους	οργανισμούς,	διαχείμαση	και	θέσεις	αναπαραγωγής	σε	πολλά	είδη	
πτηνών,	ζώων	και	αρθροπόδων.	Επομένως	η	πρόκληση	για	την	ερευνητική	
και	 επιστημονική	 κοινότητα	 στο	 θέμα	 της	 ζιζανιολογίας	 είναι	 να	 αμβλύνουν	
τη	σύγκρουση	μεταξύ	 της	φυσικής	 επιλογής	 (ύπαρξη	 ζιζανίων	σε	 ένα	αγρο-
οικοσύστημα)	 και	 της	 ανθρώπινης	 επιλογής	 (αντιμετώπιση	 ζιζανίων	 στο	 εν	
λόγω	αγρο-οικοσύστημα).	Όμως	η	εφαρμογή	των	συστημάτων	ολοκληρωμένης	
αντιμετώπισης	ζιζανίων	σε	μία	καλλιέργεια	(ΟΑΖ)	σήμερα,	δεν	περιλαμβάνει	
δεδομένα	 σχετικά	 με	 την	 αλληλεπίδραση	 των	 ζιζανίων	 με	 αρθρόποδα	 στο	
αγρο-οικοσύστημα,	 την	 αξιολόγησή	 τους	 από	 πλευράς	 συνεισφοράς	 τους	
στην	 υποστήριξη	 της	 βιοποικιλότητας	 αλλά	 και	 γενικότερα	 στη	 λειτουργική 
(functional)	 σχέση	 τους	 με	 την	 πανίδα	 στο	 αγρο-οικοσύστημα	 ή	 ευρύτερα	
στο	αγροτικό	τοπίο,	την	μείωση	των	εκπομπών	CO2.	Επιπλέον	ο	ρόλος	των	
σπόρων	 των	 ζιζανίων	 στην	 λειτουργικότητα	 του	 αγρο-οικοσυστήματος	 έχει	
αγνοηθεί.	 Είναι	 προφανές	 ότι	 στην	 ΟΑΖ	 θα	 πρέπει	 να	 προστατευθούν	 τα	
ζιζάνια	που	 έχουν	 μικρή	 ανταγωνιστικότητα	 με	 τις	 καλλιέργειες	 αλλά	 υψηλή	
αξία	 σε	 ότι	 αφορά	 τη	 βιοποικιλότητα	 (biodiversity value).	 Η	 επίδραση	 της	
χρήσης	των	ζιζανιοκτόνων	και	των	διαφόρων	καλλιεργητικών	πρακτικών	στη	
χώρα	μας	στη	βιοποικιλότητα,	για	διάφορες	αιτίες	δεν	έχει	μελετηθεί	και	μόνο	
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μεμονωμένες	 ενδείξεις	 υπάρχουν	 για	 αλλαγές	 στη	 φυτοκοινωνία	 των	 αγρο-
οικοσυστημάτων.	Όμως	δεδομένα	πολυετών	(πάνω	από	20	χρόνια)	μελετών	
σε	 άλλες	 χώρες	 έχουν	 δείξει	 ότι	 η	 μη	 ορθολογική	 (sustainable)	 εφαρμογή	
τους	 έχει	 προκαλέσει	 αρνητικές	 επιπτώσεις	 στους	 διάφορους	 δείκτες	 της	
βιοποικιλότητας	 (αλλαγή	 φυτοκοινωνίας,	 επίδραση	 στα	 αρθρόποδα,	 πτηνά,	
κλπ.).	Η	άποψη	ότι	η	εισαγωγή	γενετικά	τροποποιημένων	καλλιεργειών	προάγει	
τη	 βιοποικιλότητα	 δεν	 αποδείχτηκε	 σε	 αντίστοιχες	 ερευνητικές	 εργασίες.	 Τα	
συστήματα	 ελάχιστης	 κατεργασίας	 των	 εδαφών	 (no-tillage,	minimum-tillage)	
προάγουν	 τη	βιοποικιλότητα,	μειώνουν	 τις	 εκπομπές	CO2	στην	ατμόσφαιρα	
αλλά	 μπορεί	 να	 αλλάξουν	 το	 είδος	 της	 φυτοκοινωνίας	 των	 ζιζανίων	 από	
πλευράς	 σύνθεσής	 της	 (σχέση	 πλατύφυλλων-αγρωστωδών).	 Υπάρχουν	
ενδείξεις	ότι	όσο	νωρίτερα	διακοπεί	ο	ψεκασμός	με	ζιζανιοκτόνα	τόσο	καλύτερα	
διαφυλάσσεται	η	βιοποικιλότητα.	Τα	επιστημονικά	δεδομένα	τεκμηριώνουν	ότι	η	
βιοποικιλότητα	είναι	μεγαλύτερη	στην	οργανική	από	τη	συμβατική	γεωργία	ενώ	
η	κλιματική	αλλαγή	στο	αγρο-οικοσύστημα	μπορεί	να	επηρεάσει	την	εισβολή	
και	 εγκατάσταση	 αλλόχθονων	 ζιζανίων	 (invasive weeds).	 Τα	 παραπάνω	
δεδομένα	αποτελούν	νέα	στοιχεία-μεταβλητές	που	πρέπει	να	ενσωματωθούν	
στην	ΟΑΖ	αν	θέλουμε	να	διατηρηθεί	η	βιοποικιλότητα	στο	αγρο-οικοσύστημα.	
SWOT	ανάλυση	της	επιστήμης	της	Ζιζανιολογίας	επιβεβαιώνει	τα	παραπάνω	
και	καθορίζει	νέους	προσανατολισμούς.	Η	αξιολόγηση	των	συστημάτων	ΟΑΖ	
με	βάση	την	Εκτίμηση του Κύκλου Ζωής( Life Cycle Assessment)	και	η	επιλογή	
της	εφαρμογής	των	ζιζανιοκτόνων	με	βάση	το	κριτήριο	της	αποτελεσματικότητας	
και	της	αξιολόγησης	τους	όσον	αφορά	την	επικινδυνότητα	για	το	περιβάλλον	
(π.χ.	 Ipest indicator,	FOOT-FS tool),	αποτελούν	τη	νέα	στρατηγική	επιλογής	
τους.	Η	επιστημονική	έρευνα	πρέπει	να	δώσει	απαντήσεις	και	λύσεις	στη	νέα	
αυτή	αντίληψη.
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Α. Τσαυτάρης 

Καθηγητής ΑΠΘ, Δ/ντής ΕΚΕΤΑ/ΙΝΑ

 Η	 μενδελική	 γενετική	 που	 ασχολείται	 με	 τη	 μελέτη	 της	 κληρονόμησης	 των	
χαρακτήρων	όλων	των	οργανισμών	δηλαδή	τον	τρόπο	μεταβίβασης	της	κληρονομικής	
πληροφορίας	από	γενιά	σε	γενιά,	αποτέλεσε	ένα	από	τα	πιο	πετυχημένα	ερμηνευτικά	
υποδείγματα	 στις	 παρατηρήσεις	 του	 έμβιου	 κόσμου.	 Σύμφωνα	 με	 το	 γενετικό	
ερμηνευτικό	 υπόδειγμα	 όλες	 οι	 κληρονομήσιμες	 παραλλαγές	 των	 χαρακτήρων	
οφείλονται	 σε	 αλλαγές	 στις	 γενετικές	 πληροφορίες	 δηλαδή	 σε	 μεταλλάξεις	 στην	
αλληλουχία	του	DNA	που	απαρτίζει	τις	γενετικές	πληροφορίες.	Με	την	ανακάλυψη	των	
τεχνικών	αλληλούχησης	του	DNA	στη	δεκαετία	του	80,	αλληλουχήθηκαν	για	πρώτη	
φορά	πολλά	μεμονωμένα	γονίδια	και	κατατέθηκε	στις	βάσεις	δεδομένων	το	πρώτο	
ολοκληρωμένο	γονιδίωμα:	αυτό	του	ιού	SV40	μεγέθους	~5.000	νουκλεϊκών	βάσεων	
(γράμματα	στο	κείμενο	του	DNA).	Αυτό	προσδιόρισε	το	πέρασμα	της	επιστήμης	της	
γενετικής	 των	μεμονωμένων	γονιδίων	και	 των	φαινοτυπικών	χαρακτηριστικών	που	
ελέγχουν,	στη	λεγόμενη	γονιδιωματική	εποχή.	Έκτοτε	πληθώρα	γονιδιωμάτων	αρχικά	
μικροβίων	(σήμερα	έχουν	αλληλουχηθεί	μερικές	χιλιάδες	μικροβιακών	γονιδιωμάτων)	
και	 αργότερα	 φυτικών	 και	 ζωικών	 συμπεριλαμβανομένου	 και	 του	 ανθρώπινου	
γονιδιώματος	έχουν	ολοκληρωθεί,	γεγονός	που	φαίνεται	πολύ	χαρακτηριστικά	και	στη	
συσσώρευση	γενετικών	δεδομένων	την	τελευταία	πενταετία.	Ειδικά	στα	φυτά	έγιναν	
αντίστοιχες	 πρόοδοι	 μετά	 την	 αλληλούχηση	 του	 πρώτου	 φυτικού	 είδους,	 το	 άγριο	
είδος	Αραβίδοψη,	αλληλουχήθηκαν	ήδη	το	γονιδιώμα	του	ρυζιού,	της	αμπέλου,	της	
λεύκης,	της	ντομάτας,	της	πατάτας,	του	τριφυλλιού,	του	καλαμποκιού,	της	μηλιάς,	της	
σόγιας,	του	μπιζελιού,	του	καπνού,	του	βάμβακος	και	πολλών	άλλων.	Στην	εργασία	
αυτή	θα	παρουσιασθούν	οι	εξελίξεις	αυτές	στη	γονιδιωματική	καθώς	και	οι	εφαρμογές	
και	επιπτώσεις	του	πεδίου	των	γονιδιωματικών	τεχνολογιών	στη	ζιζανιολογία.
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ΖΙΖΑΝΙΑ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗ:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Χ. Λόλας

σ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, lolaspet@agr.uth.gr

 Τα	ζιζάνια	δεν	είναι	όλα	το	ίδιο	ανταγωνιστικά	και	σημαντικά	στη	Γεωργία.	Τα	
ζιζάνια	εισβολείς	(Invasive)	και	τα	επιβλαβή	(Noxious)	είναι	δύο	κατηγορίες	ζιζανίων	
τα	οποία	όχι	μόνο	απειλούν	 την	παραγωγικότητα	 των	αγροοικοστημάτων,	αλλά	σε	
πολλές	περιπτώσεις	προκαλούν	σοβαρές	οικονομικές,	κοινωνικές	και	περιβαλλοντικές	
ζημίες.	Τα	ζιζάνια	εισβολείς	και	γενικά	τα	φυτά	εισβολείς	(Invasive species)	επιπλέον	
ζημιώνουν	και	τα	φυσικά	οικοσυστήματα.	Η	σημασία	αυτών	των	ζιζανίων	στη	Γεωργία	
έχει	αναγνωριστεί	στις	Η.Π.Α.	όπου	έχουν	συνταχθεί	κατάλογοι	επιβλαβών	ζιζανίων	
τόσο	σε	επίπεδο	χώρας	όσο	και	των	περισσότερων	Πολιτειών	με	ειδική	νομοθεσία.	
Παρόμοιοι	 κατάλογοι	 και	 σχετική	 νομοθεσία	 έχει	 αναπτυχθεί	 και	 στην	 Αυστραλία-
Νέα	Ζηλανδία.	Επίσης	σε	αυτές	και	άλλες	χώρες	(Γερμανία,	Πορτογαλία)	υπάρχουν	
κατάλογοι	και	νομοθεσία	για	τα	ζιζάνια	εισβολείς,	ενώ	παράλληλα	διεξάγεται	αρκετή	
έρευνα.	Είναι	σημαντικό	να	επισημανθεί	ότι	παρόλα	αυτά	σε	επίπεδο	Ε.Ε.	και	στην	
Ελλάδα,	η	μεγάλη	σημασία	αυτών	των	ζιζανίων	δεν	έχει	ακόμα	αναγνωριστεί	αφού	δεν	
έχουν	συνταχθεί	κατάλογοι	για	ζιζάνια	εισβολείς	και	τα	επιβλαβή,	ούτε	υπάρχει	σχετική	
νομοθεσία.	Η	Οδηγία	2000/29/E.C.	όπως	συμπληρώθηκε	με	την	Οδηγία	2009/118/	
E.C	αφορά	και	ρυθμίζει	την	εισαγωγή	οργανισμών	επιβλαβών	στα	φυτά	ή	στα	φυτικά	
προϊόντα	αλλά	δεν	αναφέρεται	στα	ζιζάνια.	Οι	Alert	λίστες	της	EPPO	είναι	ενδεικτικοί	
κατάλογοι	που	συντάσσονται	από	ένα	επιστημονικό	Οργανισμό	και	όχι	υποχρεωτική	
νομοθεσία	της	Ε.Ε.	ή	ενός	κράτους	μέλους.	Δίνονται	οι	ορισμοί	για	τα	ζιζάνια	εισβολείς	
και	 τα	 επιβλαβή	και	 κατάλογοι	 για	 τα	 ζιζάνια	που	πρέπει	 να	θεωρηθούν	 επιβλαβή,	
ή	 εισβολείς.	 Βασικά	 κριτήρια	 διάκρισης	 τους	 πρέπει	 να	 είναι	 η	 ανταγωνιστικότητα-
οικολογικές	 επιπτώσεις,	 τρόπος	 αναπαραγωγής-δυσκολία	 αντιμετώπισης,	 μέγεθος	
εξάπλωσης	τους	και	στην	περίπτωση	των	ζιζανίων	εισβολείς	 επιπλέον	η	βιολογική	
τους	δυναμικότητα	εισβολής.	Επισημαίνεται	η	ανάγκη	νομοθεσίας	στην	Ε.Ε.	και	στην	
Ελλάδα	για	την	διαχείριση	αυτών	των	ζιζανίων	όσον	αφορά	τον	χαρακτηρισμό	τους	
(κατάλογοι),	την	πρόληψη	εισαγωγής	τους	από	τρίτες	χώρες,	μεταξύ	κρατών	μελών	ή	
εξάπλωσης	τους	σε	κράτος	μέλος	και	εξάλειψης	τους	όπου	είναι	εφικτό	οικονομικά	και	
γεωργικά,	όπως	για	παράδειγμα	στην	περίπτωση	των	παρασιτικών	ζιζανίων.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΪΝΟΑ (Chenopodium quinoa)

Σ. Σουίπας και Π. Λόλας

Εργαστήριο Ζιζανιολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, Βόλος, lolaspet @ agr.uth.gr

 Η	 κουϊνόα (Chenopodium quinoa,	 οικ.	 Chenopodiaceae)	 είναι	 ένα	 είδος	
λουβουδιάς	που	φύεται	στις	Άνδεις	της	Νότιας	Αμερικής	και	καλλιεργούταν	από	τους	
Ίνκας	για	τους	θρεπτικούς	σπόρους	που	παράγει.	Σήμερα,	η	χρήση	της	παρουσιάζει	
ενδιαφέρον	ως	εναλλακτική	καλλιέργεια	αφού	οι	σπόροι	του	φυτού	είναι	πλούσιοι	σε	
υδατάνθρακες	και	πρωτεΐνες	(χωρίς	γλουτένη)	και	μεταλλικά	στοιχεία	όπως	κάλιο	και	
σίδηρο.	Το	συγκεκριμένο	είδος	καλλιεργήθηκε	πειραματικά	το	2009	στο	Αγρόκτημα	
του	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	στο	Βελεστίνο	και	στα	Γρεβενά,	ενώ	τον	 Ιούνιο	του	
2010	έγιναν	πειράματα	αξιολόγησης	της	αποτελεσματικότητας	και	της	εκλεκτικότητας	4	
προφυτρωτικών	ζιζανιοκτόνων:	propyzamide,	linuron,	dimethinamid	και	s-metolachlor.	
Το	 πειραματικό	 σχέδιο	 ήταν	 τυχαιοποιημένων	 πλήρων	 ομάδων	 (RCB),	 με	 τρεις	
επαναλήψεις	για	κάθε	επέμβαση.	Το	μέγεθος	του	κάθε	πειραματικού	τεμαχίου	ήταν	3	
x	3	m	με	4	σειρές	φυτών	και	αποστάσεις	σποράς	75	x	5	cm.	Στον	μάρτυρα	τα	ζιζάνια	
απομακρύνθηκαν	μηχανικά.	Μετά	την	εφαρμογή	των	ζιζανιοκτόνων	έγινε	άρδευση	με	
μικροεκτοξευτήρες.	Η	αποτελεσματικότητα	των	ζιζανιοκτόνων	αξιολογήθηκε	στις	20	
μέρες	από	το	φύτρωμα	(ΜΑΦ)	ως	επί	τοις	%	έλεγχος	των	ζιζανίων	και	η	εκλεκτικότητα	με 
το	ποσοστό	φυτρώματος	της	κουϊνόας.	Η	ζιζανιοχλωρίδα	του	πειραματικού	αγρού	ήταν:	
38%	γλιστρίδα,	29%	βλήτα	16%	λουβουδιά	και	17%	τριβόλι,	τάτουλας,	αγριοτομάτα	
και	 ηλιοτρόπιο.	 Ο	 έλεγχος	 των	 ζιζανίων	 κατά	 ζιζανιοκτόνο	 ήταν:	 dimethinamid 
96%,	 linuron	85%,	s-metolachlor	77%	και	propyzamide	73%.	Οι	μετρήσεις	 έδειξαν	
σημαντική	μείωση	στο	φύτρωμα	της	καλλιέργειας	σε	όλες	τις	επεμβάσεις	(εκτός	του	
μάρτυρα).	 Ειδικότερα,	 τα	 φυτά	που	 επιβίωσαν	 στις	 25	 ημέρες	 από	 την	 εφαρμογή	
των	ζιζανιοκτόνων	ήταν	(εκφρασμένα	ως	ποσοστό	επί	τοις	εκατό	του	μάρτυρα):	42%	
στο	s-metolachlor,	26%	στο	propyzamide,	24%	στο	dimethinamid	και	3%	στο	linuron.	
Συμπερασματικά,	οι	δραστικές	ουσίες	που	δοκιμάστηκαν	δεν	ήταν	εκλεκτικές	για	την	
κουϊνόα	και	επειδή	φαίνεται	ότι	δεν	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	με	ασφάλεια	στην	
εν	λόγω	καλλιέργεια	επιβάλλεται	να	γίνουν	πειράματα	για	την	περαιτέρω	διερεύνηση	
των	αποτελεσματικών	–	εκλεκτικών	ζιζανιοκτόνων	στην	κουϊνόα.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΑΣ (Convolvulus arvensis 
L.) ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΑΣ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΩΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΔΟΜΟΚΟΥ

Α. Καρκάνης1, Α. Ευθυμιάδου2 και Δ. Μπιλάλης3

1Εργαστήριο Ζιζανιολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: anekark80@

yahoo.gr, 2Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Κύπρος, 
3Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών

	 Σε	πείραμα	που	πραγματοποιήθηκε	την	περίοδο	Μάιος	2010	έως	Σεπτέμβριος	
2010	στο	Δομοκό,	μελετήθηκε	η	επίδραση	της	περικοκλάδας	στην	ανάπτυξη	και	την	
απόδοση	της	πιπεριάς	(Capsicum annuum L.	Dolmy F1).	Επίσης,	μελετήθηκε	ο	ρόλος	
της	περικοκλάδας	στην	καταπολέμηση	του	ωιδίου	(Leveillula taurica).	Χρησιμοποιήθηκε	
το	 πειραματικό	 σχέδιο	 των	 υποδιαιρεμένων	 τεμαχίων.	 Ο	 πρώτος	 παράγοντας	
περιλάμβανε	 δύο	 επεμβάσεις:	 Πιπεριά	 με	 περικοκλάδα	 και	 πιπεριά	 χωρίς	 ζιζάνια	
(μάρτυρα),	ενώ	ο	δεύτερος	παράγοντας	είχε	εφαρμογή	μυκητοκτόνου	(azoxystrobin 
20	g	δ.ο./στρ.)	σε	τρεις	επεμβάσεις.	Ειδικότερα,	(α)	εφαρμογή	μυκητοκτόνου	60	ημέρες	
μετά	 την	μεταφύτευση	 (ΗΜΦ),	75	ΗΜΦ,	90	ΗΜΦ	και	 115	ΗΜΦ,	 (β)	 εφαρμογή	10	
ημέρες	μετά	την	εμφάνιση	του	ωιδίου	στην	περικοκλάδα	(ΗΜΩ)	και	25	ΗΜΩ	και,	(γ)	μη	
εφαρμογή	μυκητοκτόνου.	Κάθε	συνδυασμένη	επέμβαση	είχε	4	επαναλήψεις,	ενώ	κάθε	
κύριο	τεμάχιο	είχε	εμβαδό	100	m2 (5	x	20	m).	Ο	πειραματικός	αγρός	είχε	έκταση	800	
m2.	H	μεταφύτευση	της	πιπεριάς	πραγματοποιήθηκε	στις	15	Μαΐου	2010.	Ο	αριθμός	
φυτών	της	πιπεριάς	ανά	στρέμμα	ήταν	3800.	Οι	μετρήσεις	που	πραγματοποιήθηκαν	
αφορούσαν	το	ξηρό	βάρος	πιπεριάς	(kg/στρ.),	το	ξηρό	βάρος	περικοκλάδας	(kg/στρ.),	
τον	 αριθμό	 καρπών	 πιπεριάς/φυτό,	 την	 απόδοση	 πιπεριάς	 (kg/στρ.)	 και	 το	 χρόνο	
εμφάνισης	ωιδίου	στην	πιπεριά.	Οι	μετρήσεις	έδειξαν	ότι	η	περικοκλάδα	επηρέασε	
σημαντικά	 την	 ανάπτυξη	 και	 την	 απόδοση	 της	πιπεριάς.	Οι	 μικρότερες	 αποδόσεις	
(2050	kg/στρ.)	καταγράφηκαν	στα	τεμάχια	όπου	δεν	καταπολεμήθηκε	η	περικοκλάδα	
και	 δεν	 έγιναν	 ψεκασμοί	 για	 την	 καταπολέμηση	 του	 ωιδίου.	 Παρατηρήθηκε	 ότι	 τα	
συμπτώματα	προσβολής	του	ωιδίου	στην	πιπεριά	εμφανίστηκαν	20-25	ημέρες	μετά	
την	εμφάνιση	του	ωιδίου	στην	περικοκλάδα,	ενώ	το	ωίδιο	επηρέασε	σημαντικά	την	
ανάπτυξη	της	πιπεριάς	και	λιγότερο	την	ανάπτυξη	της	περικοκλάδας.	Τα	δεδομένα	
έδειξαν	 ότι	 η	 περικοκλάδα	 αποτελεί	 ανταγωνιστικό	 ζιζάνιο	 στην	 πιπεριά,	 αλλά	 η	
παρουσία	του	σε	μικρή	πυκνότητα	μπορεί	να	βοηθήσει	στην	έγκαιρη	καταπολέμηση	
του	ωιδίου	καθώς	και	στη	μείωση	του	κόστους	για	την	καταπολέμηση	του.	Επομένως,	
οι	ψεκασμοί	για	την	καταπολέμηση	του	ωιδίου	στην	πιπεριά,	στην	Επαρχία	Δομοκού,	
θα	πρέπει	να	ξεκινούν	10-15	ημέρες	μετά	την	εμφάνιση	συμπτωμάτων	προσβολής	
στην	περικοκλάδα.	
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ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ. Η 
ΠΡΩΙΜΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Σ. Παραγυιού, Γ. Παπούλιας και Ι. Παπαγεωργίου 
 

Syngenta Hellas, Λ. Ανθούσας 15349 Ανθούσα Αττικής

	 Η	παρουσία	των	ζιζανίων	είναι	ένας	από	τους	σημαντικότερους	παράγοντες	
που	 επηρεάζουν	 την	 απόδοση	 των	 καλλιεργούμενων	 φυτών	 και	 ειδικότερα	 του	
αραβοσίτου.	Τα	ζιζάνια	ανταγωνίζονται	με	τα	καλλιεργούμενα	φυτά	για	νερό,	θρεπτικά	
στοιχεία	 και	 φως.	Πολλές	 μελέτες	 έχουν	 δείξει	 ότι	 η	 μη	 έγκαιρη	 αντιμετώπιση	 των	
ζιζανίων	 στα	 πρώτα	 στάδια	 ανάπτυξης	 του	 αραβοσίτου	 και	 ιδιαίτερα	 στο	 στάδιο	
της	 καλλιέργειας	 των	 3-8	 φύλλων	 προκαλεί	 σημαντική	 μείωση	 της	 απόδοσης	 και	
υποβάθμιση	 της	ποιότητας	 του	παραγόμενου	προϊόντος.	Οι	περισσότερες	 μελέτες	
επικεντρώνονται	 στον	 άμεσο	 ανταγωνισμό	 της	 καλλιέργειας	 με	 τα	 ζιζάνια	 για	 την	
αξιοποίηση	 και	 πρόσληψη	 των	 φυσικών	 πόρων	 (νερό	 και	 θρεπτικά	 στοιχεία).	
Ομως,	πολλοί	 ερευνητές	υποστηρίζουν	ότι	παράγοντες	που	δεν	σχετίζονται	με	 τον	
ανταγωνισμό	για	φυσικούς	πόρους	μπορούν	να	μειώσουν	σημαντικά	την	παραγωγή	
του	 αραβοσίτου.	 Ένας	 από	 αυτούς	 τους	 παράγοντες	 είναι	 το	 φως	 και	 ειδότερα	 η	
αναλογία	ερυθρής	και	υπέρυθρης	ακτινοβολίας	που	δέχεται	το	φυτό.	Τα	πειράματα	
που	έγιναν	στο	Πανεπιστήμιο	του	Guelph	στο	Οντάριο	του	Καναδά	έδειξαν	ότι	όταν	
υπάρχει	πυκνή	 ζιζανιοχλωρίδα	στο	 έδαφος,	η	υπέρυθρη	ακτινοβολία	αντανακλάται	
απο	τα	ζιζάνια	προς	τα	φυτά	του	αραβοσίτου,	τα	οποία	στη	συνέχεια	αλλάζουν	τρόπο	
ανάπτυξης	 μέσω	 της	 διαδικασίας	 «αποφυγής	 σκίασης»	 με	 αποτέλεσμα	 τη	 μείωση	
της	 φυλλικής	 επιφάνειας	 και	 της	 παραγόμενης	 βιομάζας	 και	 τελικώς	 τη	 μείωση	
της	απόδοσης.	Οι	επιστημονικές	έρευνες	που	έγιναν	στις	ΗΠΑ	έδειξαν	ότι	η	όψιμη	
εφαρμογή	 ζιζανιοκτόνων	 στο	 αραβόσιτο	 έχει	 ως	 συνέπεια	 τη	 μείωση	 της	 τελικής	
παραγωγής	που	συχνά	υπερβαίνει	 το	21%.	Η	μείωση	στην	παραγωγή	αυξάνει	 με	
την	 αύξηση	 του	 μεγέθους	 των	 ζιζανίων	 κατά	 την	 εφαρμογή.	 Τα	 πολλά	 πειράματα	
που	διεξήγαγε	η	Syngenta	σε	διάφορες	χώρες	επιβεβαίωσαν	τα	πλεονεκτήματα	της	
πρώιμης	εφαρμογής	ζιζανιοκτόνων.	Ειδικότερα,	 τα	πειράματα	στις	ΗΠΑ	έδειξαν	ότι	
η	μέση	απόδοση	στον	αραβόσιτο	ήταν	αυξημένη	κατά	11%	μετά	από	προφυτρωτική	
εφαρμογή	ζιζανιοκτόνων,	ενώ	στην	Ευρώπη	η	έγκαιρη	εφαρμογή	ζιζανιοκτόνων	είχε	
θετική	επίδραση	στην	παραγωγή	σε	σχέση	με	την	καθιερωμένη	όψιμη	μεταφυτρωτική	
ζιζανιοκτονία.	 Επομένως,	 η	 πρώιμη	 απομάκρυνση	 των	 ζιζανίων	 στον	 αραβόσιτο	
με	 προφυτρωτική	 εφαρμογή	 ζιζανιοκτόνων	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 σε	 αύξηση	 της	
παραγωγής	απο	5	έως	21	%	και	θα	πρέπει	να	γίνει	ευρέως	αποδεκτή.	
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

A. Κλεισιάρης1, Θ. Γιτσόπουλος2, Π. Χατζοπούλου3 
και Ε. Πάνου-Φιλοθέου4

1 Γεωπόνος TE, Ιδιώτης
2 ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσ/νίκης

3 ΕΘΙΑΓΕ-Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας
4ΣΤΕΓ-ΑΤΕΙΘ, Εργαστήριο Αρωματικών Φυτών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

 Σκοπός	της	εργασίας	ήταν	να	διερευνηθεί	η	αλληλοπαθητική	δράση	αιθερίων	
ελαίων	στη	βλάστηση	σπόρων	καλλιεργούμενων	φυτών	και	ζιζανίων.	Συγκεκριμένα,	
μελετήθηκε	 η	 επίδραση	 αιθερίων	 ελαίων	 τεσσάρων	 (4)	 αρωματικών	 φυτών,	 του	
φασκόμηλου	 (Salvia officinalis),	 της	 δάφνης	 (Laurus nobilis),	 του	 δενδρολίβανου	
(Rosmarinus officinalis)	και	του	δυόσμου	(Mentha spicata)	στη	βλάστηση	των	σπόρων	
τριών	 (3)	 καλλιεργούμενων	φυτών,	 του	φασολιού	 (Phaseolus vulgaris),	 της	 φακής	
(Lens culinaris)	 και	 του	 βίκου	 (Vicia sativa)	 και	 στη	 βλάστηση	 δέκα	 (10)	 σπόρων	
ζιζανίων	 (Agropyron repens, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Veronica 
hederifolia, Alopecurus myosuroides, Lollium multiflorum, Phalaris brachystachys, 
Phleum pratense, Holcus lanatus και Apera spica-ventis).	Η	ανάλυση	της	σύστασης	
των	 αιθερίων	 ελαίων	 έγινε	 με	 τη	 μέθοδο	 της	 Αέριας	 Υγρής	 Χρωματογραφίας	 σε	
συνδυασμό	 με	 Φασματοσκοπία	 Μάζας.	 Ως	 κύρια	 συστατικά	 των	 αιθερίων	 ελαίων	
προσδιορίστηκαν:	στο	φασκόμηλο	η	ευκαλυπτόλη	και	α-θουγιόνη	(17,80%	και	15,00%	
αντίστοιχα),	στο	αιθέριο	έλαιο	της	δάφνης	η	ευκαλυπτόλη	(45,1%),	στο	δενδρολίβανο	
η	 βορνεόλη,	 καμφορά,	 λιμονένιο	 και	 ευκαλυπτόλη	 (14,14%,	 13,10%	 και	 12,90%,	
αντίστοιχα),	ενώ	στο	αιθέριο	έλαιο	του	δυόσμου	η	καρβόνη	σε	ποσοστό	58,20%.	Όλες	οι	
βιοδοκιμές		επί	των	σπόρων	των	καλλιεργούμενων	φυτών	και	ζιζανίων	εφαρμόστηκαν	
σε	τριβλία	Petri.	Εφαρμόστηκε	μία	(1)	δόση	κάθε	αιθερίου	ελαίου	(6	μL)	ανά	τριβλίο.	
Τα	τριβλία	με	τους	σπόρους	παρέμειναν	για	διάστημα	επτά	(7)	ημερών	σε	θάλαμο	
προβλάστησης.	Μετά	το	πέρας	των	7	ημερών	μετρήθηκε	το	ποσοστό	βλάστησης	και	
το	μήκος	(cm)	του	βλαστημένου	ριζιδίου.	Τα	αποτελέσματα	της	εργασίας	έδειξαν	ότι	
τα	αιθέρια	 έλαια	ανέστειλαν	ολοκληρωτικά	 τη	βλάστηση	 των	σπόρων	 των	ζιζανίων	
και	επηρέασαν	διαφορετικά	τη	βλάστηση	των	σπόρων	των	καλλιεργούμενων	φυτών.	
Συγκεκριμένα,	 η	 βλάστηση	 των	 σπόρων	 του	 φασολιού	 δεν	 επηρεάστηκε	 από	 την	
παρουσία	των	αιθερίων	ελαίων,	ενώ,	η	παρουσία	του	αιθερίου	ελαίου	του	δυόσμου	
προκάλεσε	ανάσχεση	της	βλάστησης	των	σπόρων	της	φακής	και	του	βίκου	κατά	45	
και	57%,	αντίστοιχα.	Όσον	αφορά	στην	επίδραση	επί	του	βλαστημένου	ριζιδίου,	τη	
μεγαλύτερη	 ανάσχεση	 αύξησης	 προκάλεσε	 το	 αιθέριο	 έλαιο	 του	 δυόσμου	 (>90%)	
και	έπειτα	αυτό	του	δενδρολίβανου.		Η	διαφορετική	επίδραση	των	αιθερίων	ελαίων	
έναντι	καλλιεργούμενων	φυτών	και	ζιζανίων	ίσως	αποτελέσει	στο	μέλλον	εναλλακτική	
μέθοδο	αντιμετώπισης	των	ζιζανίων.	
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ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΑΓΡΙΟΤΟΜΑΤΙΑ 
(Solanum nigrum L.) ΚΑΙ ΛΟΥΒΟΥΔΙΑ (Chenopodium album 

L.) ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ (Solanum tuberosum L.)

Ε. Τάτση1, Γ. Παπάζης2, Γ. Πατακιούτας1, Χ. Τσούτση3

και Τ. Αλμπάνης3

1ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Άρτα
2 Γεωπόνος MSc, Ιωάννινα

3Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Στην	 καλλιέργεια	 της	 πατάτας	 στο	 οροπέδιο	 Πολιτσές	 Χρυσοβίτσας	 Μετσόβου	
σε	υψόμετρο	1350	μέτρα,	η	λουβουδιά	(Chenopodium album L.) θεωρείται	το	πλέον	
επιζήμιο	ζιζάνιο	από	την	έναρξη	της	καλλιέργειας	στην	περιοχή.	Η	αντιμετώπισή	του	
με	προφυτρωτική	 εφαρμογή	metribuzin	 έδινε	 καλά	αποτελέσματα.	Με	 την	 εμφάνιση	
της	αγριοτοματιάς	(Solanum nigrum L.)	ως	εξίσου	επιζήμιο	ζιζάνιο	κατά	την	τελευταία	
δεκαετία,	 η	 αποτελεσματική	 αντιμετώπιση	 των	 δύο	 ζιζανίων	 στην	 καλλιέργεια	 της	
πατάτας	 βασίστηκε	 στη	 συνδυασμένη	 προφυτρωτική	 εφαρμογή	 των	metribuzin	 και	
prometryn.	Βέβαια,	μετά	την	απαγόρευση	όμως	χρήσης	του	prometryn	δεν	έχει	βρεθεί	
αποτελεσματικός	τρόπος	αντιμετώπισης	των	δύο	αυτών	ζιζανίων.	Σκοπός	της	εργασίας	
ήταν	η	διερεύνηση	της	αποτελεσματικότητας	εναλλακτικών	ζιζανιοκτόνων	εναντίον	των	
προαναφερθέντων	 ζιζανίων	 και	 της	πιθανής	 αρνητικής	 επίδρασης	 (τοξικότητα)	 στην	
παραγωγή.	 Το	 πείραμα	 πραγματοποιήθηκε	 στο	 οροπέδιο	 Πολιτσές	 και	 σε	 έδαφος	
αργιλλοπηλώδες.	Η	φύτευση	της	ποικιλίας	Florida	έγινε	στις	αρχές	Ιουνίου	του	2009,	
με	αποστάσεις	φύτευσης	0.23	m	 επί	 της	γραμμής	και	0.75	m	μεταξύ	 των	γραμμών.	
Χρησιμοποιήθηκε	το	σχέδιο	των	πλήρων	τυχαιοποιημένων	ομάδων	(RCBD)	με	τέσσερες	
επαναλήψεις	(πειραματικό	τεμάχιο	διαστάσεων	2,8	m x	2,25	m)	για	κάθε	επέμβαση.	
Αξιολογήθηκαν	συνολικά	16	επεμβάσεις	με	εφαρμογή	των	metribuzin	(M),	flufenacet	
(F),	 pendimethalin	 (P)	 και	 s-metolachlor	 (S)	 σε	 απλή	ή	συνδυασμένη	 εφαρμογή	 και	
σε	διαφορετικές	δόσεις.	Κατά	την	εφαρμογή	των	ζιζανιοκτόνων,	τα	μεγαλύτερα	ζιζάνια	
ήταν	στο	στάδιο	των	κοτυληδόνων	ενώ	μόλις	το	10%	των	φυτών	πατάτας	είχε	αρχίζει	
να	εμφανίζεται.	Η	αποτελεσματικότητα	των	επεμβάσεων	αξιολογήθηκε	στις	15	και	30	
ημέρες	από	την	εφαρμογή	 των	ζιζανιοκτόνων.	Η	αξιολόγηση	περιελάμβανε	συλλογή	
και	 καταμέτρηση	 των	 ζιζανίων	 από	 επιφάνεια	 1	 m2	 στο	 κέντρο	 κάθε	 πειραματικού	
τεμαχίου	 και	 ακολούθως	 έκφραση	 των	 δεδομένων	 ως	 επί	 της	 %	 καταπολέμηση	
των	ζιζανίων	σε	σχέση	με	 το	μάρτυρα	 (χωρίς	 ζιζανιοκτόνο).	Για	 την	αγριοτοματιά,	οι	
αποτελεσματικότερες	επεμβάσεις	(>85%),	κατά	φθίνουσα	σειρά	κατάταξης,	ήταν	F+M 
(60	+	65	g	δ.ο./στρ.)>F+M+P	(60	+	44	+	132)>F+M	(89	+	65)>F+M	(60	+	44)>F+M	(48	
+	35)>F+M+S	(48	+	35	+	96)>F+M+P	(60	+	44	+	66).	Για	την	λουβουδιά,	η	αντίστοιχη	
σειρά	αποτελεσματικότητας	ήταν	F+M	(60	+	65)>F+M+P	(60	+	44	+	132)>F+M	(60	+	
44)>F+M	(89	+	65)>F+M+P	(60	+	44	+	66).	Ως	προς	την	τοξικότητα	των	επεμβάσεων	
στο	υπέργειο	 τμήμα	 των	φυτών,	οι	μόνες	 επεμβάσεις	που	 είχαν	αρνητική	 επίδραση	
στο	 ύψος	 των	 φυτών	 ήταν	 αυτές	 με	 P.	 Τέλος,	 η	 μικρότερη	 απόδοση	 της	 πατάτας	
παρατηρήθηκε	στο	μάρτυρα	και	στις	επεμβάσεις	με	P.	
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΜΕ 
ΚΟΥΚΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ (Papaver rhoeas)

Κ. Δήμας1, Ι. Βασιλάκογλου2, Θ. Γάτσης1, Ν. Γκουγκουλιάς2, 
Ν. Χουλιαράς2, Κ. Πασχαλίδης1 και Χ. Μακρίδης3

1Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, dimas@cp.teithe.gr
 2Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας
3Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας

	 Η	συγκαλλιέργεια	των	ψυχανθών	με	σιτηρά	συμβάλλει	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	
του	 παραγόμενου	 χόρτου,	 ενώ	 ταυτόχρονα,	 σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις,	 περιορίζει	 την	
ανάπτυξη	των	ζιζανίων. Σε	δύο	πειράματα	αγρού,	που	διεξήχθησαν	στα	αγροκτήματα	των	
Τεχνολογικών	Εκπαιδευτικών	Ιδρυμάτων	Λάρισας	και	Θεσσαλονίκης	κατά	την	καλλιεργητική	
περίοδο	2009-2010,	διερευνήθηκε	η	επίδραση	του	τρόπου	σποράς	(ανά	γραμμή	και	στην	
ίδια	 γραμμή)	 και	 της	 αναλογίας	 σπόρων	 (25-75,	 50-50	 και	 75-25%	 της	 συνιστώμενης	
ποσότητας	 σπόρου	 ως	 μονοκαλλιέργεια)	 στην	 ανταγωνιστική	 ικανότητα	 των	 μιγμάτων	
κριθαριού	με	κουκιά	εναντίον	του	ζιζανίου	παπαρούνα	(Papaver rhoeas).	Η	ανταγωνιστική	
ικανότητα	 των	 μιγμάτων	 συγκρίθηκε	 με	 αυτή	 των	 αντίστοιχων	 μονοκαλλιεργειών.	 Οι	
ποικιλίες	κριθαριού	‘Βυζάντιο’	και	κουκιών	‘Πολυκάρπη’	χρησιμοποιήθηκαν	στο	πείραμα	της	
Λάρισας,	ενώ	οι	ποικιλίες	κριθαριού	‘Αθηναΐδα’	και	κουκιών	‘Τανάγρα’	χρησιμοποιήθηκαν	
στο	πείραμα	της	Θεσσαλονίκης.	Το	πειραματικό	σχέδιο	που	χρησιμοποιήθηκε	ήταν	αυτό	
των	υποδιαιρεμένων	τεμαχίων	με	τέσσερις	επαναλήψεις.	Τα	μίγματα	και	οι	μονοκαλλιέργειες	
αποτελούσαν	 τα	 κύρια	 τεμάχια,	 ενώ	 η	 παρουσία	 ή	 απουσία	 του	 ζιζανίου	 παπαρούνα	
αποτελούσαν	 τα	 υποτεμάχια.	 Το	 μέγεθος	 των	 υποτεμαχίων	 ήταν	 9	m2.	 Η	 σπορά	 των	
καλλιεργούμενων	φυτών	 έγινε	με	 το	χέρι	σε	απόσταση	30	cm	 μεταξύ	 των	γραμμών.	Η	
σπορά	της	παπαρούνας	στα	αντίστοιχα	υποτεμάχια	έγινε	στα	πεταχτά,	αμέσως	μετά	τη	
σπορά	 των	 καλλιεργούμενων	 φυτών,	 σε	 πυκνότητα	 40-50	 φυτά/m2.	 Η	 αξιολόγηση	 της	
ανταγωνιστικής	 ικανότητας	των	μιγμάτων	έγινε	με	μετρήσεις	του	αριθμού	φυτών	και	του	
ξηρού	βάρους	του	ζιζανίου,	καθώς	και	της	φυλλικής	επιφάνειας,	του	αριθμού	φυτών	και	της	
απόδοσης	σε	βιομάζα	των	καλλιεργούμενων	φυτών.	Τα	δεδομένα	του	πειράματος	έδειξαν	
ότι,	στις	αρχές	της	άνοιξης,	ο	αριθμός	φυτών	της	παπαρούνας	δε	διέφερε	σημαντικά	μεταξύ	
των	περισσότερων	συγκαλλιεργειών	και	των	μονοκαλλιεργειών.	Ωστόσο,	το	νωπό	βάρος	
του	 ζιζανίου	 στη	 μονοκαλλιέργεια	 του	 κριθαριού	 και	 στις	 περισσότερες	 συγκαλλιέργειες	
ήταν	μικρότερο	κατά	64-92%	στη	Λάρισα	και	κατά	32-70%	στη	Θεσσαλονίκη,	από	ό,τι	στη	
μονοκαλλιέργεια	των	κουκιών.	Στο	τέλος	της	άνοιξης	στη	Θεσσαλονίκη,	η	ανάπτυξη	της	
παπαρούνας	περιορίστηκε	κατά	29-81%	στις	συγκαλλιέργειες	όπου	το	κριθάρι	με	τα	κουκιά	
σπάρθηκαν	σε	αναλογίες	σπόρων	25-75%	και	50-50%.	Στις	υπόλοιπες	επεμβάσεις	δεν	
παρατηρήθηκε	σημαντική	μείωση.	Αντίθετα,	ελάχιστα	φυτά	παπαρούνας	επιβίωσαν	στα	
πειραματικά	των	συγκαλλιεργούμενων	φυτών	και	της	μονοκαλλιέργειας	του	κριθαριού	στη	
Λάρισα.	Ωστόσο,	και	στα	δύο	πειράματα,	οι	αποδόσεις	σε	ξηρή	βιομάζα	των	περισσότερων	
συγκαλλιεργειών	που	αναπτύχθηκαν	σε	συνθήκες	ανταγωνισμού	με	την	παπαρούνα	δε	
διέφεραν	από	εκείνες	των	συγκαλλιεργειών	που	αναπτύχθηκαν	απουσία	ανταγωνισμού.	
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ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΜΙ (Sesamum indicum)

Σ. Σουίπας1, Θ. Γέμτος2 και Π. Λόλας1

 
1Εργαστήριο Ζιζανιολογίας, 2Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή 
Γεωπονικών Επιστημών, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, lolaspet@agr.uth.gr

 Αυξημένο	 ενδιαφέρον	 παρουσιάζουν	 τον	 τελευταίο	 καιρό	 οι	 καλλιέργειες	
ελαιούχων	σπόρων	(ηλίανθος,	ελαιοκράμβη,	σόγια	κ.α.)	για	την	παραγωγή	φυτικών	
ελαίων	που	χρησιμεύουν	στην	παρασκευή	βιοκαυσίμων.	Το	σουσάμι	θα	μπορούσε	να	
είναι	μια	τέτοια	καλλιέργεια	αφού	η	ελαιοπεριεκτικότητα	των	σπόρων	του	είναι	περίπου	
50	%.	Η	αντιμετώπιση	των	ζιζανίων	στην	καλλιέργεια	αυτή	είναι	ιδιαίτερα	σημαντική	για	
την	εξασφάλιση	υψηλών	αποδόσεων.	Παρόλα	αυτά	δεν	υπάρχουν	επαρκή	δεδομένα	
για	 την	 αποτελεσματικότητα	 και	 εκλεκτικότητα	 ζιζανιοκτόνων	 στο	 σουσάμι	 υπό	
ελληνικές	συνθήκες.	Για	το	λόγο	αυτό	στο	Αγρόκτημα	του	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	
στο	 Βελεστίνο,	 το	 2010	 αξιολογήθηκε	 η	 αποτελεσματικότητα	 –	 εκλεκτικότητα	 6	
προφυτρωτικών	 ζιζανιοκτόνων	 :	 oxadiazon,	 pendimethalin,	 ethalfluralin,	 linuron,	
dimethinamid	 και	 s-metolachlor.	 Το	 πειραματικό	 σχέδιο	 ήταν	 το	 RCB	 με	 τρεις	
επαναλήψεις	 για	 κάθε	 επέμβαση.	 Το	 μέγεθος	 κάθε	 πειραματικού	 τεμαχίου	 ήταν	
2,5	x	3	m	με	4	σειρές	φυτών	και	αποστάσεις	σποράς	75	x 4 cm	μεταξύ	και	επί	των	
γραμμών,	 αντόστοιχα.	 Στον	 μάρτυρα	 τα	 ζιζάνια	 ήταν	 παρόντα	 για	 τις	 πρώτες	 30	
ημέρες	από	το	φύτρωμα	της	καλλιέργειας	και	μετά	απομακρύνθηκαν	μηχανικά,	όπως	
και	 στις	 υπόλοιπες	 επεμβάσεις,	 με	 περιστροφικό	 σκαλιστήρι.	 Μετά	 την	 εφαρμογή	
των	ζιζανιοκτόνων	έγινε	άρδευση	με	μικροεκτοξευτήρες.	Η	αποτελεσματικότητα	των	
ζιζανιοκτόνων	αξιολογήθηκε	στις	 20	 μέρες	 από	 το	φύτρωμα	 (ΜΑΦ)	ως	 επί	 τοις	%	
έλεγχος	των	ζιζανίων	και	η	εκλεκτικότητα	με το	ποσοστό	και	το	χρόνο	φυτρώματος	του	
σουσαμιού,	την	εκδήλωση	ή	μη	συμπτωμάτων	φυτοτοξικότητας,	το	ξηρό	βάρος/φυτό	
στις	30	και	75	ΜΑΦ,	το	ύψος/φυτό	στις	45	ΜΑΦ	και	την	απόδοση	σε	σπόρο	και	λάδι.	
Τα	κυριότερα	ζιζάνια	ήταν	γλιστρίδα,	λουβουδιά	και	βλήτα	ενώ	σε	χαμηλή	πυκνότητα	
ήταν	 τα	 τριβόλι,	αγριοτομάτα,	 τάτουλας,	αγριομελιτζάνα	και	χρωζοφόρα.	Ο	έλεγχος	
των	ζιζανίων	ήταν	πάνω	από	94%	για	τα	oxadiazon,	pendimethalin,	dimethinamid	και	
από	82	έως	89	%	για	τα	ethalfluralin,	linuron,	s-metolachlor.	Καθυστέρηση	και	μείωση	
στο	φύτρωμα,	χλώρωση	των	πρώτων	φύλλων,	σημαντική	ελάττωση	στο	ύψος	και	στο	
ξηρό	βάρος/φυτό	παρατηρήθηκε	όπου	εφαρμόστηκε	το	dimethinamid.	Στις	30	ΜΑΦ	το	
ξηρό	βάρος/φυτό	στα	linuron	και	s-metolachlor	ήταν	20-30%	μικρότερο	συγκριτικά	με	τα	
oxadiazon,	pendimethalin,	ethalfluralin.	Τα	χαμηλότερα	ύψη	στις	45	ΜΑΦ	σημειώθηκαν	
στις	επεμβάσεις	μάρτυρας	και	dimethinamid	ενώ	οι	μεγαλύτερες	αποδόσεις	πάρθηκαν	
όπου	έγινε	εφαρμογή	των	oxadiazon	και	ethalfluralin.	Συμπερασματικά,	την	καλύτερη	
εκλεκτικότητα	και	απόδοση	σε	σπόρο	είχαν	τα	ζιζανιοκτόνα	oxadiazon,	pendimethalin,	
ethalfluralin,	 μέτρια	 τα	 linuron	 και	 s-metolachlor	 ενώ	 το	 dimethinamid	 ζημίωσε	 σε	
μεγάλο	βαθμό	το	σουσάμι.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ (Allium porrum L.)

Α. Καρκάνης1, Δ. Μπιλάλης2 και Α. Ευθυμιάδου3
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Λευκωσία, Κύπρος

 Σε	πείραμα	που	πραγματοποιήθηκε	την	περίοδο	Μάιος	2010	έως	Σεπτέμβριος	
2010	στο	Δομοκό,	μελετήθηκε	η	επίδραση	της	φυτοκάλυψης	και	δυο	ζιζανιοκτόνων	
στην	ζιζανιοχλωρίδα	και	στην	ανάπτυξη	του	πράσου	(Allium porrum L.).	Ακολουθήθηκε	
το	πειραματικό	σχέδιο	των	τυχαιοποιημένων	πλήρων	ομάδων	με	πέντε	επαναλήψεις	
για	κάθε	επέμβαση.	Οι	επεμβάσεις	ήταν	α)	κάλυψη	με	φυτικά	υπολείμματα	κριθαριού,	
β)	εφαρμογή	oxyfluorfen	(36	g	δ.ο/στρ)	20	ημέρες	μετά	τη	μεταφύτευση,	γ)	εφαρμογή	
pendimethalin	(165	g	δ.ο/στρ)	πριν	τη	μεταφύτευση	και	δ)	μάρτυρας.	Ο	πειραματικός	
αγρός	 είχε	 έκταση	 500	 m2.	 Οι	 μετρήσεις	 που	 πραγματοποιήθηκαν	 ήταν	 οι	 εξής:	
αριθμός	ζιζανίων/m2,	ξηρό	βάρος	ζιζανίων	(kg/στρ),	διάμετρος	και	μήκος	στελέχους	
πράσου	και	απόδοση	(kg/στρ).	Από	τις	μετρήσεις	που	πραγματοποιήθηκαν	προέκυψε	
ότι	ο	μικρότερος	αριθμός	και	 ξηρό	βάρος	 ζιζανίων	καταγράφηκε	στα	 τεμάχια	όπου	
έγινε	 η	 εφαρμογή	 του	 oxyfluorfen	 (36	 g	 δ.ο/στρ).	 Δεν	 παρατηρήθηκαν	 στατιστικά	
σημαντικές	 διαφορές	 για	 το	 συνολικό	 αριθμό	 και	 ξηρό	 βάρος	 των	 ζιζανίων	 μεταξύ	
της	κάλυψης	με	φυτικά	υπολείμματα	κριθαριού	και	του	ζιζανιοκτόνου	pendimethalin.	
Στην	 επέμβαση	 του	oxyfluorfen	καταγράφηκαν	 το	μεγαλύτερο	μήκος	και	 διάμετρος	
στελέχους	 του	πράσου.	Επίσης,	 οι	 μεγαλύτερες	αποδόσεις	 του	πράσου	 (6740	kg/
στρ)	 καταγράφηκαν	στην	 επέμβαση	 του	 oxyfluorfen	 (36	g	 δ.ο/στρ).	Το	 oxyfluorfen 
αντιμετώπισε	 πολύ	 καλά	 (>85%)	 την	 αντράκλα	 (Portulaca oleracea L.)	 και	 τον	
τάτουλα	 (Datura stramonium L.).	 Η	 εφαρμογή	 του	 ζιζανιοκτόνου	 oxyfluorfen	 είχε	
ως	 αποτέλεσμα	 την	 εμφάνιση	 ήπιων	 συμπτωμάτων	 τοξικότητας	 (λίγες	 νεκρωτικές	
κηλίδες	σε	ορισμένα	φύλλα)	στα	φυτά	του	πράσου,	δίχως	όμως	αρνητικές	επιπτώσεις	
στην	ανάπτυξη	 της	 καλλιέργειας.	Η	 καταπολέμηση	 της	αντράκλας	 και	 του	 τάτουλα	
στην	 καλλιέργεια	 του	 πράσου	 είναι	 απαίτηση	 των	 καλλιεργητών	 και	 μπορεί	 να	
επιτευχθεί	με	την	εφαρμογή	του	ζιζανιοκτόνου	oxyfluorfen	(36	g	δ.ο/στρ)	20	ημέρες	
μετά	 τη	 μεταφύτευση	 του	πράσου.	Η	 καταπολέμηση	 των	 δύο	παραπάνω	 ζιζανίων	
κρίνεται	 απαραίτητη	 γιατί	 αποτελούν	 σημαντικό	 πρόβλημα	 στην	 καλλιέργεια	 του	
πράσου,	αλλά	και	άλλων	κηπευτικών	καλλιεργειών	στην	επαρχία	Δομοκού.	Επίσης,	
η	αντράκλα	αποτελεί	φορέα	 της	ασθένειας	σκωρίασης	που	προσβάλλει	 το	πράσο.	
Για	 τον	περιορισμό	 των	συμπτωμάτων	 τοξικότητας	 στα	φυτά	 του	πράσου	 κρίνεται	
απαραίτητη	η	άρδευση	με	συστήματα	καταιονισμού	αμέσως	μετά	την	εφαρμογή	του	
ζιζανιοκτόνου.	Τέλος,	συνιστάται	η	εφαρμογή	του	ζιζανιοκτόνου	να	πραγματοποιείται	
κατά	τις	απογευματινές	ώρες.	
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ 
ΜΥΡΩΝΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

Σ. Σουίπας και Π. Λόλας

Εργαστήριο Ζιζανιολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, Βόλος, lolaspet @ agr.uth.gr

 Σε	πειράματα	αγρού	και	φυτοδοχείων	μελετήθηκε	η	ανταγωνιστική	ικανότητα	
του	ζιζανίου	μυρώνι	(Scandix pecten-veneris L) εναντίον	του βίκου	και	του	σκληρού	
σιταριού.	 Ειδικότερα,	 μελετήθηκε	 η	 επίδραση	 6	 διαφορετικών	 πυκνοτήτων	 [0	
(μάρτυρας),	 20,	 60,	 120,	 180	 και	 260	 μυρώνια/m2]	 στην	 αύξηση	 του	 βίκου	 (ποικ.	
Ζέφυρος)	 και	 του	σιταριού	 (ποικ.	Meridiano)	 το	2008	και	2009	στο	Αγρόκτημα	 του	
Πανεπιστημίου	 Θεσσαλίας	 (Βελεστίνο).	 Στον	 αγρό	 (με	 αυτοφυή	 πληθυσμό	 από	
μυρώνι)	το	πειραματικό	σχέδιο	ήταν	το	RCB	με	4	επαναλήψεις	για	κάθε	επέμβαση.	Το	
μέγεθος	κάθε	πειραματικού	τεμαχίου	ήταν	6	m2.	Οι	καλλιέργειες	του	σιταριού	και	του	
βίκου	σπάρθηκαν	σε	ποσότητα	σπόρου	20	κιλά/στρ.	Οι	επιθυμητές	πυκνότητες	των	
επεμβάσεων	επιτεύχθηκαν	με	επιλεκτικά	βοτανίσματα,	ενώ	ταυτόχρονα	όλα	τα	άλλα	
ζιζάνια	απομακρύνονταν	με	το	χέρι.	Η	παρουσία	του	ζιζανιοπληθυσμού	ήταν	συνεχής	
από	 το	 φύτρωμα	 των	 καλλιεργειών	 μέχρι	 την	 πλήρη	 ωρίμανσή	 τους.	 Αντίστοιχες	
πυκνότητες	 ζιζανίου	 και	 καλλιέργειας	 πραγματοποιήθηκαν	 με	 σπορά	 τους	 σε	 6	
φυτοδοχεία	(εμβαδού	500	cm2,	3	επαναλήψεις/επέμβαση)	που	τοποθετήθηκαν	στην	
επιφάνεια	του	εδάφους	δίπλα	στον	πειραματικό	αγρό	την	 ίδια	εποχή.	Οι	μετρήσεις	
που	πάρθηκαν	αφορούσαν	το	χλωρό	και	ξηρό	βάρος	φυτών	βίκου	και	σιταριού	στις	
95	και	160	μέρες	από	το	φύτρωμα	(ΜΑΦ).	Επιπλέον,	αξιολογήθηκε	η	απόδοση	σε	
σπόρο	και	σανό	στο	πείραμα	αγρού,	ενώ	στο	πείραμα	φυτοδοχείων	αξιολογήθηκε	η	
συνολική	βιομάζα	στην	πλήρη	ωρίμανση	των	φυτών.	Τα	αποτελέσματα	στις	95	ΜΑΦ	
(μέσος	όρος	2	ετών	-	αγρός)	έδειξαν	ότι	η	μείωση	του	χλωρού	βάρους/φυτό	βίκου,	
συγκριτικά	με	το	μάρτυρα,	ήταν	0,	6,	11,	20,	22	και	30%	στις	επεμβάσεις	των	0,	20,	
60,	120,	180	και	260	φυτών	μυρωνιού/m2,	αντίστοιχα,	ενώ	στο	σιτάρι	δεν	υπήρξαν	
σημαντικές	διαφορές.	Στις	160	ΜΑΦ,	ελάττωση	του	χλωρού	βάρους/φυτό	της	τάξης	
του	 7-9%	 σημειώθηκε	 μόνο	 στις	 πυκνότητες	 των	 180	 και	 260	 φυτών	 μυρωνιού/
m2	για	το	βίκο,	ενώ	στο	σιτάρι	τα	βάρη	που	μετρήθηκαν	δε	διέφεραν	σημαντικά.	Η	
απόδοση	 σε	 σπόρο	 στο	 πείραμα	 αγρού	 και	 η	 συνολική	 παραγόμενη	 βιομάζα	 στο	
πείραμα	φυτοδοχείων	για	τις	δύο	καλλιέργειες	δεν	επηρεάστηκαν	σημαντικά	από	την	
παρουσία	του	ζιζανίου.	Συμπεραίνεται,	τελικά,	ότι	η	ποικιλία	σκληρού	σίτου	Meridiano 
δε	ζημιώθηκε	από	την	παρουσία	του	ζιζανίου	μυρώνι	σε	πυκνότητες	έως	και	260	φυτά/
m2.	Για	την	ποικιλία	βίκου	Ζέφυρος,	στα	αρχικά	στάδια	ανάπτυξής	του	εκδηλώθηκαν	
φαινόμενα	ανταγωνισμού,	τα	οποία	αργότερα	περιορίστηκαν	αρκετά,	σε	βαθμό	τέτοιο	
ώστε	η	τελική	απόδοση	της	καλλιέργειας	να	μην	επηρεαστεί	σημαντικά.
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USDA ARS EBCL, A CONNECTING BRIDGE BETWEEN
USA AND EUROPE

J. Kashefi

USDA ARS EBCL, Thessaloniki Greece

 USDA	ARS	European	biological	control	laboratory	(EBCL)	is	part	of	the	USDA	
ARS	research	network	outside	United	States.	These	laboratories	are	distributed	all	
over	the	world	and	their	primary	goal	is	to	find	and	test	the	natural	enemies	of	invasive	
weeds	and	pests	which	are	a	serious	danger	to	the	US	agriculture	and	environment.	
The	European	Biological	Control	Laboratory,	at	 that	 time	European	Parasitological	
Laboratory,	was	established	in	1919	near	Paris	as	part	of	a	project	to	find	the	natural	
enemies	of	European	Corn	Borer.	Because	of	 the	successful	ending	of	 the	project	
and	the	potential	of	the	work	in	Europe,	the	laboratory	continued	its	work	in	France.	
In	1953,	a	similar	weed	laboratory	was	established	in	Rome,	Italy.	During	1980	and	to	
explore	the	potential	work	in	the	Balkans,	a	scientist	was	sent	to	Greece	for	6	month	
to	explore	the	possibility	of	work	here.	The	encouraging	results	kept	the	laboratory	
active	and	productive	until	 today.	 In	 1999	 the	weed	and	parasitological	 laboratory	
were	 joined	 and	 a	 new	 state	 of	 the	 art	 laboratory	was	 inaugurated	 in	Montpellier	
France.	The	activities	of	the	Greek	substation	include	the	Weed	control	(invasive	in	
US,	Europe	and	other	countries	of	the	world),	Pest	control	(invasive	in	US,	Europe	
and	other	countries	of	the	world)	and	recently	Mosquito	control	using	state	of	the	art	
technology	and	new	generation	insecticides.
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ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟ Physalis angulata ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η. Τραυλός1, Σ. Τραυλός2, Γ. Οικονόμου1

και Σ. Λυμπεροπούλου3

1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 
Εργαστήριο Γεωργίας, 2Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόνιτσας

3Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ζιζανιολογίας

 Το	 ζιζάνιο	 Physalis angulata L.	 είναι	 ένα	 ετήσιο	 φυτό	 που	 ανήκει	 στην	
οικογένεια	Solanaceae	και	έχει	τροπική	και	υποτροπική	προέλευση.	Το	γένος	Physalis 
περιλαμβάνει	φυτά	με	εδώδιμους	καρπούς	και	άλλα	με	φαρμακευτική	ή	καλλωπιστική	
χρήση.	Σε	διεθνές	επίπεδο,	το	Physalis angulata	χρησιμοποιείται	ευρύτατα	από	τους	
κατοίκους	των	περιοχών	που	αυτοφύεται,	ενώ	κλινικές	έρευνες	κάνουν	λόγω	για	τις	
σημαντικές	 αντιβακτηριακές	 ιδιότητες	 του	 φυτού	 και	 την	 αξιοσημείωτη	 δράση	 του	
ακόμη	και	εναντίον	σοβαρών	ασθενειών,	όπως	ο	καρκίνος.	Αναφορές	για	παρουσία	
του	 είδους	 στην	 Ελλάδα	 έχουν	 προϋπάρξει	 και	 στο	 παρελθόν,	 ιδιαίτερα	 όμως	 σε	
ακαλλιέργητες	εκτάσεις.	Με	την	παρούσα	εργασία,	η	σημαντική	παρουσία	του	ζιζανίου	
επιβεβαιώνεται	πλέον	και	σε	καλλιέργειες	αραβοσίτου,	βαμβακιού	και	σόγιας,	μετά	
από	εκτεταμένες	επισκοπήσεις	που	έγιναν	στη	Δ.	Ελλάδα.	Οι	 επισκοπήσεις	 έγιναν	
κατά	τις	καλλιεργητικές	περιόδους	2009	και	2010	και	αφορούσαν	συνολικά	σε	123	
αγρούς	 των	 Νομών	 Αιτωλοακαρνανίας,	 Πρέβεζας	 και	 Άρτας.	 Τα	 αποτελέσματα	
έδειξαν	ότι	η	παρουσία	του	ζιζανίου	ήταν	πολύ	συχνή	και	μάλιστα	σε	σχετικά	υψηλές	
πυκνότητες.	 Ιδιαίτερα	 σε	 αγρούς	 με	 ανεπαρκή	 ζιζανιοκτονία	 το	 ζιζάνιο	 φαίνεται	 να	
εξελίσσεται	 σε	 ένα	 από	 τα	 συχνότερα	 απαντώμενα,	 ιδιαίτερα	 από	 το	 μέσον	 της	
καλλιεργητικής	περιόδου	και	μετά.	Δίνονται	στοιχεία	για	την	αναγνώριση,	τη	βιολογία	
και	την	προσαρμοστικότητα	του	P. angulata.	Το	εν	λόγω	ζιζάνιο	φαίνεται	να	έχει	άριστη	
προσαρμογή	στις	συνθήκες	 των	περιοχών	αυτών,	αναπτύσσοντας	μακριά	στελέχη	
(10-90	cm),	μεγάλη	βιομάζα	και	παράγοντας	μεγάλο	αριθμό	σπόρων.	Πειράματα	που	
έγιναν	στο	Εργαστήριο	Γεωργίας	του	Γεωπονικού	Πανεπιστημίου	Αθηνών	έδειξαν	ότι	
η	βλαστικότητα	των	σπόρων	είναι	ιδιαίτερα	υψηλή	(πάνω	από	90%	σε	θερμοκρασίες	
15	 και	 20	 oC),	 ακόμη	 και	 στις	 περιπτώσεις	 εκείνες	 που	 οι	 σπόροι	 είναι	 σχετικά	
ανώριμοι	και	μικρού	μεγέθους,	ενώ	δεν	επηρεάζεται	από	το	φως.	Τα	αποτελέσματα	
της	έρευνας	αυτής	έδειξαν	ότι	το	συγκεκριμένο	φυτό	μπορεί	να	εξαπλωθεί	ταχύτατα	
και	να	εξελιχθεί	σε	ένα	προβληματικό	ζιζάνιο,	του	οποίου	η	παρουσία	θα	πρέπει	να	
διαχειριστεί	κατάλληλα,	ώστε	να	μην	προκαλέσει	στο	μέλλον	σημαντικά	προβλήματα	
στις	 καλλιέργειες.	 Επιπλέον,	 η	 βιολογία	 του	 είδους	 αυτού	 θα	 πρέπει	 να	 μελετηθεί	
περαιτέρω,	 ενώ	οι	πολλές	 και	 σημαντικές	 επιθυμητές	 ιδιότητες	 του	P. angulata	 θα	
πρέπει	να	ληφθούν	υπόψη,	για	την	ενδεχόμενη	αξιοποίησή	τους.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ Euphorbia heterophylla ΚΑΙ 
Sida spinosa, ΩΣ ΝΕΟ-ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ 

ΒΑΜΒΑΚΙ 

Δ. Χάχαλης1, Η. Τραυλός2, και Μ. Νταράουσε3

1Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ζιζανιολογίας, Εργαστήριο 
Χημικής Αντιμετώπισης Ζιζανίων, E-mail:d.chachalis@bpi.gr

2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Εργαστήριο Γεωργίας.
3ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης 

Βάμβακος Θεσσαλίας, Καρδίτσα

 Μελετήθηκε	 η	 βιολογία,	 ανάπτυξη	 και	 φυσιολογία	 του	 σπόρου	 δύο	 νέο-
εμφανιζόμενων	 ζιζανίων	 στην	 καλλιέργεια	 του	 βαμβακιού.	 Η	 αγριοποϊνσέτια	
(Euphorbia heterophylla)	αποτελεί	το	πιο	δυσεξόντωτο	ζιζάνιο	με	μεγάλη	και	ταχεία	
εξάπλωση	για	την	περιοχή	του	Ανθοχωρίου	στην	Κωπαίδα.	Αντίθετα,	η	Sida spinosa 
εμφανίζεται	 σε	 περιορισμένη	 έκταση	 στην	 περιοχή	 του	 Παλαμά	 Καρδίτσας	 χωρίς	
μεγάλη	δυνατότητα	εξάπλωσης	προς	το	παρόν.	Οι	σπόροι	της	αγριοποϊνσέτιας,	δεν	
απαιτούν	φως	για	την	βλάστησή	τους	που	επιτυγχάνεται	(82-90%)	σε	μεγάλο	εύρος	
(15o	έως	40oC)	θερμοκρασίας.	Η	έξοδος	των	φυταρίων	μπορεί	να	γίνει	και	από	σχετικά	
μεγάλα	βάθη	(16εκ.,	12%	έξοδος)	κυρίως	σε	ελαφρά,	αμμώδη	εδάφη.	Η	ανάπτυξη	του	
ζιζανίου	ήταν	μικρότερη	του	βαμβακιού	μέχρι	τα	χτένια	(65	Ημέρες	Μετά	Φύτρωμα),	
ενώ	μετέπειτα	ήταν	μεγαλύτερη	όταν	με	τα	τελευταία	καρύδια	(125	ΗΜΦ)	το	ζιζάνιο	
ήταν	 40%	 υψηλότερο	 από	 το	 βαμβάκι.	 Επιπρόσθετα,	 το	 είδος	 αυτό	 έχει	 σύντομο	
βιολογικό	κύκλο	και	οι	σπόροι	αποκτούν	πολύ	γρήγορα	φυσιολογική	ωρίμανση	(42%,	
88%	όταν	το	βαμβάκι	βρίσκεται	στα	χτένια	και	1η	άνθηση,	αντίστοιχα).	Η	S. spinosa 
παρουσιάζει	σπόρους	που	έχουν	σκληρά	περιβλήματα	και	απαιτείται	η	εμβπάπτισή	
τους	σε	πυκνό	θεϊκό	οξύ	για	χρόνους	>40	λεπτά	για	 την	βλάστησή	 τους	 (βέλτιστη	
βλάστηση	σε	θερμοκρασίες	από	15	έως	40ο C).	Τα	αποτελέσματα	αυτά,	παράλληλα	
με	πειράματα	αγρού	που	βρίσκονται	σε	 εξέλιξη,	μπορούν	να	βοηθήσουν	στον	πιο	
αποτελεσματικό	 τρόπο	αντιμετώπισης	και	περιορισμού	εξάπλωσης	 των	δύο	αυτών	
νέο-εμφανιζόμενων	ζιζανίων.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΑΓΡΙΟΒΡΩΜΗΣ (Avena sterilis) 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ACCASE

Η. Τραυλός1, Κ. Γιαννοπολίτης2, Γ. Οικονόμου1,
Π. Κανάτας1 και Ε. Πασπάτης3

1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 
Εργαστήριο Γεωργίας, 2Αγροτύπος Α.Ε., 3Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο, Τμήμα Ζιζανιολογίας

 Η	 αγριοβρώμη	 αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 πιο	 σημαντικά	 και	 επιβλαβή	 ζιζάνια	 των	
χειμερινών	σιτηρών	σε	ελληνικό	αλλά	και	διεθνές	επίπεδο.	Στη	μελέτη	αυτή	επιχειρήθηκε	μία	
πρώτη	συστηματική	επισκόπηση	μιας	από	τις	σημαντικότερες	σιτοπαραγωγικές	περιοχές	
της	 Κεντρικής	 Ελλάδας	 (Νομός	 Βοιωτίας),	 ως	 προς	 την	 ανάπτυξη	 ανθεκτικότητας	 του	
κοινού	ζιζανίου	της	αγριοβρώμης	(Avena sterilis)	στην	χρήση	των	ζιζανιοκτόνων	diclofop,	
fenoxaprop,	clodinafop	και	tralkoxydim	(αναστολείς	του	ενζύμου	καρβοξυλάση	του	ακετυλο-
CoA,	ACCase).	Η	διερεύνηση	αυτή	έγινε	σε	πρώτη	φάση	με	την	επισκόπηση	συνολικά	286	
αγρών	σιταριού,	κριθαριού	και	βρώμης	κατά	τη	διάρκεια	πέντε	συνεχόμενων	καλλιεργητικών	
περιόδων	 (2006-2010).	 Ακολούθησε	 συλλογή	 σπόρων,	 προσδιορισμός	 του	 ακριβούς	
είδους	της	αγριοβρώμης	και	αποθήκευση	στο	εργαστήριο.	Μια	προκαταρκτική	αξιολόγηση	
των	βιοτύπων	της	αγριοβρώμης	ως	προς	την	ανθεκτικότητά	τους	έγινε	μέσω	πειραμάτων	
αγρού.	Στα	πειράματα	αυτά,	έγινε	εφαρμογή	των	συνιστώμενων	δόσεων	των	συγκεκριμένων	
ζιζανιοκτόνων	 στο	 κατάλληλο	 στάδιο	 ανάπτυξης	 των	 βιοτύπων	 της	 αγριοβρώμης	 (2-4	
φύλλα)	 και	 εκτίμηση	 της	 επιβίωσης	 των	 σποροφύτων	 στις	 τρεις	 εβδομάδες	 μετά	 την	
εφαρμογή.	Με	βάση	τα	ποσοστά	των	φυτών	που	επιβίωσαν	οι	πληθυσμοί	χαρακτηρίστηκαν	
ως	ανθεκτικοί	(επιβίωση	τουλάχιστον	20%	του	συνόλου	των	φυτών),	ευαίσθητοι	(επιβίωση	
σε	ποσοστό	μικρότερο	από	2%)	και	με	εξελισσόμενη	ανθεκτικότητα	(επιβίωση	του	2-19%	
των	 φυτών).Τα	 αποτελέσματα	 έδειξαν	 ότι	 το	 68,	 52,	 28	 και	 2%	 των	 πληθυσμών	 που	
μελετήθηκαν	 εμφάνισαν	 ανθεκτικότητα	στο	 diclofop,	 το	 fenoxaprop,	 το	 clodinafop	 και	 το	
tralkoxydim,	αντίστοιχα.	Μία	περαιτέρω	αξιολόγηση	10	επιλεγμένων	βιοτύπων	αγριοβρώμης	
επιχειρήθηκε	μέσω	πειραμάτων	θερμοκηπίου	στα	οποία	μελετήθηκε	η	επίδραση	διάφορων	
δόσεων	των	προαναφερόμενων	ζιζανιοκτόνων	στην	ανάπτυξη	του	ζιζανίου	(dose-response 
experiments).	Αξιοσημείωτο	είναι	το	γεγονός	ότι	η	πλειονότητα	των	μελετώμενων	βιοτύπων	
αγριοβρώμης	εμφάνιζε	ένα	ιδιαίτερα	υψηλό	βαθμό	ανθεκτικότητας	στο	diclofop,	καθώς	για	
την	50	%	καταπολέμηση	του	ζιζανίου	(GR50)	στο	συνιστώμενο	στάδιο	ανάπτυξης	απαιτούταν	
εφαρμογή	του	ζιζανιοκτόνου	σε	δόσεις	τετραπλάσιες	της	συνιστώμενης.	Επίσης,	κάποιοι	
βιότυποι	ανθεκτικοί	στο	diclofop,	είχαν	διασταυρωτή	ανθεκτικότητα	και	στα	fenoxaprop	και	
clodinafop,	αλλά	όχι	στο	 tralkoxydim.	Τα	αποτελέσματα	της	παρούσας	έρευνας	δείχνουν	
ότι	 υπάρχει	 σοβαρό	 πρόβλημα	 ανθεκτικότητας	 της	 αγριοβρώμης	 των	 σιταγρών	 του	 Ν.	
Βοιωτίας	και	ιδιαίτερα	στα	ζιζανιοκτόνα	diclofop	και	το	fenoxaprop,	πιθανότατα	εξαιτίας	της	
πολύχρονης	 και	 σε	 υψηλές	 δόσεις	 χρήσης	 τους.	Η	άμεση	 λήψη	 καλλιεργητικών	μέτρων	
σε	 συνδυασμό	 με	 την	 επιβεβλημένη	 εναλλαγή	 ζιζανιοκτόνων	 με	 διαφορετικούς	 τρόπους	
δράσης	μπορούν	να	συμβάλλουν	αποφασιστικά	στην	αντιμετώπιση	του	προβλήματος.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 11 ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ 
(Echinochloa spp) ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ imazamox ΚΑΙ profoxydim

Ν. Σ. Καλούμενος και Η. Γ. Ελευθεροχωρινός

Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Α. Π. Θ. 

 Σε	πειράματα	φυτοδοχείων	που	έγιναν	κατά	το	2010	αξιολογήθηκαν	(μακροσκοπική	
εκτίμηση	και	προσδιορισμός	χλωρού	βάρους)	11	βιότυποι	 του	ζιζανίου	μουχρίτσα	 [ένας	
Echinochloa crus-galli,	τέσσερις	E. erecta και	έξι	E. oryzicola]	για	την	πιθανότητα	ανάπτυξης	
ανθεκτικότητας	στα	ζιζανιοκτόνα	imazamox	και	profoxydim.	Οι	10	βιότυποι	(συγκομισθέντες	
σπόροι)	προέρχονταν	από	αγρούς	των	Νομών	Θεσσαλονίκης	και	Σερρών	και	ειδικότερα	
από	ορυζώνες	όπου	οι	εφαρμογές	διαφόρων	ζιζανιοκτόνων	κατά	το	2009	είχαν	αποτύχει	
να	αντιμετωπίσουν	αποτελεσματικά	το	ζιζάνιο	αυτό.	Ο	E. crus-galli	βιότυπος	(ευαίσθητος)	
προερχόταν	από	τη	Μεγάλη	Βρετανία.	Το	 imazamox	εφαρμόστηκε	στη	συνιστώμενη	και	
διπλάσια	δόση	(8,	16	g	δ.ο./στρ)	με	προσθήκη	100	mL/στρ	της	βοηθητικής	ουσίας	methyl 
oleate/palmitate/fat alcohol polyalkoxylate phosphate/oleic acid	(α),	καθώς	και	σε	μίγμα	της	
συνιστώμενη	δόσης	του	(8	g imazamox/στρ	+	100	mL	(α)/στρ)	με	τα	ζιζανιοκτόνα	profoxydim 
(15	g	δ.ο./στρ)	ή	bentazone	(120	g	δ.ο./στρ).	Το	profoxydim	εφαρμόστηκε	μόνο	του	στις	
δόσεις	των	15	και	20	g	δ.ο./στρ	+	100	mL	(α)/στρ.	Επίσης,	το	penoxsulam	εφαρμόστηκε	μόνο	
του	στη	συνιστώμενη	και	διπλάσια	δόση	(4,	8	g	δ.ο./στρ).	Επιπρόσθετα,	3	g penoxsulam/
στρ	εφαρμόστηκαν	σε	μίγμα	με	profoxydim	(10,	15,	20	g	δ.ο./στρ	+	100	mL	(α)/στρ)	και	4	g 
penoxsulam/στρ	σε	μίγμα	με	bentazone	(96	g	δ.ο./στρ).	Τέλος,	το	bispyribac	εφαρμόστηκε	
στη	συνιστώμενη	δόση	του	(2,8	g	δ.ο./στρ	+	0,1%	(v/v)	alkylethersulfate sodium salt)	μόνο	
του	και	σε	μίγμα	με	15	g profoxydim/στρ	+	100	mL	(α)/στρ.	Η	εφαρμογή	των	επεμβάσεων	
πραγματοποιήθηκε	όταν	τα	φυτά	του	ζιζανίου	βρίσκονταν	στο	στάδιο	των	3-5	φύλλων	(1-3	
αδέλφια).	Κάθε	επέμβαση	είχε	τέσσερις	επαναλήψεις	(φυτοδοχεία),	ενώ	το	κάθε	πείραμα	
επαναλήφθηκε	δύο	φορές.	Τα	αποτελέσματα	(μέσοι	όροι	επεμβάσεων	από	δεδομένα	δύο	
πειραμάτων)	έδειξαν	ότι	ο	E. crus-galli	βιότυπος	ήταν	ευαίσθητος	σε	όλες	τις	επεμβάσεις	
των	 ζιζανιοκτόνων.	Δύο	E. erecta	 βιότυποι	 ήταν	 ανθεκτικοί	 (1-6%	 καταπολέμηση)	 στις	
διπλάσιες	από	τη	συνιστώμενη	δόση	των	ζιζανιοκτόνων	imazamox	και	penoxsulam,	αλλά	
και	 στη	 συνιστώμενη	 δόση	 του	 bispyribac.	Δύο	E. erecta	 βιότυποι	 και	 έξι	E. oryzicola 
βιότυποι	 ήταν	 ευαίσθητοι	στην	 εφαρμογή	μόνο	 των	 ζιζανιοκτόνων	 imazamox	 (97-100%	
καταπολέμηση)	 και	 penoxsulam	 (92-100%	 καταπολέμηση),	 ενώ	 η	 αποτελεσματικότητά	
τους	μειώθηκε	κατά	5-20%	μετά	από	εφαρμογή	σε	μίγμα	με	bentazone	(σε	σύγκριση	με	την	
εφαρμογή	imazamox	ή	penoxsulam).	Το	bispyribac	ήταν	λιγότερο	αποτελεσματικό	εναντίον	
των	δύο	E. erecta	και	έξι	E. oryzicola βιοτύπων	σε	σύγκριση	με	τα	ζιζανιοκτόνα	imazamox 
και	penoxsulam.	Όλοι	 (11)	οι	Echinochloa	βιότυποι	ήταν	ευαίσθητοι	στην	εφαρμογή	του	
profoxydim	 (μόνο	 ή	 σε	 μίγμα	 με	 imazamox	 ή	 penoxsulam).	Αντίθετα,	 η	 εφαρμογή	 του	
profoxydim	σε	μίγμα	με	bispyribac	ήταν	πολύ	αποτελεσματική	εναντίον	των	τεσσάρων	E. 
erecta	βιοτύπων,	αλλά	η	αποτελεσματικότητά	του	μειώθηκε	ελαφρώς	εναντίον	των	έξι	E. 
oryzicola βιοτύπων.	Τα	δεδομένα	αυτής	της	εργασίας	δείχνουν	ότι	δύο	E. erecta	βιότυποι	
ανέπτυξαν	ανθεκτικότητα	στα	ζιζανιοκτόνα	imazamox	και	penoxsulam,	αλλά	παραμένουν	
ευαίσθητοι	στο	profoxydim.
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ΕΝΔΟ- ΚΑΙ ΔΙΕΙΔΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ Phalaris 
brachystachys ΚΑΙ Phalaris paradoxa ΣΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 
fenoxaprop-P-ethyl ΚΑΙ fenoxaprop-P-ethyl + iodosulfuron

X. Αλεξούδης, Γ. Βασιλείου, Σ. Δ. Κουτρούμπας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανταζίδου 
193, 682 00 Ορεστιάδα, calexoud@agro.duth.gr

Μελετήθηκε,	σε	πειράματα	ελεγχομένων	συνθηκών,	η	αποτελεσματικότητα	καθώς	
και	η	διειδική	και	η	ενδοειδική	ευαισθησία	των	Phalaris brachystachys και	Phalaris 
paradoxa στην	περιοχή	Κάρλας	(περιοχή	εντατικής	χρήσης	αγρωστωδοκτόνων)	και	
την	περιοχή	Σιτοχωρίου	Β.Έβρου	(περιοχής	ελάχιστης	χρήσης	αγρωστωδοκτόνων)	
στα	ζιζανιοκτόνα	fenoxaprop-p-ethyl,	και	fenoxaprop-p-ethyl + iodosulfuron.	Ως	προς	
την	 αποτελεσματικότητα	 αξιολογήθηκε	 η	 μείωση	 του	 νωπού	βάρους.	Ως	προς	 την	
ευαισθησία	αξιολογήθηκε	η	τιμή	GR50	για	κάθε	βιότυπο.	Το	fenoxaprop-p-ethyl	έδειξε	
πολύ	καλή	αποτελεσματικότητα	στην	Phalaris brachystachys -	βιότυπο	Σιτοχωρίου, 
καθώς	και	στην Phalaris paradoxa -	βιότυποι	Κάρλας	και	Σιτοχωρίου.	Αντίθετα,	έδειξε	
μειωμένη	αποτελεσματικότητα	στην Phalaris brachystachys	 -	 βιότυπος	Κάρλας.	Οι	
βιότυποι	Phalaris. brachystachys	του	Σιτοχωρίου	και	της	Κάρλας	διέφεραν	σημαντικά	
ως	προς	 την	 αποτελεσματικότητα.	 Η	 ευαισθησία	 των	 βιοτύπων	ως	προς	 τις	 τιμές	
GR	 ήταν	 ανάλογη	 της	 αποτελεσματικότητας	 του	 fenoxaprop-p-ethyl.	 Η Phalaris. 
brachystachys -	βιότυπος	Κάρλας	εμφάνισε	την	μέγιστη	ευαισθησία	της	στα	πρώτα	
στάδια	 ανάπτυξης.	 Η	 ευαισθησία	 της Phalaris. brachystachys -	 βιότυπος	 Κάρλας	
δεν	 φαίνεται	 να	 οφείλεται	 σε	 εξ’αρχής	 διαφορετική	 ευαισθησία	 των	 δύο	 ειδών	στο	
fenoxaprop-p-ethyl.	 Διαπιστώθηκε	 πολύ	 καλή	 αποτελεσματικότητα	 του	 μείγματος	
fenoxaprop-p-ethyl + iodosulfuron	στην Phalaris brachystachys - βιότυπο	Σιτοχωρίου,	
καθώς	 και	 στην	Phalaris paradoxa -	 βιότυπους	 Κάρλας	 και	 Σιτοχωρίου.	 Ως	 προς	
τις	 τιμές	GR50	 διαπιστώθηκε	 η	 ίδια	 τάση	 με	 το	 fenoxaprop-p-ethyl.	Φαίνεται	 ότι	 το	
μείγμα	βελτιώνει	την	ευαισθησία	της Phalaris brachystachys - βιότυπο	Κάρλας	στο	
πρώτο	στάδιο	 εφαρμογής	καθώς	αυξάνει	 την	γραμμικότητα	 της	καμπύλης	δόσης	–	
αντίδρασης,	 ενώ	δεν	βελτιώνει	 την	 ευαισθησία	 του	βιοτύπου	στα	 τελευταία	στάδια	
εφαρμογής.	
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 30 ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ 
(Echinochloa spp.) ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ penoxsulam 

Σ. Λ. Χατζηλαζαρίδου, Ν. Σ. Καλούμενος και 
Η. Γ. Ελευθεροχωρινός

Εργαστήριο Γεωργίας Γεωπονική Σχολή, Α. Π. Θ. 

	 Σε	πειράματα	φυτοδοχείων	που	έγιναν	κατά	το	2010	αξιολογήθηκαν	(μακροσκοπική	
εκτίμηση	 και	 προσδιορισμός	 χλωρού	 βάρους)	 30	 βιότυποι	 του	 ζιζανίου	 μουχρίτσα	 [δύο	
Echinochloa crus-galli,	 12	 E. erecta και	 16	 E. oryzicola]	 για	 την	 πιθανότητα	 ανάπτυξης	
ανθεκτικότητας	 στο	 ζιζανιοκτόνο	 penoxsulam.	 Οι	 29	 βιότυποι	 (συγκομισθέντες	 σπόροι)	
προέρχονταν	 από	 ορυζώνες	 των	 Νομών	 Θεσσαλονίκης	 και	 Σερρών	 όπου	 οι	 εφαρμογές	
διαφόρων	ζιζανιοκτόνων	κατά	το	2009	είχαν	αποτύχει	να	αντιμετωπίσουν	αποτελεσματικά	το	
ζιζάνιο	αυτό.	Ο	ένας	E. crus-galli	βιότυπος	(ευαίσθητος)	προερχόταν	από	τη	Μεγάλη	Βρετανία.	
Το	penoxsulam	εφαρμόστηκε	μόνο	του	στη	συνιστώμενη,	διπλάσια	και	τετραπλάσια	δόση	(4,	8,	
16	g	δ.ο./στρ).	Επίσης,	η	συνιστώμενη	δόση	του	(4	g penoxsulam/στρ)	εφαρμόστηκε	σε	μίγμα	
με	τη	συνιστώμενη	δόση	των	ζιζανιοκτόνων	profoxydim	(20	g	δ.ο./στρ	+	100	mL methyl oleate/
palmitate/fat alcohol polyalkoxylate phosphate/oleic acid	 (α)/στρ),	cyhalofop	(30	g	δ.ο./στρ),	
bispyribac	(2,8	g	δ.ο./στρ	+	0,1%	(v/v)	alkylethersulfate sodium salt),	azimsulfuron	(2	g	δ.ο./στρ	+	
0,1%	(v/v)	ethoxylated	octyphenol)	ή	halosulfuron	(3	g	δ.ο./στρ).	Επιπρόσθετα,	εφαρμόστηκαν	
η	συνιστώμενη,	η	διπλάσια	και	η	 τετραπλάσια	δόση	των	ζιζανιοκτόνων	profoxydim	(20,	40,	
80	g	δ.ο./στρ	+	100	mL	(α)/στρ),	cyhalofop	(30,	60,	120	g	δ.ο./στρ)	και	bispyribac	(2.8,	5.6,	
11.2	 g	 δ.ο./στρ	 +	 0,1%	 (v/v)	 alkylethersulfate sodium salt).	 Η	 εφαρμογή	 των	 επεμβάσεων	
πραγματοποιήθηκε	όταν	 τα	φυτά	 του	ζιζανίου	βρίσκονταν	στο	στάδιο	 των	3-5	φύλλων	 (1-3	
αδέλφια).	 Κάθε	 επέμβαση	 είχε	 τέσσερις	 επαναλήψεις	 (φυτοδοχεία),	 ενώ	 το	 κάθε	 πείραμα	
επαναλήφθηκε	δύο	φορές.	Τα	αποτελέσματα	(μέσοι	όροι	δύο	πειραμάτων)	έδειξαν	ότι	οι	δύο	
E. crus-galli	βιότυποι	ήταν	ευαίσθητοι	(94-100%	καταπολέμηση)	σε	όλες	τις	επεμβάσεις	των	
ζιζανιοκτόνων.	Αντίθετα,	δύο	E. erecta	βιότυποι	ήταν	ανθεκτικοί	(2-36%	καταπολέμηση)	σε	όλες	
τις	επεμβάσεις	του	penoxsulam	(μόνο	ή	σε	μίγμα	με	bispyribac,	azimsulfuron	ή	halosulfuron)	
και	σε	όλες	τις	επεμβάσεις	του	bispyribac.	Δέκα	E. erecta	βιότυποι	ήταν	ευαίσθητοι	(92-100%	
καταπολέμηση)	 στη	 συνιστώμενη	 δόση	 του	 penoxsulam	 (μόνο	 ή	 σε	 μίγμα	 με	 bispyribac,	
azimsulfuron,	halosulfuron,	haloxyfop	ή	profoxydim).	Τρεις	E. erecta	βιότυποι	ήταν	μετρίως	
ευαίσθητοι	στη	συνιστώμενη	δόση	του	bispyribac	(83-90%	καταπολέμηση),	ενώ	οι	άλλοι	επτά	
E. erecta	 βιότυποι	 ήταν	 ευαίσθητοι	 (92-100%	 καταπολέμηση).	 Οι	 περισσότεροι	 E. erecta 
βιότυποι	δεν	αντιμετωπίστηκαν	αποτελεσματικά	από	τη	συνιστώμενη	δόση	του	cyhalofop	(10-
76%).	Όλοι	οι	E. erecta	βιότυποι	ήταν	ευαίσθητοι	στο	profoxydim (94-100%	καταπολέμηση).	
Οι	 τέσσερις	 E. oryzicola	 βιότυποι	 ήταν	 μετρίως	 ευαίσθητοι	 (85-90%	 καταπολέμηση)	 στη	
συνιστώμενη	δόση	του	penoxsulam,	 ενώ	οι	άλλοι	12	E. oryzicola	βιότυποι	ήταν	ευαίσθητοι	
(94-100%	 καταπολέμηση).	 Επτά	 E. oryzicola	 βιότυποι	 ήταν	 μετρίως	 ευαίσθητοι	 στη	
συνιστώμενη	δόση	του	bispyribac	(63-89%	καταπολέμηση),	ενώ	οι	άλλοι	εννέα	E. oryzicola 
βιότυποι	ήταν	 ευαίσθητοι	 (91-100%	καταπολέμηση).	Οι	περισσότεροι	E. oryzicola	 βιότυποι	
δεν	 αντιμετωπίστηκαν	 αποτελεσματικά	 από	 τη	συνιστώμενη	 δόση	 του	 cyhalofop	 (16-78%).	
Όλοι	οι	E. oryzicola	βιότυποι	ήταν	ευαίσθητοι	στο	profoxydim (95-100%	καταπολέμηση).	Τα	
δεδομένα	αυτά	δείχνουν	ότι	δύο	E. erecta	βιότυποι	ανέπτυξαν	ανθεκτικότητα	στα	ζιζανιοκτόνα	
penoxsulam	και	bispyribac,	αλλά	παραμένουν	ευαίσθητοι	στο	profoxydim.
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ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ ΤΟΥ ALS ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ALS 
ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΠΟ 13 ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΗΡΑΣ ΛΕΠΤΗΣ (Lolium 
rigidum) ΜΕ ΣΤΑΥΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 

chlorsulfuron ΚΑΙ mesosulfuron 

Ν. Σ. Καλούμενος, Β. Κ. Τσιώνη, Ε. Γ. Νταλιάνη, Χ. Α. Δόρδας 
και Η. Γ. Ελευθεροχωρινός

Εργαστήριο Γεωργίας Γεωπονική Σχολή, Α. Π. Θ.

 Η	μεθοδολογία	αλληλούχησης	 του	ALS	 γονιδίου	και	 της	δράσης	 (ενεργότητας)	 του	
ALS	 ενζύμου	 (οξικογαλακτική	 συνθάση)	 χρησιμοποιήθηκε	 για	 τη	 διερεύνηση	 της	 μοριακής	
βάσης	της	ανθεκτικότητας	13	πληθυσμών	του	ζιζανίου	ήρα	λεπτή	(Lolium rigidum Gaud.)	με	
σταυρανθεκτικότητα	 στα	 ζιζανιοκτόνα	 chlorsulfuron	 και	 mesosulfuron.	 Συγκεκριμένα,	 έγινε	
εκχύλιση	πρωτεϊνών	και	γενωμικού	DNA	από	μεμονωμένα	φυτά	13	ανθεκτικών	(R)	πληθυσμών	
και	 ενός	 ευαίσθητου	 (S,	 αγρόκτημα	Α.Π.Θ.).	Ακολούθως,	 το	 γενωμικό	DNA	 ενισχύθηκε	 με	
αλυσιδωτή	αντίδραση	της	πολυμεράσης	(PCR)	και	αλληλουχήθηκε	το	ALS	γονίδιο	σε	δείγματα	
50	φυτών	(3-4	φυτά/πληθυσμό).	Τα	αποτελέσματα	έδειξαν	ότι	η	ανθεκτικότητα	οφείλεται	σε	
σημειακές	μεταλλάξεις	του	ALS	γονιδίου	και	ειδικότερα	στο	κωδικόνιο	5’-CCG	που	κωδικοποιεί	
το	 αμινοξύ	 προλίνη	 197	 (Pro197,	 αρίθμηση	 βάσει	 του	Arabidopsis thaliana).	 Συγκεκριμένα,	
η	 αλληλούχηση	 έδειξε	 ότι	 σε	 φυτά	 11	 R	 πληθυσμών	 υπήρχαν	 μεταλλάξεις	 στην	 πρώτη,	
δεύτερη	ή/και	τρίτη	βάση	(CCG)	του	κωδικονίου	της	Pro197,	οι	οποίες	είχαν	ως	συνέπεια	την	
αντικατάστασή	της	από	τα	αμινοξέα	αλανίνη,	λευκίνη,	σερίνη,	γλουταμίνη,	ιστιδίνη,	αργινίνη	ή	
βαλίνη.	Επίσης,	η	αλληλούχηση	έδειξε	ότι	σε	ορισμένα	φυτά	υπήρχαν	μεταλλάξεις	στο	ένα	από	
τα	δύο	αλληλόμορφα	ALS	γονίδια	(RS,	ετεροζυγωτία),	ενώ	σε	άλλα	φυτά	και	στα	δύο	γονίδια	
(RR,	ομοζυγωτία	ή	R1R2,	ετεροζυγωτία).	Αντίθετα,	η	αλληλούχηση	δεν	έδειξε	μεταλλάξεις	του	
ALS	γονιδίου	από	φυτά	του	S	και	δύο	R	πληθυσμών.	Το	πρωτεϊνικό	κλάσμα	της	εκχύλισης	που	
περιείχε	το	ALS	ένζυμο	χρησιμοποιήθηκε	για	τον	προσδιορισμό	της	καταλυτικής	του	δράσης	
(αντίδραση	 συμπύκνωσης	 δύο	 μορίων	πυροσταφυλικού	 οξέος	 για	 παραγωγή	 ενός	 μορίου	
οξικογαλακτικού	 οξέος)	 παρουσία	 επτά	 συγκεντρώσεων	 των	 ζιζανιοκτόνων	 chlorsulfuron,	
mesosulfuron	 και	 imazamox.	 Τα	 δεδομένα	 που	 προέκυψαν	 χρησιμοποιήθηκαν	 για	 την	
εξεύρεση	 της	 καταλληλότερης	 εξίσωσης	 συμμεταβολής	 με	 σκοπό	 τον	 προσδιορισμό	 της	
συγκέντρωσης	κάθε	ζιζανιοκτόνου	που	προκαλεί	50%	μείωση	της	δράσης	(I50	τιμή)	του	ALS	
ενζύμου.	Ακολούθως,	οι	προσδιορισθείσες	I50	τιμές	χρησιμοποιήθηκαν	για	τον	υπολογισμό	της	
έντασης	ανθεκτικότητας	[R/S,	λόγος	της	I50	τιμής	ενός	R	πληθυσμού	προς	την	αντίστοιχη	I50	
τιμή	του	S	πληθυσμού	(αγρόκτημα	Α.Π.Θ.)].	Οι	I50	τιμές	για	τους	11	R	πληθυσμούς	(παρουσία	
μεταλλάξεων	στο	ALS	γονίδιο)	κυμάνθηκαν	από	0,13	μέχρι	>10	μΜ	chlorsulfuron,	0,04	μέχρι	
0,44	μΜ	mesosulfuron	και	3,3	μέχρι	16,2	μΜ	imazamox.	Οι	αντίστοιχες	I50	τιμές	για	τον	S	και	
τους	δύο	R	πληθυσμούς	(απουσία	μεταλλάξεων	στο	ALS	γονίδιο)	κυμάνθηκαν	από	0,03	μέχρι	
0,04	μΜ	chlorsulfuron,	0,008	μέχρι	0,011	μΜ	mesosulfuron	και	2,0	μέχρι	7,2	μΜ	imazamox.	
Ο	υπολογισμός	της	έντασης	ανθεκτικότητας	έδειξε	υψηλότερη	τιμή	για	το	chlorsulfuron	(R/S	
=	4	μέχρι	>320),	μικρότερη	για	το	mesosulfuron	(R/S	=	4	μέχρι	50)	και	απουσία	σημαντικής	
έντασης	ανθεκτικότητας	για	το	 imazamox	(R/S	=	0,5	μέχρι	2,3).	Τα	δεδομένα	αυτά	δείχνουν	
ότι	η	ανθεκτικότητα	των	11	από	τους	13	R	πληθυσμούς	ήρας	στο	chlorsulfuron	οφείλεται	σε	
σημειακές	μεταλλάξεις	 του	κωδικονίου	197	 του	ALS	 γονιδίου,	οι	 οποίες	 είχαν	ως	συνέπεια	
την	 ανάπτυξη	 σταυρανθεκτικότητας	 στο	 mesosulfuron	 (σουλφονυλουρία)	 αλλά	 όχι	 και	 στο	
imazamox	(ιμιδαζολινόνη).
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R/S) ΕΝΝΕΑ 
ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ ΑΓΡΙΟΒΡΩΜΗ (Avena sterilis) 

ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ACCase 
ΕΝΖΥΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ ΤΟΥ ACCase ΓΟΝΙΔΙΟΥ

Α. Π. Παπαπαναγιώτου, Ν. Σ. Καλούμενος, Χ. A. Δόρδας 
και Η. Γ. Ελευθεροχωρινός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας
 

 Σε	πειράματα	φυτοδοχείων	δύο	ετών	(2008-09)	μελετήθηκε	(μακροσκοπική	εκτίμηση	
και	προσδιορισμός	χλωρού	βάρους)	η	ένταση	ανθεκτικότητας	(R/S)	σε διάφορα	ζιζανιοκτόνα	
εννέα	ανθεκτικών	(R)	βιοτύπων	του	ζιζανίου	αγριοβρώμη	(Avena sterilis L.) στα	ζιζανιοκτόνα	
fenoxaprop-P-ethyl	ή/και	clodinafop propargyl.	Ειδικότερα,	χρησιμοποιήθηκαν	τα	ζιζανιοκτόνα	
clodinafop propargyl,	fenoxaprop-P-ethyl,	diclofop-methyl,	tralkoxydim,	pinoxaden,	iodosulfuron 
+ mesosulfuron	και	 imazamox	σε	έξι	δόσεις	 [0x	 (μάρτυρας),	1x	 (συνιστώμενη),	4x,	8x,	16x,	
32x]	για	τους	εννέα	R	βιότυπους.	Αντίθετα,	για	τον	ευαίσθητο	(S)	βιότυπο	χρησιμοποιήθηκαν	
τα	ίδια	ζιζανιοκτόνα	αλλά	σε	δόσεις	0x	(μάρτυρας),	1x	(συνιστώμενη),	1/4x,	1/8x,	1/16x,	1/32x.	
Η	εφαρμογή	των	επεμβάσεων	πραγματοποιήθηκε	όταν	τα	φυτά	του	ζιζανίου	βρίσκονταν	στο	
στάδιο	των	4-5	φύλλων	(2-4	αδέλφια).	Κάθε	επέμβαση	είχε	τρεις	επαναλήψεις	(φυτοδοχεία),	
ενώ	το	κάθε	πείραμα	επαναλήφθηκε	δύο	φορές.	Οι	μέσοι	όροι	 των	επεμβάσεων	 (από	δύο	
πειράματα)	χρησιμοποιήθηκαν	για	την	εξεύρεση	της	καταλληλότερης	εξίσωσης	συμμεταβολής	
με	σκοπό	τον	προσδιορισμό	της	συγκέντρωσης	κάθε	ζιζανιοκτόνου	που	προκαλεί	50%	μείωση	
τoυ	χλωρού	βάρους	(GR50	τιμή)	των	φυτών	κάθε	βιοτύπου.	Ακολούθως,	οι	προσδιορισθείσες	
GR50	τιμές	χρησιμοποιήθηκαν	για	τον	υπολογισμό	της	έντασης	ανθεκτικότητας	[R/S,	λόγος	της	
GR50	τιμής	ενός	R	πληθυσμού	προς	την	αντίστοιχη	GR50	τιμή	του	S	πληθυσμού]	των	βιοτύπων	
στα	ζιζανιοκτόνα.	Τα	δεδομένα	έδειξαν	ότι	ο	S	και	οι	εννέα	R	βιότυποι	ήταν	ευαίσθητοι	στα	
ζιζανιοκτόνα	 pinoxaden,	 iodosulfuron + mesosulfuron	 και	 imazamox.	 Επίσης,	 τέσσερις	
R	 βιότυποι	 ήταν	 ευαίσθητοι	 στο	 tralkoxydim.	 Η	 ένταση	 ανθεκτικότητας	 (R/S)	 των	 οκτώ	 R	
βιοτύπων	στο	clodinafop propargyl	κυμάνθηκε	από	5,7	μέχρι	>157,	ενώ	των	εννέα	R	βιοτύπων	
στο	fenoxaprop-P-ethyl	από	7,4	μέχρι	>173	και	στο	diclofop-methyl	από	6	μέχρι	>41.	Τέλος,	
η	ένταση	ανθεκτικότητας	(R/S)	των	πέντε	R	βιοτύπων	στο	tralkoxydim	κυμάνθηκε	από	15,9	
μέχρι	49,9.	Η	μεθοδολογία	αλληλούχησης	του	ACCase γονιδίου	(εκφράζει	το	ACCase	ένζυμο-
θέση	δράσης	των	clodinafop propargyl,	fenoxaprop-P-ethyl,	diclofop-methyl,	tralkoxydim	και	
pinoxaden)	χρησιμοποιήθηκε	για	τη	διερεύνηση	της	μοριακής	βάσης	της	ανθεκτικότητας	των	
R	 βιοτύπων.	 Συγκεκριμένα,	 έγινε	 εκχύλιση	 γενωμικού	 DNA	 από	 μεμονωμένα	 φυτά	 των	R	
βιοτύπων	και	του	S.	Ακολούθως,	το	γενωμικό	DNA	ενισχύθηκε	με	αλυσιδωτή	αντίδραση	της	
πολυμεράσης	(PCR)	και	αλληλουχήθηκε	το	τμήμα	του	ACCase	γονιδίου	που	περιλαμβάνει	τα	
κωδικόνια	από	1967	μέχρι	2118	(αρίθμηση	βάσει	του	Alopecurus myosuroides)	όπου	διεθνώς	
έχουν	αναφερθεί	αντικαταστάσεις	(μεταλλάξεις)	βάσεων	που	είχαν	ως	συνέπεια	την	ανάπτυξη	
ανθεκτικότητας.	Η	αλληλούχηση	 έδειξε	 ότι	 η	 ανθεκτικότητα	 τριών	R	βιοτύπων	οφείλεται	 σε	
μετάλλαξη	της	δεύτερης	βάσης	του	κωδικονίου	της	ισολευκίνης	[Ile2041(ΑΤΤ)-Asn(ασπαραγίνη)],	
σε	έναν	R	βιότυπο	σε	μετάλλαξη	της	δεύτερης	βάσης	του	κωδικονίου	του	ασπαρτικού	οξέος	
[Asp2078(GAT)-Gly(γλυκίνη)]	και	σε	έναν	άλλο	R	βιότυπο	σε	μετάλλαξη	της	πρώτης	βάσης	του	
κωδικονίου	 της	 κυστεϊνης	 [Cys2088(TGC)-Arg(αργινίνη)].	Τέλος,	 η	 αλληλούχηση	 έδειξε	 ότι	 οι	
μεταλλάξεις	συνέβησαν	στο	ένα	από	τα	δύο	αλληλόμορφα	ACCase	γονίδια	(RS,	ετεροζυγωτία).
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ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ diquat ΣΕ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ι. Βασιλάκογλου1, Ι. Παπαγεωργίου2 και Κ. Δήμας3

1Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, vasilakoglou@teilar.gr
2Syngenta Hellas,	3Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

 Σε	πείραμα	αγρού	που	διεξήχθη	το	2009	στο	Διαβατό	Ημαθίας	αξιολογήθηκε	
η	 αποτελεσματικότητα	 διαφόρων	 μεταφυτρωτικών	 εφαρμογών	 του	 ζιζανιοκτόνου	
diquat	(απλή	εφαρμογή	και	συνδυασμός	με	άλλα	ζιζανιοκτόνα	ή	επιφανειοδραστικές	
ουσίες)	εναντίον	αγρωστωδών	και	πλατύφυλλων	ζιζανίων.	Το	πείραμα	εγκαταστάθηκε	
σε	εικοσαετή	οπωρώνα	ροδακινιάς	ποικιλίας	‘Άνδρος’	όπου	η	φύτευση	των	δένδρων	
ήταν	 σε	 αποστάσεις	 5	 x 4 m.	 Ο	 φυσικός	 πληθυσμός	 των	 ζιζανίων	 του	 οπωρώνα	
περιελάμβανε	 ως	 επικρατέστερα	 είδη	 τα	 1.	 Echinochloa crus-galli	 (μουχρίτσα),	 2.	
Digitaria sanguinalis	 (αιματόχορτο),	 3.	 Setaria verticillata	 (σπονδυλωτή σετάρια),	
4.	Amaranthus retroflexus	 (τραχύ βλήτο),	 5.	Chenopodium album	 (λουβουδιά)	 και 
6.	 Taraxacum officinale	 (αγριοράδικο),	 ενώ	 η	 μηχανική	 κατεργασία	 του	 εδάφους	
αποτελούσε	την	κυριότερη	μέθοδο	αντιμετώπισης	αυτών.	Το	πειραματικό	σχέδιο	ήταν	
αυτό	των	πλήρων	ομάδων	σε	ελεύθερη	διάταξη	με	4	επαναλήψεις.	Το	μέγεθος	κάθε	
πειραματικού	τεμαχίου	ήταν	12	m2.	Η	εφαρμογή	των	ζιζανιοκτόνων	έγινε	στις	13	Ιουνίου	
2009	όταν	τα	ζιζάνια	βρίσκονταν	στο	στάδιο	των	4	–	6	φύλλων.	Για	την	εφαρμογή	των	
ζιζανιοκτόνων	 χρησιμοποιήθηκε	 ψεκαστήρας	 ακριβείας	 ρυθμισμένος	 να	 εφαρμόζει	
30	 lt	 ψεκαστικό	 υγρό	 ανά	 στρέμμα	 με	 πίεση	 2,8	 atm.	 Η	 αποτελεσματικότητα	 των	
επεμβάσεων	αξιολογήθηκε	στις	5,	13,	21	και	30	ημέρες	από	την	εφαρμογή	(ΗΜΕ)	
με	μετρήσεις	του	αριθμού	και	της	ανάπτυξης	των	επιβιωσάντων	φυτών.	Η	εφαρμογή	
του	diquat	(100	g	δ.ο./στρ)	και	του	μίγματος	diquat	με	glyphosate	(60	+	36	g	δ.ο./στρ)	
προκάλεσε	 μέτρια	 αντιμετώπιση	 των	 αγρωστωδών	 ζιζανίων.	Αντίθετα,	 τα	 μίγματα	
του	 diquat	 με	 έλαιο	 (80	 +	 36	g	 δ.ο./στρ),	 fluazifop	 (60-80	 +	 12,5-18,8	g	 δ.ο./στρ)	
ή	 glyphosate	 (60-80	+	 54-72	g	 δ.ο./στρ)	 αντιμετώπισαν	πολύ	 καλά	 έως	άριστα	 τα	
αγρωστώδη	ζιζάνια.	Όλες	οι	επεμβάσεις	καταπολέμησαν	άριστα	το	τραχύ	βλήτο	και	
τη	λουβουδιά,	εκτός	από	τις	επεμβάσεις	του	diquat	(100	g	δ.ο./στρ)	και	του	μίγματος	
diquat	με	glyphosate	(60	+	36	g	δ.ο./στρ)	που	προκάλεσαν	μέτρια	καταπολέμηση	της	
λουβουδιάς.	Στις	5	ΗΜΕ	οι	περισσότερες	επεμβέσεις	καταπολέμησαν	πολύ	καλά	το	
αγριοράδικο.	Εντούτοις,	στις	21	και	30	ΗΜΕ,	οι	 επεμβέσεις	δε	μείωσαν	σημαντικά	
τον	 πληθυσμό	 του	 αγριοράδικου,	 εξαιτίας	 της	 έντονης	 αναβλάστησής	 του.	 Τα	
αποτελέσματα	του	πειράματος	έδειξαν	ότι	η	προσθήκη	ελαίου	ή	των	ζιζανιοκτόνων	
fluazifop	και	glyphosate	αυξάνει	την	αποτελεσματικότητα	του	ζιζανιοκτόνου	diquat.	Η	
επέμβαση	του	diquat	με	fluazifop	στη	δόση	των	80	+	12,5	g	δ.ο./στρ	είναι	η	καλύτερη	
(συνδυασμός	αποτελεσματικότητας	και	κόστους)	επιλογή	για	οπωρώνες	μολυσμένους	
με	ετήσια	αγρωστώδη	και	πλατύφυλλα	ζιζάνια.
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ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΧΛΩΡΙΔΑΣ 
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Χ. Βλάχος1, Δ. Καλύβας2 και Γ. Οικονόμου3 

1 Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γ.Π.Α.
2 Εργαστήριο Γεωργίας, Γ.Π.Α., Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
3 Ερευνητική Μονάδα GIS, Εργαστήριο Εδαφολογίας, Γ.Π.Α.

 Κατά	την	τριετία	2007-09	μελετήθηκαν	τα	κυριότερα	ζιζάνια	στην	καλλιέργεια	
βαμβακιού	 του	 Ν.	 Καρδίτσας.	 Η	 επεξεργασία	 των	 δεδομένων	 έδειξε	 ότι	 τα	 πλέον	
δυσεξόντωτα	και	συχνότερα	απαντώμενα	ζιζάνια	ήταν	τα	πολυετή,	ενώ	οι	παράμετροι	
του	αβιοτικού	περιβάλλοντος	(εδαφικές	ιδιότητες,	κλιματικές	συνθήκες)	είχαν	σημαντική	
επίδραση	στην	εμφάνισή	τους.	Μελετήθηκαν	η	πυκνότητα	η	συχνότητα,	η	ομοιομορφία	
και	ο	δείκτης	σχετικής	αφθονίας	για	τα	τέσσερα	κυριότερα	πολυετή	ζιζάνια	της	περιοχής	
(Cyperus rotundus, Convolulus arvensis Cynodon dactylon, και	Sorghum halepense).	
Το	Cyperus rotundus αποδείχθηκε	ως	το	επικρατέστερο	ζιζάνιο	της	περιοχής	για	την	
καλλιέργεια	του	βαμβακιού.	Για	τη	χωρική	ανάλυση	των	δεδομένων	χρησιμοποιήθηκε	
το	λογισμικό	ArcGis v	9.3,	μέσω	του	οποίου	έγιναν	οι	αναλύσεις	χωρικής	παρεμβολής	
Kriging	και	Co-	kriging	και	ακολούθως	συγκρίθηκε	η	ικανότητα	της	κάθε	μεθόδου	να	
προβλέπει	ικανοποιητικά	την	παρουσία	των	ζιζανίων	με	βάση	άλλες	μεταβλητές	όπως	
είναι	οι	εδαφικές	 ιδιότητες.	Τέλος,	μελετήθηκε	η	σχέση	της	παρουσίας	των	ζιζανίων	
και	της	μεθόδου	άρδευσης.	Το	Convolulus arvensis παρουσίασε	σταθερή	συσχέτιση	
με	το	ανθρακικό	ασβέστιο	και	για	τις	τρεις	καλλιεργητικές	περιόδους,	ενώ	ο	συνολικός	
πληθυσμός	ζιζανίων	εμφανίστηκε	μειωμένος	στις	τοποθεσίες	όπου	εφαρμόσθηκε	η	
στάγδην	άρδευση.
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ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ 
ΖΙΖΑΝΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 

Κ. Α. Σπανός και Δ. Γαϊτάνης 

ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 57006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 461171(2, 3), Fax: 2310 461341, e-mail: kspanos@fri.gr

 Σκοπός	της	παρούσας	εργασίας	είναι	η	γενική	ανασκόπηση	του	προβλήματος	 των	
δέντρων/θάμνων	 που	 λειτουργούν	 σαν	 ζιζάνια	 ή	 εισβολείς	 (με	 ισχυρή	 επιθετικότητα	 και	
κυριαρχία)	και	 της	πρότασης	σχεδίου	ολοκληρωμένης	διαχείρισης	 (έλεγχος	της	εξάπλωσης	
και	 καταπολέμηση).	Ένας	σημαντικός	αριθμός	 ειδών	δέντρων	και	θάμνων,	οι	οποίοι	 έχουν	
εισαχθεί	στην	Ελλάδα	από	τον	άνθρωπο	ή	από	φυσικές	διαδικασίες,	αναπτύσσονται	εύκολα	
και	 λειτουργούν	 σαν	 ζιζάνια	 με	 διαφορετική	 ανταγωνιστική	 ικανότητα.	 Πολλά	 από	 αυτά	 τα	
ξενικά	είδη	δέντρων	[π.χ.	αϊλανθος	(Ailanthus altissima),	σφένδαμος	(Acer negundo),	υβρίδια	
λεύκης	 (Populus euroamericana)]	 και	 ξενικά	 είδη	 θάμνων	 (Rhododendron spp.,	 Amorpha 
fruticosa)	 έχουν	 εγκλιματισθεί	στην	Ελλάδα,	αναπτύσσονται	 και	αναπαράγονται	 εύκολα	και	
εξαπλώνονται	με	ταχύ	ρυθμό.	Μερικά	ξενικά	είδη	(π.χ.	ακακία -	Robinia pseudoacacia, υβρίδια	
λεύκης)	 που	 καλλιεργούνται	 για	 πολλαπλούς	 σκοπούς	 (π.χ.	 ξύλο,	 μελισσοκομία,	 βιομάζα,	
ζωοτροφή)	σε	ορισμένες	περιπτώσεις	μπορεί	να	λειτουργούν	επιθετικά	και	να	καταλαμβάνουν	
εκτάσεις	όπου	φύονται	ιθαγενή	είδη	δέντρων	(π.χ.	ιτιές,	πλατάνια,	ιθαγενείς	λεύκες,	σκλήθρα,	
φτελιές,	φράξοι)	με	αποτέλεσμα	τη	μείωση	της	δασικής	βιοποικιλότητας.	Η	ταχεία	επέκτασή	
τους	 μπορεί	 να	 οφείλεται	 στην	 αντοχή	 τους	 σε	 δυσμενή	 και	 ακραία	 περιβάλλοντα	 (π.χ.	
ξηροθερμικά,	 άκρως	 αλκαλικά	 ή	 όξινα	 ή	 κατακλυζόμενα	 εδάφη)	 ή	 στην	 ευρεία	 και	 εύκολη	
αναπαραγωγή	τους	(ειδικά	σε	βαθιά	και	υγρά	σκιαζόμενα	εδάφη)	ή	στην	«αλληλοπαθητική	τους	
ικανότητα».	Ειδικότερα	για	την	αναπαραγωγή	αυτών	των	ειδών,	αυτή	μπορεί	να	είναι	εγγενής	
(συχνή	 και	 άφθονη	παραγωγή	 σπόρων,	 εύκολη	 φύτρωση	 των	 σπόρων	 στα	περιβάλλοντα	
που	 καταλαμβάνουν)	 ή	 αγενής	 (μοσχεύματα,	 ριζοβλαστήματα,	 πρεμνοβλαστήματα	 ή	
συνδυασμός	 αυτών).	 Η	 καταπολέμηση	 με	 κατεργασία	 του	 εδάφους	 (όργωμα,	 φρεζάρισμα)	
αυτών	των	ζιζανίων	δέντρων/θάμνων	είναι	δύσκολη	λόγω	της	εύκολης	αναγέννησης	αυτών	με	
αγενή	πολλαπλασιασμό	και	στην	ανθεκτικότητα	αυτών	σε	ξυλοσηπτικούς	μικρο-οργανισμούς	
(μύκητες,	 βακτήρια)	 και	 προσβολές	 εντόμων.	 Η	 χημική	 καταπολέμηση	 μπορεί	 να	 γίνεται	
με	 εξειδικευμένα	 ζιζανιοκτόνα	 (π.χ.	 glyphosate,	 triclopyr)	 αλλά	αυτό	 έχει	 υψηλό	 κόστος	 και	
επιβλαβείς	 επιπτώσεις	 στο	 φυσικό	 περιβάλλον.	 Η	 ολοκληρωμένη	 διαχείριση	 αυτών	 των	
δέντρων	και	θάμνων	θα	πρέπει	να	γίνεται	σε	διαφορετικά	επίπεδα	και	ειδικότερα	μπορεί	να	
περιλαμβάνει	1)	 έλεγχο	 της	 εισαγωγής	γενετικού	υλικού	 (νόμιμης	ή	παράνομης)	 των	ειδών	
αυτών	από	το	εξωτερικό,	2)	έλεγχο	της	μετακίνησης	του	γενετικού	υλικού	αυτών	με	φυσικές	
διαδικασίες	(π.χ.	μετανάστευση),	3)	έλεγχο	ή	και	απαγόρευση	της	χρήσης	των	ειδών	αυτών	
σε	 αναδασωτικές	 εργασίες	 και	 ειδικά	 όταν	 υπάρχει	 κίνδυνος	 υβριδισμού	 με	 τα	 ιθαγενή,	 4)	
έλεγχο	ή	και	απαγόρευση	της	χρήσης	των	ειδών	αυτών	σε	έργα	πρασίνου,	5)	υλοτομία	των	
ώριμων	σποροπαραγωγών	δέντρων	για	περιορισμό	και	εξάλειψη	της	φυσικής	αναγέννησης,	
6)	 αντικατάσταση	 -	 όπου	 είναι	 δυνατόν	 -	 των	 ειδών	 αυτών	 με	 άλλα	 είδη	 (κατά	προτίμηση	
ιθαγενή),	και	7)	δασοκομικές	επεμβάσεις	για	περιορισμό	της	επιθετικότητας	και	επέκτασης	των	
ειδών	αυτών	σε	ευνοϊκά	για	αυτά	περιβάλλοντα.	
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Κ. Δήμας1, Ι. Βασιλάκογλου2, Κ. Πασχαλίδης1

και Θ. Γάτσης1

1Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, dimas@cp.teithe.gr
2Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας

	 Σε	πείραμα	αγρού	που	εγκαταστάθηκε	στο	αγρόκτημα	του	Τεχνολογικού	Εκπαιδευτικού	
Ιδρύματος	Θεσσαλονίκης	το	φθινόπωρο	του	2007	(και	συνεχίζεται	μέχρι	σήμερα),	αξιολογήθηκε	
η	επίδραση	της	παρουσίας	των	χειμερινών	ζιζανίων	στην	εγκατάσταση,	την	ανάπτυξη	και	τη	
μετέπειτα	εξέλιξη	δύο	ποικιλιών	(Bianca	και	C-12)	άγριας	αγκινάρας	(Cynara cardunculus L.),	
καθώς	και	η	επίδραση	της	άρδευσης	στην	απόδοσή	της	για	την	παραγωγή	βιοκαυσίμων.	Για	
τον	ίδιο	σκοπό	το	πείραμα	αυτό	εγκαταστάθηκε	το	φθινόπωρο	του	2009	και	στο	αγρόκτημα	
του	Τεχνολογικού	Εκπαιδευτικού	 Ιδρύματος	Λάρισας.	Ειδικότερα,	αξιολογήθηκε	η	 ικανότητα	
εγκατάστασης	και	η	εξέλιξη	της	άγριας	αγκινάρας	σε	συνθήκες	παρουσίας	ή	απουσίας	των	
ετήσιων	 χειμερινών	 ζιζανίων,	 με	 επικρατέστερα	 είδη	 την	 αγριοβρώμη	 (Avena sterilis),	 την	
παπαρούνα	(Papaver rhoeas)	και	το	άγριο	σινάπι	(Sinapis arvensis).	Επιπλέον,	αξιολογήθηκε	
η	 επίδραση	 της	 άρδευσης	 (συνολικά	 75	 mm	 νερού	 ανά	 καλλιεργητική	 περίοδο)	 στην	
απόδοση	 της	 άγριας	 αγκινάρας	 σε	 ξηρή	 βιομάζα	 και	 καρπό.	Τα	 δεδομένα	 του	πειράματος	
στη	Θεσσαλονίκη	 έδειξαν	 ότι	 η	 παρουσία	 των	 ζιζανίων	 από	 το	 φθινόπωρο	 μέχρι	 τα	 μέσα	
της	 άνοιξης	 του	 πρώτου	 έτους	 δεν	 επηρέασε	 σημαντικά	 το	 φύτρωμα	 των	 δύο	 ποικιλιών.	
Εντούτοις,	περιόρισε	δραματικά	την	μετέπειτα	ανάπτυξή	τους,	με	αποτέλεσμα	την	εκμηδένιση	
της	παραγωγής	κατά	το	πρώτο	έτος	και	τη	δραματική	μείωση	κατά	το	δεύτερο	έτος.	Αντίθετα,	
τα	 φυτά	 των	 ποικιλιών	 Bianca	 και	 C-12	 που	 αναπτύχθηκαν	 απουσία	 του	 ανταγωνισμού	
των	ζιζανίων	παρείχαν	αποδόσεις	σε	ξηρή	βιομάζα	ή	καρπό	μεταξύ	797-2025	ή	52-315	kg/
στρέμμα,	αντίστοιχα.	Ωστόσο,	κατά	το	τρίτο	έτος	παρατηρήθηκε	σημαντική	αναβλάστηση	των	
φυτών	άγριας	αγκινάρας	σε	συνθήκες	ανταγωνισμού,	με	αποτέλεσμα	την	παραγωγή	ξηρής	
βιομάζας	 και	 καρπού	 μεταξύ	 797-969	 και	 68-83	 kg/στρέμμα,	 αντίστοιχα.	 Τα	 δεδομένα	 του	
πειράματος	στη	Λάρισα	έδειξαν	ότι	η	άγρια	αγκινάρα	φύτρωσε	και	αναπτύχθηκε	σε	μικρότερο	
χρονικό	διάστημα	από	ό,τι	στη	Θεσσαλονίκη,	με	αποτέλεσμα	τη	μεγαλύτερη	ανταγωνιστική	
ικανότητα	εναντίον	των	ζιζανίων.	Η	απόδοση	σε	ξηρή	βιομάζα	των	φυτών	που	αναπτύχθηκαν	
σε	συνθήκες	ανταγωνισμού	ή	μη	με	 τα	 ζιζάνια	 κυμάνθηκε	μεταξύ	141-997	ή	 700-1884	kg/
στρέμμα,	αντίστοιχα.	Η	άρδευση	των	δύο	ποικιλιών	στις	συνθήκες	της	Θεσσαλονίκης	αύξησε	
την	απόδοσή	τους	σε	ξηρή	βιομάζα	κατά	9-73%,	ενώ	στις	συνθήκες	της	Λάρισας	η	αντίστοιχη	
αύξηση	ήταν	83-124%.	Τα	αποτελέσματα	των	πρώτων	τριών	ετών	της	έρευνας	αυτής	έδειξαν	
ότι	 η	 καλλιέργεια	 της	άγριας	αγκινάρας	 είναι	 καθόλου	 έως	μετρίως	ανταγωνιστική	 εναντίον	
των	ζιζανίων	κατά	τα	πρώτα	δύο	έτη	από	την	εγκατάστασής	της.	Επιπρόσθετα,	η	άρδευση	
της	 καλλιέργειας	συμβάλλει	στη	σημαντική	αύξηση	 των	αποδόσεων	σε	βιομάζα	και	 καρπό.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΟΥ 

ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Μ. Νταράουσε 

Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος 
Θεσσαλίας

 Η	 πρόσφατη	 τεχνολογική	 πρόοδος	 στη	 συγκομιδή	 βάμβακος,	 όπου	 η	 νέα	
picker	 συλλεκτική	 μηχανή	 μπορεί	 να	 συγκομίσει	 το	 βαμβάκι	 όταν	 οι	 αποστάσεις	
γραμμών	είναι	από	38	μέχρι	102	cm.	έχει	ανανεώσει	το	ενδιαφέρον	για	το	σύστημα	
στενών	 γραμμών	 (ΣΤΓ).	Το	 σύστημα	 αυτό	 έχει	 προταθεί	ως	 εναλλακτικό	 σύστημα	
καλλιέργειας	 αντί	 του	 κλασσικού	 συστήματος	 γραμμών	 (96	 cm)	 για	 αύξηση	 της	
παραγωγής,	καλύτερη	αξιοποίηση	του	νερού	άρδευσης	και	μείωσης	του	ανταγωνισμού	
με	ζιζάνια.	Η	μελέτη	αυτή	εξέτασε	την	ανταπόκριση	της	παραγωγής	βάμβακος	και	τα	
τμήματα	της	σε	τρία	συστήματα	αποστάσεις	γραμμών	καλλιέργειας,	των	96,	75	και	50	
cm	κάτω	από	την	επίδραση	μιας	κανονικής	(4	αρδεύσεις)	και	περιορισμένης	άρδευσης	
(2	αρδεύσεις).	Το	πείραμα	έγινε	σε	δυο	διαδοχικές	καλλιεργητικές	περιόδους	το	2007	
και	 2008.	 Χρησιμοποιήθηκε	 το	 πειραματικό	 σχέδιο	 των	 τυχαιοποιημένων	 ομάδων-
υποδιαιρεμένων	τεμαχίων,	με	4	επαναλήψεις.	Η	μείωση	των	αποστάσεων	γραμμών	
(από	 96	σε	 50	cm)	 αύξησε	σημαντικά	 (P	 ≤	 0.001)	 την	παραγωγή	βάμβακος	 κατά	
20%	και	12%	και	τον	αριθμό	καρυδιών	m-2	στην	κανονική	και	περιορισμένη	άρδευση,	
αντίστοιχα.	 Αντίθετα,	 η	 αντίστοιχη	 μείωση	 της	 απόστασης	 γραμμών	 προκάλεσε	
σημαντική	(P	≤	0.001)	μείωση	του	βάρους	καρυδιού	κατά	14	και	7%	στην	περιορισμένη	
και	κανονική	άρδευση,	αντίστοιχα.	Το	βάρος	1000	σπόρων,	σε	αντίθεση	με	τα	άλλα	
τμήματα	της	παραγωγής	επηρεάστηκε	πιο	αρνητικά	από	την	περιορισμένη	άρδευση	
στο	κλασικό	σύστημα	γραμμών	σε	σύγκριση	με	το	σύστημα	στενών	γραμμών	(50	cm). 
Η	αναλογία	ίνας	(%)	επηρεάστηκε	(P	≤	0.01)	θετικά	από	τη	μείωση	των	αποστάσεων	
γραμμών	 κυρίως	 από	 96	 σε	 50	 cm,	 όμως	 επηρεάστηκε	 αρνητικά	 από	 τη	 μείωση	
της	 άρδευσης.	Παράλληλα,	 μείωση	 των	 αποστάσεων	 γραμμών	 από	 96	 σε	 50	 cm,	
αύξησε	 τον	 ανταγωνισμό	 της	 καλλιέργειας	 με	 τα	 ζιζάνια,	 όπως	 μελετήθηκε	 σε	 ένα	
παράλληλο	πείραμα.	Αυτή	η	μελέτη	προτείνει	ότι	το	σύστημα	καλλιέργειας	των	50	cm.	
θα	μπορούσε	να	βελτιώσει	σημαντικά	την	παραγωγή	βαμβακιού,	και	αυτή	η	αύξηση	
της	παραγωγής	θα	μπορούσε	να	επιτευχθεί	με	τη	χρήση	της	ίδιας	ποσότητας	νερού	
άρδευσης	με	το	κλασικό	σύστημα	καλλιέργειας. 



ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ζιζανιολογία:
Περιβάλλον και 

κλιματική αλλαγή

Ζιζανιολογία:
Περιβάλλον και 

κλιματική αλλαγή
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΚΑΙ TH 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

Σ. Βυζαντινόπουλος

Τακτικός Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης

 Σημαντική,	 εμπεριστατωμένη	 και	 μεγάλης	 έκτασης	 έρευνα	 έχει	 διεξαχθεί	 τα	
τελευταία	τριάντα	χρόνια	σχετικά	με	την	τύχη	των	φυτοπροστατευτικών	προϊόντων	(ΦΠ)	στο	
περιβάλλον.	Το	αποτελέσματα	αυτής	της	ερευνητικής	προσπάθειας	έχουν	αποσαφηνίσει	
θέματα	που	σχετίζονται	με	τη	διάσπαση,	μετακίνηση	-	έκπλυση	,	προσρόφηση,	εκρόφηση	
και	απορροή	των	ΦΠ	στο	έδαφος	ως	και	τη	μετακίνησή	τους	στα	επιφανειακά	και	υπόγεια	
νερά.	Ενώ	μέχρι	σήμερα	υπάρχει	ικανοποιητική	βιβλιογραφική	πληροφόρηση	σχετικά	με	
τις	περιβαλλοντικές	επιπτώσεις	της	κλιματικής	αλλαγής	στα	έντομα,	ζιζάνια	και	μύκητες,	
υπάρχουν	 ελάχιστες	 μελέτες	που	 διερευνούν	 τη	 σχέση	 μεταξύ	 κλιματικής	 αλλαγής	 και	
γεωργικών	 φαρμάκων.	 Η	 κύρια	 αιτία	 είναι	 η	 αβεβαιότητα	 που	 υπάρχει	 όσον	 αφορά	
την	πρόβλεψη	των	κλιματικών	αλλαγών.	Σε	μια	προσπάθεια	προσέγγισης	του	εν	λόγω	
προβλήματος	και	με	τη	σκέψη	να	αντιμετωπίσουμε	το	θέμα	της	επίδρασης	της	κλιματικής	
αλλαγής	στην	τύχη	και	συμπεριφορά	των	ΦΠ	με	πραγματικά	στοιχεία,	έγινε	επιστημονική	
προσέγγιση	του	θέματος	με	τη	χρήση	των	εννέα	διαφορετικών	Ευρωπαϊκών	Σεναρίων	(ΕΣ)	
που	χρησιμοποιούνται	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(ΕΕ)	για	την	εκτίμηση	της	επικινδυνότητας	
(risk assessment)	 των	ΦΠ	σχετικά	με	την	τύχη	και	συμπεριφορά	τους	στο	περιβάλλον	
σύμφωνα	με	την	οδηγία	91/414	της	ΕΕ.	Το	μοντέλο	PELMO	που	προσομειώνει	την	κάθετη	
μετακίνηση	(έκπλυση)	των	ΦΠ	στο	έδαφος	προς	τα	υπόγεια	νερά	χρησιμοποιήθηκε	για	τη	
διερεύνηση	του	θέματος.	Σαν	δραστική	ουσία	αναφοράς	χρησιμοποιήθηκε	η	terbuthylazine 
και	 οι	 σταθερές	 τιμές	 (end points)	 του	 terbuthylazine	 και	 των	 κύριων	 μεταβολιτών	 της	
MT1	και	MT13	που	εφαρμόσθηκαν	στο	PELMO	λήφθηκαν	από	στοιχεία	της	Ευρωπαϊκής	
Αρχής	για	 την	Ασφάλεια	 των	Τροφίμων	 (EFSA).	Τα	αποτελέσματα	της	εφαρμογής	 των	
παραπάνω	 δεδομένων	 έδειξαν	 τα	 ακόλουθα:	 α)πιθανή	 αύξηση	 του	 μέσου	 όρου	 (μ.ο)	
της	θερμοκρασίας	στη	χώρα	μας	κατά	1,70C	χωρίς	μεταβολή	στην	ετήσια	βροχόπτωση,	
ελαχιστοποίησε	 τον	 κίνδυνο	 ρύπανσης	 του	 υπόγειου	 υδροφόρου	 ορίζοντα,	 β)	 μείωση	
της	θερμοκρασίας	κατά	30C	 είχε	σαν	αποτέλεσμα	αύξηση	 του	κινδύνου	ρύπανσης	 του	
υπόγειου	υδροφόρου	ορίζοντα,	γ)	σύγκριση	των	ΕΣ	της	χώρας	μας	(Thiva)	με	το	αντίστοιχο	
της	Ολλανδίας	(Οkebampton)	έδειξε	ότι	μείωση	του	μ.ο.	της	ετήσιας	θερμοκρασίας	κατά	60 
C	αλλά	σε	εδαφικές	συνθήκες	με	οργανική	ουσία	αυξημένη	κατά	τρεις	φορές	(	μεγαλύτερη	
προσρόφηση)	αύξησε	αντί	να	μειώσει	 την	πιθανότητα	ρύπανσης	των	υπόγειων	νερών,	
καταδεικνύοντας	 τον	 παράγοντα	 θερμοκρασία	 να	 εξουδετερώνει	 τον	 παράγοντα	
οργανική	ουσία	 του	 εδάφους,	 δ)	σύγκριση	 των	Μεσογειακών	ΕΣ,	Πορτογαλίας	 (Porto)	
και	 Ελλάδος	 (Τhiva),	 κατέδειξε	 ότι	 υψηλά	ποσοστά	 οργανικής	 ουσίας	στο	 έδαφος	π.χ.	
6%	εξουδετερώνει	τη	μείωση	της	θερμοκρασίας	κατά	1,40C	σαν	παράγοντα	αύξησης	της	
πιθανότητας	ρύπανσης	των	υπόγειων	νερών.	Τα	εν	λόγω	αποτελέσματα	αναλύονται	και	
συζητούνται	για	εξαγωγή	συμπερασμάτων	στις	αγρο-εδαφικές-κλιματικές	και	διαχείρισης	
γης	συνθήκες	στη	χώρας	μας.
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EcoPest: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙΔΑ

Δ. Χάχαλης1, Σ. Βυζαντινόπουλος2, και Θ. Γκιτσόπουλος2

1Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ζιζανιολογίας, Εργαστήριο 
Χημικής Αντιμετώπισης Ζιζανίων, E-mail:d.chachalis@bpi.gr

2ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης

 Σε	 πιλοτική	 έκταση	 9.000	 στρ.	 στην	 περιοχή	 της	 Κωπαϊδας	 αναπτύχθηκε	 ένα	
Στρατηγικό	Σχέδιο	για	την	μείωση	των	περιβαλλοντικών	επιπτώσεων	λόγω	χρήσης	
ζιζανιοκτόνων,	 μέσω	 του	 Ευρωπαϊκού	 προγράμματος	 LIFE+	 (EcoPest	 2009-2011;	
www.ecopest.gr)	 στις	 καλλιέργειες	 βαμβακιού,	 καλαμποκιού	 και	 βιομηχανικής	
τομάτας.	Το	σύστημα	αυτό	περιελάμβανε	καταγραφή	των	ζιζανίων	και	εκτίμηση	της	
πίεσης	 ανταγωνισμού	 από	 τα	 ζιζάνια	 στην	 καλλιέργεια	 μέσω	 τοπικής	 εφαρμογής	
ενός	εξειδικευμένου	συστήματος	λήψης	απόφασης	(Web Hadss).	Ειδικότερα	για	την	
βιομηχανική	τομάτα	έγινε	χωρική	κατανομή	της	κύπερης	και	των	κυρίαρχων	ζιζανίων	
στους	αγρούς	με	χρήση	GPS	και	αποτύπωσή	τους	στους	χάρτες.	Στο	σύστημα	αυτό,	οι	
καθολικοί	ψεκασμοί	αντικαταστάθηκαν	από	γραμμικούς	ψεκασμούς	κατά	λωρίδες	επί	
της	γραμμής	σποράς	(είτε	για	ενσωματούμενα,	PPI	είτε	για	προφυτρωτικά	ζιζανιοκτόνα,	
PRE),	με	κατάλληλες	μετατροπές	των	ψεκαστικών	μηχανημάτων.	Παράλληλα,	για	τις	
μεταφυτρωτικές	εφαρμογές	(με	glyphosate)	με	χρήση	καλύπτρας,	χρησιμοποιήθηκε	
ένα	ολοκληρωμένο	σύστημα	με	αισθητήρες	(WeedSeeker)	που	ψεκάζει	μόνο	ζιζάνια	
και	όχι	γυμνό	έδαφος.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	καταγράφηκε	μείωση	της	ποσότητας	των	
χρησιμοποιούμενων	 στην	 περιοχή	 ζιζανιοκτόνων	 (PPI	 και	PRE)	 κατά	 50%	 καθώς	
και	μείωση	του	glyphosate	κατά	30-80%	ανάλογα	με	την	κάλυψη	της	κύπερης.	Στο	
πλαίσιο	μείωσης	της	ενδεχόμενης	περιβαλλοντικής	ρύπανσης	των	υπόγειων	νερών	
έγινε	 ταξινόμηση	 των	 ζιζανιοκτόνων	 που	 χρησιμοποιούνται	 στην	 περιοχή	 και	 των	
κυριότερων	μεταβολιτών	τους	με	βάση	τον	δείκτη	GUS,	που	στηρίζεται	στον	χρόνο	
ημιζωής	 των	ζιζανιοκτόνων	στο	έδαφος	 (DT50)	 και	στον	βαθμό	προσρόφησής	 τους	
(Koc).	 Τα	 παραπάνω	 αποτελέσματα	 αναλύονται	 και	 συζητιούνται	 με	 προοπτική	
επέκτασής	τους	στην	ευρύτερη	περιοχή	του	Κωπαϊδικού	πεδίου.	
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΑΝ ΣΕ 

ΥΔΑΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Β. ΕΒΡΟΥ 

Ζ. Βρύζας1, Χ. Αλεξούδης1, Ε. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου2

και Γ. Βασιλείου1

1Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας, Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ. Π. Θ., Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα, 

2Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

 Πραγματοποιήθηκε	 έλεγχος	 ανίχνευσης	 υπολειμμάτων	 147	 γεωργικών	
φαρμάκων	μεταξύ	 των	 οποίων	 και	 25	 ζιζανιοκτόνων	στους	ποταμούς	Άρδα,	Έβρο	
και	Ερυθροπόταμο	καθώς	και	στο	στραγγιστικό	δίκτυο	 της	λεκάνης	απορροής	 των	
ποταμών	Άρδα	και	Ερυθροπόταμο.	Συνολικά	αναλύθηκαν	60,	135	και	39	δείγματα	
επιφανειακών	νερών	από	τους	ποταμούς	Έβρο,	Άρδα	και	Ερυθροπόταμο,	αντίστοιχα	
ενώ	 173	 δείγματα	 προήλθαν	 από	 το	 στραγγιστικό	 δίκτυο	 των	 ποταμών	Άρδα	 και	
Ερυθροποτάμο	 κατα	 τη	 χρονική	 περίοδο	 1999-2008.	Από	 τα	 25	 ζιζανιοκτόνα	 που	
περιελάμβανε	 η	 αναλυτική	 μέθοδος	 ανιχνεύθηκαν	 15	 ζιζανιοκτόνα	 και	 μεταβολίτες	
τους	 (acetochlor,	 alachlor,	 ametryn,	 atrazine,	 ethofumesate,	 metolachlor,	 molinate,	
pendimethalin,	 phenmedipham,	 prometryne,	 propazine,	 simazine,	 trifluraline,	
deethylatrazine,	deisopropylatrazine).	Οι	συγκεντρώσεις	των	ανωτέρω	ζιζανιοκτόνων	
κυμάνθηκαν	 από	 το	 όριο	 ποσοτικού	 προσδιορισμού	 της	 μεθόδου	 έως	 και	 1,95	
μg/L.	 Η	 αξιολόγηση	 της	 οικοτοξικολογικής	 επικινδυνότητας	 πραγματοποιήθηκε	
χρησιμοποιώντας	 το	 πηλίκο	 επικινδυνότητας	 (RQ= Risk Quotient)	 που	 ορίζεται	
ως	 ο	 λόγος	 των	 μετρούμενων	περιβαλλοντικών	 συγκεντρώσεων	 (PEC= Predicted 
Environmental Concentration)	 προς	 τις	 προβλεπόμενες	 συγκεντρώσεις	 που	 δεν	
επιφέρουν	 ανεπιθύμητο	 αποτέλεσμα	 στους	 υπό	 εξέταση	 οργανισμούς	 (PNEC= 
Predicted No Effect Concentration).	 Αναπτύχθηκαν	 δύο	 σενάρια	 λαμβάνοντας	
ως	 τιμές	 PEC	 τις	 διάμεσες	 συγκεντρώσεις	 καθώς	 και	 ακραίες	 αυτών.	 Ο	 έλεγχος	
πραγματοποιήθηκε	σε	τρία	τροφικά	επίπεδα	(φυτοπλαγκτόν,	ζωοπλαγκτόν	και	ψάρια).	
Από	τα	25	ζιζανιοκτόνα	που	ανιχνεύθηκαν	τα	acetochlor,	pendimethalin,	prometryn 
παρουσίασαν	μη	αποδεκτή	επικινδυνότητα	στην	περίπτωση	που	χρησιμοποιήθηκαν	οι	
μέσες	συγκεντρώσεις.	Τα	alachlor,	atrazine,	ethofumasate,	metolachlor	και	trifluraline 
παρουσίασαν	 μη	 αποδεκτή	 επικινδυνότητα	 μόνο	 όταν	 οι	 ακραίες	 συγκεντρώσεις	
χρησιμοποιήθηκαν	ως	τιμές	PEC.	Παρά	το	γεγονός	ότι	η	ανίχνευση	των	ζιζανιοκτόνων	
ήταν	ποιο	συχνή	από	αυτή	των	υπολοίπων	κατηγοριών	γεωργικών	φαρμάκων	οι	τιμές	
RQ	των	ζιζανιοκτόνων	ήταν	χαμηλότερες	από	αυτές	των	εντομοκτόνων	γεγονός	που	
αποδίδεται	στη	μεγαλύτερη	τοξικότητα	που	εμφανίζουν	τα	εντομοκτόνα	σε	σχέση	με	
τα	ζιζανιοκτόνα	στους	οργανισμούς	που	χρησιμοποιήθηκαν	ως	δείκτες.
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΞΙΝΩΝ ‘Η ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΧΑΛΚΟ

Ε. Ντούλα, Η. Γιαννακός, Ε. Βαρδαβάκης και Π. Λόλας

Εργαστήριο Ζιζανιολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,lolaspet@agr.uth.gr

 Η	 ρύπανση	 εδαφών	 με	 βαρέα	 μέταλλα	 αποτελεί	 έναν	 από	 τους	 σημαντικότερους	
κινδύνους	για	το	περιβάλλον	και	η	φυτοαποκατάσταση	συμβάλει	στη	μείωση	ή	και	στο	μηδενισμό	
τους	 σε	 επιβαρυμένα	 οικοσυστήματα.	 Μελετήθηκε	 η	 ικανότητα	 έξι	 φυτικών	 ειδών,	 τριών	
ζιζανίων	 (βρόμος,	 αγριοβαμβακιά,	 αγριοφασουλιά)	 και	 τριών	 καλλιεργούμενων	 (καλαμπόκι,	
σιτάρι,	 ελαιοκράμβη)	 ως	 πιθανοί	 φυτοαποκαταστάτες	 εδαφών	 επιβαρυμένων	 με	 χαλκό.	 Το	
πείραμα	πραγματοποιήθηκε	στον	αγρό	και	σε	φυτοδοχεία	σε	δύο	τύπους	εδαφών:	όξινο	με	pH 
5.5	και	αλκαλικό	με	pH	8.3.	Το	πειραματικό	σχέδιο	ήταν	τυχαιοποιημένες	πλήρεις	ομάδες,	με	
τρεις	επαναλήψεις	για	κάθε	μεταχείριση.	Οι	συγκεντρώσεις	Cu	που	χρησιμοποιήθηκαν	για	τις	
επεμβάσεις	στα	φυτοδοχεία	ήταν:	0,	30,	60,	90,	120,	220	και	300	mg/kg	εδάφους	και	για	τους	
δυο	τύπους	εδαφών	και	στον	αγρό	0,	50,	100,	200	και	300	mg Cu/kg	εδάφους.	Το	πείραμα	έγινε	
δύο	φορές.	Παρατηρήσεις	πάρθηκαν	στις	40	ημέρες	από	τη	σπορά	και	αφορούσαν	το	χλωρό	
και	 ξηρό	 βάρος	 υπέργειου	 και	 υπόγειου	 μέρους,	 ύψος	 φυτού,	 χλωροφύλλη	 (τιμές	 SPAD),	
συγκέντρωση	Cu	στο	υπέργειο	μέρος	και	διαθέσιμου	Cu	στο	έδαφος.	Από	τα	αποτελέσματα	
προκύπτει	ότι	στο	όξινο	έδαφος	στο	θερμοκήπιο	τα	είδη	με	τη	μεγαλύτερη	προς	τη	μικρότερη	
συγκέντρωση	χαλκού	στο	υπέργειο	τμήμα	ήταν:	καλαμπόκι	(5.5	-	48)	>	αγριοφασουλιά	(8	-	31.5)	
>	αγριοβαμβακιά	(9.5	-	24).	Όσο	αφορά	την	αύξηση	των	υπό	μελέτη	ειδών	στο	όξινο	έδαφος	
και	υπό	συνθήκες	θερμοκηπίου,	οι	μεταβολές	του	χλωρού	και	ξηρού	βάρους	ανάλογα	με	τη	
συγκέντρωση	του	χαλκού	στο	έδαφος,	έδειξαν	ότι	η	κρίσιμη	συγκέντρωση	για	την	ανάπτυξη	της	
ελαιοκράμβης	ήταν	τα	90	mg/kg	εδάφους,	ενώ	για	το	σιτάρι	60-90	mg/kg	εδάφους.	Ο	βρόμος	δεν	
επηρεάστηκε	σημαντικά.	Στην	αγριοβαμβακιά,	την	αγριοφασουλιά,	το	βρόμο	και	το	καλαμπόκι,	
το	ύψος	και	το	βάρος	μειωνόταν	με	την	αύξηση	της	συγκέντρωσης	του	χαλκού	με	τις	μεγαλύτερες	
αρνητικές	επιδράσεις	να	παρατηρούνται	στις	συγκεντρώσεις	χαλκού	από	220-300	mg Cu/kg 
εδάφους.	Η	φυτρωτική	ικανότητα	και	η	χλωροφύλλη	δεν	επηρεάστηκαν	από	την	επίδραση	του	
χαλκού.	Στο	αλκαλικό	έδαφος,	στο	θερμοκήπιο,	τη	μεγαλύτερη	ικανότητα	απορρόφησης	Cu	από	
το	έδαφος	παρουσίασε	η	αγριοβαμβακιά	(6-39.6),	ακολούθησε	η	αγριοφασουλιά	(9-22)	και	μετά	
το	καλαμπόκι	(7-21.2	mg Cu/kg	βάρους).	Το	φύτρωμα,	το	χλωρό	και	ξηρό	βάρος,	η	χλωροφύλλη	
αλλά	 και	 το	 ύψος	 των	φυτών	 δεν	 επηρεάστηκαν	 σημαντικά	 από	 την	 επίδραση	 του	 χαλκού.	
Στον	αγρό,	όπου	το	έδαφος	ήταν	αλκαλικό,	την	μεγαλύτερη	ποσότητα	χαλκού		απορρόφησε	το	
καλαμπόκι	(4-27),	ακολούθησε	η	αγριοφασουλιά	(5.5-18.5)	και	τέλος	η	αγριοβαμβακιά	(4-18.5	
mg Cu/kg	βάρους)	Το	φύτρωμα,	το	χλωρό	και	ξηρό	βάρος,	η	χλωροφύλλη	αλλά	και	το	ύψος	των	
φυτών	δεν	επηρεάστηκαν	από	τις	διάφορες	συγκεντρώσεις	Cu	στο	αλκαλικό	έδαφος.	Από	τα	
αποτελέσματα	αυτά	προκύπτει	ότι	τα	είδη	καλαμπόκι,	αγριοβαμβακιά	και	αγριοφασουλιά	έχουν	
την	 ικανότητα	να	προσλαμβάνουν	σχετικά	υψηλές	ποσότητες	χαλκού	τόσο	σε	αλκαλικό	όσο	
και	σε	όξινο	έδαφος	και	χρήζουν	περισσότερης	μελέτης	ως	τυχόν	φυτοαποκαταστάτες	εδαφών	
επιβαρυμένων	με	Cu.	
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 
glyphosate ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΗ ΤΟΥ AMPA - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

LIFE+ ECOPEST

Β. Κατή1, Κ. Μαχαίρα2, Α. Παναγόπουλος3

1Εργ. Βιολογίας Ζιζανίων, Τμ. Ζιζανιολογίας, Μ. Φ. Ι., Κηφισιά, v.kati@bpi.gr
2Εργ. Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, Τμ. Ελέγχου Γ.Φ. και 

Φυτοφαρμακευτικής, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Κηφισιά
3 Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Σίνδος

 Στο	 πλαίσιο	 του	 προγράμματος	 LIFE+	 EcoPest	 για	 την	 περιβαλλοντική	
παρακολούθηση	της	πιλοτικής	περιοχής	του	Κωπαϊδικού	πεδίου,	πραγματοποιήθηκαν	
αναλύσεις	δειγμάτων	υπόγειων	και	επιφανειακών	νερών	για	τον	προσδιορισμό	των	
επιπέδων	του	ζιζανιοκτόνου	glyphosate	και	του	μεταβολίτη	του	AMPA.	Τα	αποτελέσματα	
που	παρουσιάζονται	προέρχονται	από	δείγματα	που	έχουν	ληφθεί	από	την	περιοχή	
υλοποίησης	 του	 έργου	 η	 οποία	 καταλαμβάνει	 μια	 έκταση	9.000	στρεμμάτων	όπου	
καλλιεργείται	 βαμβάκι,	 βιομηχανική	 τομάτα	 και	 αραβόσιτος.	 Εγκαταστάθηκαν	 34	
θέσεις	δειγματοληψίας	στις	περιοχές	Αγίου	Βλασίου,	Ακοντίου,	Δαύλειας,	Θουρίου	και	
Χαιρώνειας.	Από	αυτές,	οι	21	θέσεις	αφορούν	τον	προσχωματικό	υδροφόρο	ορίζοντα	
(γεωτρήσεις	και	πηγάδια)	και	οι	υπόλοιπες	14	την	ακόρεστη	ζώνη	των	αγροτεμαχίων.	
Οι	αναλύσεις	των	δειγμάτων	της	ακόρεστης	ζώνης	έχουν	στόχο	τον	προσδιορισμό	των	
ποσοτήτων	αγροχημικών	που	διαφεύγουν	από	το	σύστημα	φυτό-έδαφος	σε	διάφορα	
χρονικά	διαστήματα	μετά	την	εφαρμογή	τους.	Η	συλλογή	των	δειγμάτων	νερού	έγινε	
κατά	τους	μήνες	Απρίλιο,	Ιούλιο	και	Σεπτέμβριο	του	2009.	Μετά	τη	συμπύκνωση	και	
καθαρισμό	των	δειγμάτων	ακολούθησε	ο	προσδιορισμός	του	glyphosate	και	του	AMPA	
σε	 υγρό	 χρωματογράφο	 με	 σύστημα	παραγωγοποίησης	 και	 ανιχνευτή	 φθορισμού.	
Από	 τις	 14	 θέσεις	 δειγματοληψίας	 της	 ακόρεστης	 ζώνης	 όπως	 ήταν	 αναμενόμενο,	
προέκυψαν	 σημαντικές	 συγκεντρώσεις	 glyphosate.	 Η	 μέση	 συγκέντρωση	 του	
glyphosate	στις	θέσεις	αυτές	ήταν	0.43	και	0.77μg/L	για	την	δειγματοληψία	Ιουλίου	
και	Σεπτεμβρίου,	αντίστοιχα.	Η	συγκέντρωση	του	glyphosate	στα	δείγματα	νερού	του	
προσχωματικού	υδροφόρου	ορίζοντα	παρουσίασε	μεγάλη	διαφοροποίηση,	ανάλογα	
με	τη	θέση	και	τον	χρόνο	δειγματοληψίας.	Οι	μέγιστες	συγκεντρώσεις	σημειώθηκαν	
στα	 δείγματα	 που	 συλλέχθηκαν	 τον	 Σεπτέμβριο	 και	 κυμάνθηκαν	 μεταξύ	 0.2	 και	
6.7μg/L.	 Τα	 επίπεδα	 του	 μεταβολίτη	 AMPA	 στην	 ακόρεστη	 ζώνη	 μειώθηκαν	 από	
0.9μg/L	σε	0.2μg/L	μεταξύ	 των	δειγματοληψιών	 Ιουλίου	 και	Σεπτεμβρίου.	Παρά	 το	
γεγονός	ότι	το	glyphosate	δεσμεύεται	ισχυρά	στο	έδαφος	μέσω	της	προσρόφησής	του	
στα	αργιλικά	ορυκτά,	διαπιστώνεται	η	έκπλυσή	του	σε	βαθύτερα	στρώματα	εδάφους	
και	η	παρουσία	του	ακόμη	και	στα	υπόγεια	νερά.	Η	παρακολούθηση	των	επιπέδων	
του	glyphosate	και	AMPA	συνεχίζεται	και	για	τα	έτη	2010	και	2011.



ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΒΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Νέα ζιζανιοκτόνα
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Νέα ζιζανιοκτόνα

Φυτορυθμιστικές ουσίες
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ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑΔΑ (Convolvulus arvensis) 

ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ sulfosulfuron και flumioxazin 

Ι. Βασιλάκογλου1, Κ. Δήμας2, Μ. Γαλάνης3 και Λ. Σκρέτης1

1Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, vasilakoglou@teilar.gr
2Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

3τ. Διευθυντής Ερευνητικού Τμήματος Monsanto

 Η	παρουσία	του	ζιζανίου	περιπλοκάδα	(Convolvulus arvensis)	προκαλεί	σημαντικές	
απώλειες	στην	καλλιέργεια	 της	πατάτας	στη	στερεά	Ελλάδα,	 ενώ	η	αντιμετώπισή	 του	είναι	
δύσκολη	εξαιτίας	της	απουσίας	αποτελεσματικών	και	ταυτόχρονα	εκλεκτικών	ζιζανιοκτόνων.	
Για	το	σκοπό	αυτό,	σε	δύο	πειράματα	(σε	γλάστρες	και	στον	αγρό)	μελετήθηκε	η	επίδραση	της	
δόσης	και	του	χρόνου	εφαρμογής	των	ζιζανιοκτόνων	sulfosulfuron	(ομάδα	σουλφονυλουριών)	
και	 flumioxazin	 (ομάδα	 Ν-φαινυλφθαλιμιδίων)	 στην	 αποτελεσματικότητά	 τους	 εναντίον	
του	 ζιζανίου	 περιπλοκάδα	 και	 στην	 εκλεκτικότητά	 τους	 στην	 καλλιέργεια	 της	 πατάτας.	 Το	
πείραμα	 στις	 γλάστρες	 διεξήχθη	 την	 άνοιξη	 του	 2010	 και	 περιελάμβανε	 προφυτρωτικές	
και	μεταφυτρωτικές	εφαρμογές	 του	sulfosulfuron	και	 του	flumioxazin	σε	δόσεις	3,6,	7,2	και	
10.9	g	δ.ο./στρ	εναντίον	της	περιπλοκάδας,	η	οποία	είχε	φυτευθεί	σε	γλάστρες	με	τμήματα	
ερπουσών	 ριζών.	 Χρησιμοποιήθηκε	 το	 πλήρως	 τυχαιοποιημένο	 πειραματικό	 σχέδιο	 με	
τέσσερις	επαναλήψεις.	Οι	μεταφυτρωτικές	επεμβάσεις	έγιναν	όταν	τα	φυτά	της	περιπλοκάδας	
βρίσκονταν	 στο	 στάδιο	 των	 6-12	 φύλλων,	 ενώ	 χρησιμοποιήθηκε	 επιφανειοδραστική	 ουσία	
(Dush)	σε	δόση	100	mL/στρέμμα.	Επιπλέον,	το	πείραμα	περιελάμβανε	αψέκαστο	μάρτυρα.	
Για	 την	εφαρμογή	 των	ζιζανιοκτόνων	χρησιμοποιήθηκε	ψεκαστήρας	ακριβείας	ρυθμισμένος	
να	 εφαρμόζει	 30	 L	 ψεκαστικό	 υγρό	 ανά	 στρέμμα	 με	 πίεση	 2,8	 atm.	 Η	 αξιολόγηση	 της	
αποτελεσματικότητας	των	ζιζανιοκτόνων	έγινε	με	μετρήσεις	 του	αριθμού	βλαστών	στις	3,	5,	
7	 και	 9	 εβδομάδες	 από	 την	 προφυτρωτική	 εφαρμογή,	 καθώς	 και	 του	 νωπού	 βάρους	 των	
επιβιωσάντων	φυτών.	Το	πείραμα	αγρού	εγκαταστάθηκε	τον	Αύγουστο	του	2010	στις	Λιβανάτες	
Φθιώτιδας,	σε	καλλιέργεια	πατάτας	ποικιλίας	‘Spuda’.	Εφαρμόστηκαν	οι	ίδιες	προφυτρωτικές	
και	μεταφυτρωτικές	επεμβάσεις	με	το	πείραμα	σε	γλάστρες.	Η	προφυτρωτική	εφαρμογή	έγινε	
αμέσως	μετά	τη	φύτευση	της	πατάτας,	ενώ	η	μεταφυτρωτική	εφαρμογή	έγινε	όταν	τα	φυτά	
της	πατάτας	βρίσκονταν	στο	στάδιο	των	6-18	φύλλων.	Επιπλέον,	το	πείραμα	περιελάμβανε	
αψέκαστου	μάρτυρα.	Η	αξιολόγηση	της	εκλεκτικότητας	έγινε	με	μετρήσεις	του	αριθμού	και	της	
ανάπτυξης	των	φυτών	πατάτας	στις	4	και	8	εβδομάδες	από	την	προφυτρωτική	εφαρμογή.	Τα	
αποτελέσματα	του	πειράματος	αποτελεσματικότητας	σε	γλάστρες	έδειξαν	ότι	οι	προφυτρωτικές	
επεμβάσεις	 (με	 εξαίρεση	 το	 sulfosulfuron	 στα	 3,6	 g	 δ.ο./στρ)	 καταπολέμησαν	 πολύ	 καλά	
έως	 άριστα	 την	 περιπλοκάδα.	 Αντίθετα,	 οι	 μεταφυτρωτικές	 επεμβάσεις	 του	 sulfosulfuron 
προκάλεσαν	μέτρια	μείωση	στον	αριθμό	βλαστών	και	το	νωπό	βάρος	της	περιπλοκάδας.	Οι	
μεταφυτρωτικές	εφαρμογές	του	flumioxazin	νέκρωσαν	αρχικά	το	υπέργειο	τμήμα	του	ζιζανίου,	
αλλά	στη	συνέχεια	υπήρξε	σημαντική	αναβλάστηση.	Στο	πείραμα	αγρού,	 τα	αποτελέσματα	
έδειξαν	ότι	οι	 επεμβάσεις	 του	sulfosulfuron	και	 του	flumioxazin	δεν	επηρέασαν	αρνητικά	το	
φύτρωμα	και	την	ανάπτυξη	της	πατάτας.	Επιπλέον,	οι	προφυτρωτικές	εφαρμογές	περιόρισαν	
σημαντικά	 το	 φύτρωμα	 της	 περιπλοκάδας.	 Συμπερασματικά,	 τα	 ζιζανιοκτόνα	 sulfosulfuron 
και	του	flumioxazin	θα	μπορούσαν,	πιθανώς,	να	εφαρμοστούν	(κυρίως	προφυτρωτικά)	στην	
καλλιέργεια	της	πατάτας	για	τον	έλεγχο	του	ζιζανίου	περιπλοκάδα.
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GRANSTAR COMBI 74.4% SG, ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ, 
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ALS 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

Ι. Ν. Σταματάς και Χ. Σ. Θεοχάρης

ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Σολωμού 12 και	Βασ. Γεωργίου 152-32 Χαλάνδρι

 Είναι	γνωστό	ότι	η	χρήση	ζιζανιοκτόνων	είναι	ο	πιο	κοινός	και	αποτελεσματικός	
τρόπος	 για	 τον	 έλεγχο	 των	πλατύφυλλων	 ζιζανίων	 σε	 ένα	πρόγραμμα	 διαχείρισης	
των	 ζιζανίων	 στα	 χειμερινά	 σιτηρά.	 Ωστόσο,	 η	 εντατική	 χρήση	 ορισμένων	
ζιζανιοκτόνων,	 όπως	 αυτά	 που	 δρουν	 αναστέλλοντας	 τη	 δράση	 του	 ενζύμου	ALS,	
οδήγησε	στην	 εμφάνιση	ανθεκτικών	βιοτύπων	ζιζανίων	 [π.χ.	παπαρούνα	 (Papaver 
rhoeas)].	 Επιπρόσθετα,	 ως	 αποτέλεσμα	 της	 μειωμένης	 αποτελεσματικότητας	 των	
συγκεκριμένων	ζιζανιοκτόνων	σε	ορισμένα	ζιζάνια	(π.χ.	Veronica spp.),	παρατηρήθηκε	
αύξηση	 του	 πληθυσμού	 αυτών	 των	 ζιζανίων	 με	 αποτέλεσμα	 να	 αποτελούν	 πλέον	
σημαντικό	πρόβλημα.	Για	 την	αντιμετώπιση	της	ανάπτυξης	ανθεκτικότητας	και	 των	
νέων	ζιζανιολογικών	προβλημάτων,	η	DuPont	ανέπτυξε	ένα	μίγμα	tribenuron methyl 
με	MCPP	 υπό	 την	 εμπορική	 ονομασία	Granstar Combi	 74,4%	SG.	 Πρόκειται	 για	
ένα	 εκλεκτικό,	 μεταφυτρωτικό	 ζιζανιοκτόνο	 για	 τον	 έλεγχο	 πλατύφυλλων	 ζιζανίων	
στις	 καλλιέργειες	 των	 σιτηρών,	 συμπεριλαμβανομένων	 του	 σταριού	 (μαλακού	 και	
σκληρού),	 κριθαριού,	 βρώμης	 και	 σίκαλης	 σε	 χειμερινές	 και	 ανοιξιάτικες	 σπορές.	
Σύμφωνα	 με	 πειράματα	 αγρού	 που	 διεξήχθησαν	 κατά	 την	 περίοδο	 2003-2005	 σε	
χώρες	 της	 Νοτίου	 Ευρώπης	 (Ισπανία,	 Ιταλία,	 Ελλάδα),	 το	Granstar Combi	 74,4%	
SG,	 όταν	 χρησιμοποιείται	 άπαξ	 στη	 δόση	 των	 109  g	 προϊόντος	 ανά	 στρέμμα	 (g/
στρ),	παρέχει	σημαντικό	έλεγχο	σε	ένα	ευρύ	φάσμα	ετήσιων	πλατύφυλλων	ζιζανίων	
των	σιτηρών	όπως	η	παπαρούνα	(Papaver rhoeas),	το	σινάπι	(Sinapis arvensis	),	η	
βερονίκη	 (Veronica hederifolia),	 το	 καπνόχορτο	 (Fumaria officinalis),	 η	 κολλητσίδα	
(Galium aparine,	 Galium spurium),κ.α.	 Σε	 όλα	 τα	 πειράματα,	 το	 Granstar Combi 
74,4%	SG	παρείχε	σημαντικά	αποτελεσματικότερο	έλεγχο	πληθυσμών	παπαρούνας	
(Papaver spp.)	με	ανθεκτικότητα	σε	δραστικές	ουσίες	που	αναστέλλουν	τη	δράση	του	
ALS	σε	σύγκριση	πάντοτε	με	το	Granstar	50	SG	(tribenuron methyl).
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ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΩΝ 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΨΥΧΑΝΘΩΝ

Ι. Βασιλάκογλου1, Δ. Βλαχοστέργιος2, Κ.Δήμας3 και 
Ι. Παπαγεωργίου4

1Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, vasilakoglou@teilar.gr
2Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας

3Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
4Syngenta Hellas

 Η	ανάγκη	για	εξεύρεση	νέων	ζιζανιοκτόνων	στις	καλλιέργειες	των	ψυχανθών	έγινε	εντονότερη	
μετά	την	απόσυρση	των	κυριότερων	ζιζανιοκτόνων	(alachlor	και	prometryn)	των	καλλιεργειών	αυτών.	
Για	 το	σκοπό	αυτό,	 σε	 δύο	πειράματα	 αγρού	που	 διεξήχθησαν	στο	 αγρόκτημα	 του	Τεχνολογικού	
Εκπαιδευτικού	Ιδρύματος	Λάρισας	μελετήθηκε	η	επίδραση	της	δόσης	εφαρμογής	των	ζιζανιοκτόνων	
1.	pendimethalin	(132	και	198	g	δ.ο./στρ),	2.	S-metolachlor	(96	και	125	g	δ.ο./στρ),	3.	S-metolachlor + 
terbuthylazine	(94	+	56	και	125	+	75	g	δ.ο./στρ),	4.	imazamox	(2,	3	και	4	g	δ.ο./στρ)	και	5.	flumioxazin 
(3,6	και	7,2	g	δ.ο./στρ)	στην	εκλεκτικότητά	τους	στις	καλλιέργειες	1.	βίκου	(cv.	Τέμπτη),	2.	φακής	(cv.	
Σάμος),	3.	κουκιών	(cv.	Πολυκάρπη),	4.	μπιζελιού	(cv.	Βέρμιο),	5.	ρεβιθιού	(cv.	Αμοργός),	6.	λαθουριού	
(cv.	Ρόδος)	και	7.	φασολιού	(cv.	Πυργετός).	Το	πρώτο	πείραμα	περιελάμβανε	τα	έξι	χειμερινά	ψυχανθή	
και	εγκαταστάθηκε	το	Φεβρουάριου	του	2010,	ενώ	το	δεύτερο	πείραμα	περιελάμβανε	το	φασόλι	και	
εγκαταστάθηκε	τον	Απρίλιο	του	2010.	Χρησιμοποιήθηκε	το	πειραματικό	σχέδιο	των	πλήρων	ομάδων	
σε	ελεύθερη	διάταξη	με	τέσσερις	επαναλήψεις.	Η	έκταση	κάθε	πειραματικού	τεμαχίου	ήταν	18	m2.	
Το	 ζιζανιοκτόνο	 imazamox	 εφαρμόστηκε	 μεταφυτρωτικά	 όταν	 τα	 φυτά	 των	ψυχανθών	 βρίσκονταν	
στο	στάδιο	των	3-4	σύνθετων	φύλλων,	ενώ	οι	υπόλοιπες	επεμβάσεις	εφαρμόστηκαν	αμέσως	μετά	
τη	σπορά	 (ενεργοποίηση	με	βροχή	στα	χειμερινά	ή	άρδευση	στο	φασόλι).	 Για	 την	 εφαρμογή	 των	
ζιζανιοκτόνων	χρησιμοποιήθηκε	ψεκαστήρας	ακριβείας	ρυθμισμένος	να	εφαρμόζει	30	L	ψεκαστικό	
υγρό	ανά	στρέμμα	με	πίεση	2,8	atm.	Τα	πειράματα	περιελάμβαναν	επιπλέον	σκαλισμένο	(απουσία	
ανταγωνισμού)	και	ασκάλιστο	(συνθήκες	ανταγωνισμού)	μάρτυρα,	εφόσον	υπήρξε	μικρός	πληθυσμός	
ζιζανίων	στους	πειραματικούς	αγρούς.	Η	εκλεκτικότητα	των	επεμβάσεων	αξιολογήθηκε	στις	3	(πριν	
τη	μεταφυτρωτική	εφαρμογή),	7	και	9	εβδομάδες	μετά	την	προφυτρωτική	εφαρμογή	με	μετρήσεις	του	
αριθμού	 και	 της	ανάπτυξης	 των	 καλλιεργούμενων	φυτών.	Στη	συγκομιδή,	 αξιολογήθηκε	 επιπλέον	
η	 επίδραση	 των	 ζιζανιοκτόνων	 στην	 απόδοση	 των	ψυχανθών	 σε	 καρπό.	 Στο	πρώτο	πείραμα,	 οι	
προφυτρωτικές	επεμβάσεις	δεν	επηρέασαν	αρνητικά	το	φύτρωμα,	την	ανάπτυξη	και	την	απόδοση	
των	έξι	χειμερινών	ψυχανθών.	Αντίθετα,	οι	μεταφυτρωτικές	επεμβάσεις	του	imazamox	προκάλεσαν	
φυτοτοξικότητα	στις	καλλιέργειες	του	βίκου,	της	φακής	και	του	ρεβιθιού,	δίχως	παράλληλη	σημαντική	
μείωση	του	αριθμού	φυτών	ανά	μονάδα	επιφάνειας.	Η	αύξηση	της	δόσης	εφαρμογής	του	imazamox 
προκάλεσε	μεγαλύτερη	φυτοτοξικότητα.	Ειδικότερα,	η	φυτοτοξικότητα	των	3	και	4	g	δ.ο./στρ	στις	3	
εβδομάδες	μετά	τη	μεταφυτρωτική	εφαρμογή	ήταν	8-16,	19-31	και	28-35%	για	το	βίκο,	τη	φακή	και	
το	ρεβίθι,	αντίστοιχα.	Εντούτοις,	 τα	φυτά	αναβλάστησαν	στις	5	εβδομάδες	μετά	τη	μεταφυτρωτική	
εφαρμογή	και	μόνο	η	απόδοση	σε	καρπό	του	ρεβιθιού	μειώθηκε	από	6	έως	33%,	σε	σύγκριση	με	το	
σκαλισμένο	μάρτυρα.	Στο	δεύτερο	πείραμα,	η	απόδοση	σε	καρπό	του	φασολιού	μειώθηκε	από	16	έως	
23%	στις	επεμβάσεις	των	S-metolachlor + terbuthylazine	και	του	imazamox	στη	δόση	των	4	g	δ.ο./
στρ,	λόγω	φυτοτοξικότητας	(χλώρωση	και	παράλληλη	μείωση	του	αριθμού	φυτών).	Τα	αποτελέσματα	
της	 έρευνας	 αυτής	 έδειξαν	 ότι	 τα	 ζιζανιοκτόνα	 S-metolachlor,	 S-metolachlor + terbuthylazine,	
pendimethalin	και	flumioxazin,	καθώς	και	υπό	προϋποθέσεις	το	imazamox,	θα	μπορούσαν,	πιθανώς,	
να	 εφαρμοστούν	 στα	 χειμερινά	 ψυχανθή	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	 ανταγωνιστικών	 ζιζανίων.	
Επιπλέον,	 τα	S-metolachlor,	 pendimethalin	 και	 flumioxazin	 θα	 μπορούσαν	 να	 εφαρμοστούν	 στην	
καλλιέργεια	του	φασολιού.
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ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΣΕ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χ. Αναγνωστόπουλος1, Κ. Λιαπής1, Σ. Χαρουτουνιάν2 και 
Ε. Πασπάτης3

1Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων και Φυτοφαρμακευτικής, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών 

Φαρμάκων
2Γ. Π. Α., Γενικό Τμήμα, Εργαστήριο Χημείας

3 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ζιζανιολογίας

 Οι	 θερμοκηπιακές	 καλλιέργειες	 αποτελούν	 μία	 από	 τις	 πιο	 προσοδοφόρες	
μορφές	 γεωργίας	 στην	 Ελλάδα.	 Πέραν	 των	 φυτοφαρμάκων	 (εντομοκτόνων,	
μυκητοκτόνων	κ.ά)	τα	οποία	χρησιμοποιούνται	ευρέως	στις	καλλιέργειες	αυτές	και	των	
οποίων	το	επίπεδο	των	υπολειμμάτων	στα	παραγόμενα	προϊόντα	παρακολουθείται	
συστηματικά	από	τους	παραγωγούς	και	τις	αρμόδιες	αρχές,	τόσο	στην	Ελλάδα	όσο	
και	στις	άλλες	χώρες	της	Ε.Ε.,	η	χρήση	των	φυτορρυθμιστικών	ουσιών	είναι	επίσης	
πολύ	 διαδεδομένη.	 Η	 παρακολούθηση	 των	 επιπέδων	 συγκέντρωσης	 των	 ουσιών	
αυτών	 στα	 προϊόντα	 των	 θερμοκηπιακών	 καλλιεργειών,	 αποτελεί	 ένα	 επιπλέον	
παράγοντα	κόστους	για	τους	παραγωγούς	που	θέλουν	να	ελέγξουν	την	παραγωγή	
τους	 αλλά	 και	 για	 τις	 αρμόδιες	 αρχές	 ελέγχου.	 Μια	 ταχεία	 και	 οικονομική	 πολύ-
υπολειμματική	μέθοδος	για	τον	προσδιορισμό	14	φυτορρυθμιστικών	ουσιών	διαφόρων	
χημικών	 κατηγοριών	 αναπτύχθηκε	 και	 επικυρώθηκε	 για	 δύο	 από	 τις	 κυριότερες	
θερμοκηπιακές		καλλιέργειες,	την	τομάτα	και	την	φράουλα.	Η	εκχύλιση	των	ουσιών	
βασίζεται	στην	εκχύλιση	με	ακετονιτρίλιο	και	ο	προσδιορισμός	τους	έγινε	με	χρήση	
υγρής	χρωματογραφίας	σε	συνδυασμό	με	φασματομετρία	μάζας	τριπλού	τετραπόλου	
(LC-MS/MS)	ή	φασματομετρία	μάζας	χρόνου	πτήσης	 ιόντων	(LC-TOF).	Η	μέθοδος	
αξιολογήθηκε	ως	προς	την	ορθότητα,	την	ακρίβεια	και	την	γραμμικότητα	της.	Από	τα	
αποτελέσματα	προκύπτει	ότι	η	μέθοδος	παρουσιάζει	αποδεκτή	ορθότητα	με	ποσοστά	
ανάκτησης	για	 τις	περισσότερες	ουσίες	71-128%	καθώς	και	πιστότητα	με	σχετικές	
τυπικές	αποκλίσεις	μικρότερες	από	19,7%	στο	χαμηλότερο	επίπεδο	επικύρωσης.	Η	
γραμμικότητα	της	μεθόδου	αξιολογήθηκε	για	το	εύρος	συγκεντρώσεων	0.02	-0.1	mg/kg	
στο	οποίο	παρουσίασε	καλή	γραμμικότητα	(r2	>0.99).	Η	μέθοδος	χαρακτηρίζεται	από	
αξιοπιστία,	και	ευαισθησία	και	είναι	κατάλληλη	για	αναλύσεις	ρουτίνας	υπολειμμάτων	
φυτορρυθμιστικών	 ουσιών	 σε	 φράουλες	 και	 προϊόντα	 με	 υψηλή	περιεκτικότητα	 σε	
νερό.	 43	 δείγματα	 από	 διάφορα	 μέρη	 της	 Ελλάδας	 συλλέχθηκαν	 και	 αναλύθηκαν	
για	την	ύπαρξη	φυτορρυθμιστικών	ουσιών.	Από	αυτά	στα	7	διαπιστώθηκε	η	ύπαρξη	
υπολειμμάτων	φυτορρυθμιστικών	ουσιών.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ diquat

Θ. Γιτσόπουλος, Ι. Γεωργούλας και Α. Αθανασιάδης

ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης,ΤΘ 60324,Θέρμη 
Θεσσαλονίκης,57001

 Το	ζιζανιοκτόνο	diquat	(Reglone 20 SL),	είναι	ένα	μη	εκλεκτικό	μεταφυτρωτικό	
ζιζανιοκτόνο	 που	 χρησιμοποιείται	 για	 τον	 έλεγχο	 φυτρωμένων	 ζιζανίων	 σε	
καλλιέργειες	πριν	από	τη	σπορά	τους,	μετά	από	τη	σπορά	αλλά	πριν	το	φύτρωμά	
των	καλλιεργούμενων	φυτών,	καθώς	και	σε	γραμμικές	καλλιέργειες	με	κατευθυνόμενο	
ψεκασμό.	 Επίσης	 χρησιμοποιείται	 για	 τoν	 έλεγχο	 φυτρωμένων	 ζιζανίων	 σε	
δενδρώδεις	 καλλιέργειες	 ή	σε	ακαλλιέργητες	 εκτάσεις	 αλλά	 και	 σαν	αποφυλλωτικό	
σε	συγκεκριμένες	καλλιέργειες	για	 τη	διευκόλυνση	της	συγκομιδής.	Οι	προσθετικές	
(βοηθητικές)	 ουσίες	 προστίθενται	 στο	 ψεκαστικό	 υγρό	 με	 σκοπό	 την	 αύξηση	 της	
αποτελεσματικότητας	 των	 μεταφυτρωτικών	 ζιζανιοκτόνων.	 Σε	 πείραμα	 αγρού	 σε	
καλλιέργεια	ροδακινιάς	μελετήθηκε	η	αποτελεσματικότητα	 του	 ζιζανιοκτόνου	diquat 
μετά	 την	 προσθήκη	 των	 παρακάτω	 πέντε	 βοηθητικών	 ουσιών:	 Atplus, Codacide 
ΕC, Breakthru S 240, Trend 90 SL και DASH HC.	 Τα	 κυρίαρχα	 είδη	 ζιζανίων	 του	
πειραματικού	 αγρού	 ήταν	 κατά	 κύριο	 λόγο	 αγρωστώδη	 με	 κύριο	 αντιπρόσωπο	 το	
αιματόχορτο	 (Digitaria sanguinalis)	 σε	ποσοστό	60%	και	 ακολούθως	 τη	μουχρίτσα	
(Echinochloa crus-galli)	σε	ποσοστό	30%.	Καταγράφηκαν	επίσης	τα	ζιζάνια	σετάρια,	
βλήτο	και	περιπλοκάδα.	Εφαρμόστηκε	το	πειραματικό	σχέδιο	των	πλήρων	ομάδων	σε	
ελεύθερη	διάταξη	και	κάθε	επέμβαση	επαναλήφθηκε	τέσσερις	φορές.	Οι	επεμβάσεις	
ήταν	επτά	(7):	α)	diquat	(400	mL/στρ),	β)	diquat	(500	mL/στρ),	γ)	diquat	(400	mL/στρ)	
+ Atplus	 (100	mL/στρ),	δ)	diquat	 (400	mL/στρ)	+	Codacide	 (150	mL/στρ),	ε)	diquat 
(400	mL/στρ)	+	Breakthru	(15	mL/στρ),	στ)	diquat	(400	mL/στρ)	+	Trend	(100	mL/στρ),	
ζ)	diquat	 (400	mL/στρ)	 +	DASH	 (70	mL/στρ).	 Για	 την	 εφαρμογή	 του	 ζιζανιοκτόνου	
χρησιμοποιήθηκε	ψεκαστήρας	ακριβείας	AZO	με	έξι	ακροφύσια	τύπου	σκούπας	και	
όγκο	ψεκαστικού	διαλύματος	60	L/στρ.	Δίπλα	σε	κάθε	πειραματικό	τεμάχιο	υπήρχε	
αψέκαστος	μάρτυρας.	Επτά	 (7)	ημέρες	μετά	 την	 εφαρμογή	 των	 επεμβάσεων	 έγινε	
οπτική	εκτίμηση	της	αποτελεσματικότητας	βάση	του	κάθε	γειτονικού	μάρτυρα	και	οι	
μετρήσεις	 εκφράστηκαν	 ως	 ποσοστό	 (%)	 αποτελεσματικότητας.	 Τα	 αποτελέσματα	
έδειξαν	αύξηση	 της	δραστικότητας	 του	 ζιζανιοκτόνου	diquat	 έναντι	 των	 ζιζανίων	με	
την	προσθήκη	 των	βοηθητικών	ουσιών.	Πιο	συγκεκριμένα,	ο	 έλεγχος	 των	ζιζανίων	
αυξήθηκε	από	45%	για	τη	δόση	των	400	mL/στρ	(επέμβαση	α)	και	68%	για	τη	δόση	
των	500	mL/στρ	(επέμβαση	β),	σε	78	ως	84%	για	τις	επεμβάσεις	που	αφορούσαν	
στη	δόση	των	400	mL/στρ	του	diquat	και	στην	προσθήκη	των	βοηθητικών	ουσιών.	Η	
αυξημένη	ζιζανιοκτόνος	δράση	του	diquat	με	την	προσθήκη	των	ουσιών	αυτών	ίσως	
δώσει	τη	δυνατότητα	χρησιμοποίησής	του	εναντίων	αγρωστωδών	ζιζανίων	στα	οποία	
δεν	είναι	πολύ	αποτελεσματικό,	και	επιπλέον	μειώσει	τη	δόση	εφαρμογής	που	είναι	
οικονομικά	και	περιβαλλοντικά	επιθυμητό.	



ΓΡΑΠΤΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α. Αφεντούλη

Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης,afentoul@sch.gr

 Τα	 ζιζάνια	 αποτελούν	 σημαντικές	 συνιστώσες	 των	 αγροοικοσυστημάτων,	
καθώς	 διαδραματίζουν	 ένα	 σημαντικό	 ρόλο	 στη	 διατήρηση	 της	 λειτουργικής	
βιοποικιλότητας	τους,	παρά	τις	ποικίλες	ζημιογόνες	επιδράσεις	τους	στις	καλλιέργειες.	
Στην	παρούσα	εργασία,	στα	πλαίσια	της	διερεύνησης	των	επιδράσεων	των	ζιζανίων	
στη	 λειτουργική	 βιοποικιλότητα	 των	 αγροοικοσυστημάτων,	 γίνεται	 αναφορά	 στην	
επισήμανση	αλλαγών	στα	είδη	των	ζιζανίων	και	στο	μέγεθος	της	τράπεζας	σπόρων	
των	ζιζανίων	στις	καλλιεργούμενες	εκτάσεις,	ως	αποτέλεσμα	αλλαγών	σε	γεωργικές	
πρακτικές	 και	 καλλιεργητικά	 συστήματα.	Αναφέρεται	 επίσης,	 η	 εύρεση	 συσχέτισης	
αρκετών	 ειδών	 ζιζανίων	 –	 ιδίως	 των	 Stellaria media, Poa annua και	 Polygonum 
aviculare –	 με	 ένα	 μεγάλο	 αριθμό	 ειδών	 φυτοφάγων	 εντόμων	 ή/και	 εντόμων	 που	
χρησιμοποιούν	 τα	 ζιζάνια	 ως	 ξενιστές	 για	 την	 ολοκλήρωση	 του	 βιολογικού	 τους	
κύκλου.	 Η	 μείωση	 της	 αφθονίας	 των	 ζιζανίων	 επηρεάζει	 πολλά	 έντομα	 αλλά	 και	
αρκετά	 πουλιά	 μεταξύ	 των	 οποίων	 ξεχωρίζει	 η	 γκρι	 πέρδικα	 (Perdix perdix).	 Οι	
επιδράσεις	του	μεγέθους	και	της	ποικιλομορφίας	της	τράπεζας	σπόρων	των	ζιζανίων	
στη	 βιοποικιλότητα	 της	 μικροπανίδας	 και	 μικροχλωρίδας	 του	 εδάφους	 δεν	 είναι	
ξεκάθαρες.	 Η	 ταυτοποίηση	 εκείνων	 των	 σπόρων	 ζιζανίων,	 που	 έχουν	 κυρίαρχο	
ρόλο	στην	 υποστήριξη	 της	 λειτουργικής	 βιοποικιλότητας	 των	αγροοικοσυστημάτων	
μπορεί	να	οδηγήσει	σε	μια	στρατηγική	διαχείρισης	των	ζιζανίων	που	να	συνδυάζει	
την	 αποτελεσματική	 αντιμετώπιση	 των	 επιζήμιων	 ειδών	 με	 τη	 διατήρηση	 των	
σημαντικών	για	την	βιοποικιλότητα	στο	έδαφος.	Η	συσχέτιση	της	ανταγωνιστικότητας	
των	 ζιζανίων	 με	 την	 σπουδαιότητά	 τους	 για	 τα	 έντομα	 και	 τα	 πουλιά	 μπορεί	 να	
επιτρέψει	την	ταυτοποίηση	των	σπουδαιότερων	ειδών	ζιζανίων	για	τη	διατήρηση	της	
βιοποικιλότητας.	Προς	την	κατεύθυνση	αυτή	συνεισφέρει	η	δημιουργία	μοντέλων	για	
την	 ταυτοποίηση	ωφέλιμων	 λειτουργικών	 ομάδων	 ειδών	 ζιζανίων	που	συνδυάζουν	
χαμηλή	ανταγωνιστική	 ικανότητα	με	υψηλή	σπουδαιότητα	για	έντομα	και	πουλιά.	Η	
συντήρηση	των	λειτουργικών	ομάδων	ζιζανίων	μέσα	στις	καλλιεργούμενες	εκτάσεις	
σε	συνδυασμό	με	καταφύγια	της	άγριας	ζωής	στις	ακαλλιέργητες	εκτάσεις,	όπως	είναι	
τα	περιθώρια	των	αγρών,	μπορεί	να	συμβάλλει	στη	διατήρηση	της	βιοποικιλότητας	
χωρίς	να	έχει	επίπτωση	στην	παραγωγή	της	καλλιέργειας.	
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 Η Ferula communis	 της	οικογένειας	Apiaceae	 (Umbelliferae)	 είναι	πολυετές	
ημικρυπτόφυτο,	που	απαντάται	ως	αυτοφυές	στην	Ευρώπη	και	σε	χώρες	της	Μεσογείου.	
Αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 ευρέως	 διαδεδομένα	 τοξικά	 φυτά	 του	 Ισραήλ,	 προκαλώντας	
συχνά	στα	μικρά	μηρυκαστικά	ζώα	τη	θανατηφόρα	αιμορραγική	ασθένεια	Φερούλωση.	
Η	ασθένεια	αυτή	προκαλεί	απώλειες	κυρίως	στα	ορφανά	μικρά	ζώα	κατά	την	πρώτη	
τους	 ελεύθερης	 βοσκής	 έξοδο.	 Οι	 πληροφορίες	 για	 τη	 βιολογία	 αναπαραγωγής,	
τη	 διασπορά	 σπόρων	 και	 τη	 δυναμική	 των	 πληθυσμών	 της	 F. communis	 είναι	
ελάχιστες.	Η	διάρκεια	του	κύκλου	ζωής	της	δεν	είναι	γνωστή,	αποτελεί	όμως	αναγκαία	
πληροφορία	για	τον	έλεγχο	της	εξάπλωσης	της	τοξικής	Ferula σε	αγρούς,	λειμώνες	
και	 βοσκότοπους.	Ο	 έλεγχος	αυτός	θα	συμβάλλει	 αποφασιστικά	στην	αναβάθμιση	
περιοχών	που	έχουν	υποστεί	σημαντικές	οικονομικές	απώλειες	λόγω	της	παρουσίας	
του	ζιζανίου	στα	συστήματα	ελεύθερης	βόσκησης.	Σκοπός	της	παρούσας	εργασίας	
ήταν	 να	 μελετηθεί	 η	 επίδραση	 του	 φωτός,	 διαφορετικών	 θερμοκρασιών	 και	 του	
χρόνου	αποθήκευσης	(2,	4	και	21	μήνες)	στη	φυσιολογία	της	βλάστησης	των	σπόρων	
της	F. communis,	προερχόμενων	από	την	περιοχή	Har’el	του	κεντρικού	Ισραήλ.	Οι	
έλεγχοι	βλαστικότητας	πραγματοποιήθηκαν	σε θαλάμους	ελεγχόμενων	συνθηκών	σε	
θερμοκρασίες	10,	15,	20,	25,	30,	35	και	40	°C.	Τα	πειράματα	πραγματοποιήθηκαν	σε	
διαρκή	φωτισμό,	εναλλασσόμενο	φωτισμό	και	έλλειψη	φωτός.	Στον	εναλλασσόμενο	
φωτισμό	 οι	 σπόροι	 εκτίθεντο	 σε	 φως	 δωματίου	 για	 διάρκεια	 10-15	 λεπτών	 κατά	
την	 καταμέτρηση	 της	βλάστησής	 τους.	Η	θερμοκρασία	παρουσίασε	 τη	μεγαλύτερη	
επίδραση	στη	βλάστηση	 των	σπόρων	της	F. communis. Θερμοκρασίες	από	20	 °C 
και	 άνω	 ήταν	 ανασταλτικές	 για	 τη	 βλάστηση,	 σε	 συνθήκες	 σκότους	 και	 φωτός.	 Σε	
όλες	τις	περιπτώσεις	χρόνου	αποθήκευσης,	η	άριστη	θερμοκρασία	φυτρώματος	ήταν	
μεταξύ	των	10	°C	και	15	°C.	Σε	συνθήκες	διαρκούς	και	εναλλασσόμενου	φωτισμού,	οι	
σπόροι	έδειξαν	το	μεγαλύτερο	ποσοστό	βλάστησης,	μετά	από	14	μήνες	αποθήκευσης.	
Επίσης,	διαπιστώθηκε	ότι	κατά	την	συλλογή	τους	οι	σπόροι	βρίσκονται	σε	κατάσταση	
ληθάργου,	ο	οποίος	διακόπτεται	στη	θερμοκρασία	των	10	°C,	χωρίς	να	είναι	απαραίτητη	
η	παρουσία	φωτός.	Τα	αποτελέσματα	της	έρευνας	έδειξαν,	ότι	ο	κύριος	μηχανισμός	
ελέγχου	της	βλάστησης	της	F. communis είναι	οι	χαμηλές	θερμοκρασίες	(<15	°C).
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 Στην	 εργασία	 αυτή	 πραγματοποιήθηκε	 διερεύνηση	 της	 σχέσης	 μεταξύ	 της	
ποικιλότητας	 ποωδών	 ειδών	 και	 επιλεγμένων	 παραμέτρων	 του	 οικοσυστήματος	
σε	 ελαιώνες	 του	 Πτελεού	 Μαγνησίας.	 Η	 καταγραφή	 των	 ποωδών	 φυτών	
πραγματοποιήθηκε	 τον	 Μάιο	 του	 2007	 με	 τη	 χρήση	 δειγματοληπτικών	 πλαισίων	
50	Χ	50	cm.	Υπολογίστηκε	α)	ο	πλούτος	των	ποωδών	φυτών	 (S)	και	β)	ο	δείκτης	
Margalef	 [R1=(S-1)/ln(n)]	 και	 περιγράφηκαν	 οι	 σχέσεις	 του	 πλούτου	 των	 ποωδών	
φυτών	με	επιλεγμένες	παραμέτρους	του	οικοσυστήματος	(θέση,	σύστημα	διαχείρισης,	
τύπος	 εδάφους	 και	 βιομάζα	 ποωδών	 φυτών).	 Τα	 αποτελέσματα	 έδειξαν	 ότι	 στους	
ελαιώνες	που	διαχειρίζονταν	με	βιολογικό	τρόπο	ευνοούνταν	ο	πλούτος	των	ποωδών	
ειδών	(0,67)	και	ο	δείκτης	Margalef	(0,35)	σε	σύγκριση	με	τους	ελαιώνες	κάτω	από	
διαφορετικά	συστήματα	διαχείρισης.	Από	την	Ανάλυση	Κύριων	Συνιστωσών	 (PCA)	
προέκυψε	ότι	οι	μεταβλητές:	σύστημα	διαχείρισης,	θέση	και	συνολική	βιομάζα	ποωδών	
φυτών	παρουσιάζουν	υψηλή	θετική	συσχέτιση	με	την	πρώτη	κύρια	συνιστώσα	(PC1),	
που	ερμηνεύει	το	63,24%	της	συνολικής	διακύμανσης	του	δείγματος,	ενώ	ο	τύπος	του	
εδάφους	εμφάνισε	υψηλή	θετική	συσχέτιση	με	την	δευτερεύουσα	συνιστώσα	(PC2),	
που	ερμηνεύει	το	30,59%	της	συνολικής	διακύμανσης.	Συμπερασματικά,	προέκυψε	
ότι	στους	ελαιώνες	της	περιοχής	έρευνας	ο	βιολογικός	τρόπος	διαχείρισης	ευνοεί	τους	
δείκτες	αφθονίας	των	ποωδών	φυτών	και	ο	πλούτος	τους	σχετίζεται	με	τη	συνολική	
βιομάζα	τους,	τον	τύπο	του	εδάφους,	το	σύστημα	διαχείρισης	και	τη	θέση	του	ελαιώνα.
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 Στην	 παρούσα	 εργασία	 αναλύεται	 η	 παρουσία,	 συχνότητα	 εμφάνισης	 και	
κατανομή	 της	φυτικής	ποικιλότητας	σε	 7	 τοποθεσίες,	 έκτασης	 0,785	 ha	 η	 καθεμιά,	
της	πεδινής	και	ορεινής	ζώνης	του	νομού	Τρικάλων.	Η	καταγραφή	και	συλλογή	των	
κυρίαρχων	φυτών	σε	 κάθε	 τοποθεσία	πραγματοποιήθηκε	 την	άνοιξη	 του	2009,	σε	
αγροοικοσυστήματα	με	σιτηρά	(σιτάρι,	κριθάρι),	σανοδοτικά	(μηδική)	και	βιομηχανικά	
φυτά	(καλαμπόκι	και	βαμβάκι).	Σκοποί	της	εργασίας	ήταν:	(1)	η	κατάταξη	των	φυτικών	
ειδών	σε	βιοτικούς	τύπους	και	οικολογικές	μορφές,	(2)	η	αξιολόγηση	των	taxa	με	τη	
χρήση	των	κριτηρίων	συχνότητας,	(3)	ο	υπολογισμός	της	β	ποικιλότητας	μεταξύ	της	
πεδινής	και	ορεινής	ζώνης	με	τη	χρήση	του	συντελεστή	ομοιότητας	Sorensen	και	(4)	
η	ομαδοποίηση	των	περιοχών	χρησιμοποιώντας	την	Ιεραρχική	Ομαδοποιό	Ανάλυση	
με	βάση	την	κοινή	παρουσία	-	απουσία	των	taxa στις	περιοχές,	ώστε	να	ανιχνευθούν	
τυχόν	χλωριδικές	ομοιότητες.	Συνολικά	καταγράφηκαν	72	αυτοφυή	φυτικά	 taxa,	34	
από	τα	οποία	ήταν	αγρωστώδη	και	38	πλατύφυλλα.	Τα	περισσότερα	φυτικά	είδη	που	
βρέθηκαν	ήταν	των	οικογενειών	Poaceae	και	Fabaceae.	Σύμφωνα	με	τα	κριτήρια	της	
συχνότητας,	το	είδος	Lolium strictum	βρέθηκε	ως	“συχνό”	στην	πεδινή	ζώνη	(46%),	
ενώ	τα	είδη	Lolium strictum	(33%),	Poa annua	(33%),	Trifolium campestre	(30%)	και	
Hordeum murinum	 (26%)	 βρέθηκαν	ως	 «συχνά»	 στην	 ορεινή	 ζώνη.	 Συγκρίνοντας	
τις	περιοχές	από	χλωριδική	άποψη	αποδεικνύεται	ότι	 είναι	 ιδιαίτερα	σημαντική	η	β 
ποικιλότητα	μεταξύ	των	ζωνών,	όπως	εκφράζεται	από	τον	δείκτη	ομοιότητας	Sorensen 
(0,623).	
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	 Η	αγριοβρώμη	(Avena sterilis) είναι	ένα	από	τα	σοβαρότερα	ζιζάνια	των	χειμερινών	
σιτηρών	 στην	 Ελλάδα	 αλλά	 και	 παγκόσμια.	 Μετά	 από	 την	 πολύχρονη	 εκτεταμένη	 χημική	
αντιμετώπιση	 της	 με	 διάφορα	 σκευάσματα	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 υπάρχουν	 έντονες	
υπόνοιες	σχετικά	με	 την	 εμφάνιση	ανθεκτικών	βιοτύπων	 του	 ζιζανίου.	Η	παρούσα	εργασία	
αφορά	πειράματα	που	έγιναν	τόσο	στον	αγρό	όσο	και	σε	φυτοδοχεία	στο	θερμοκήπιο	για	την	
διερεύνηση	της	ύπαρξης	ανθεκτικών	βιοτύπων	αγριοβρώμης.	Σε	δύο	αγρούς,	στην	περιοχή	
της	Λάρισας,	εφαρμόστηκαν	τρία	ζιζανιοκτόνα,	αναστολείς	της	δράσης	του	ενζύμου	ACCase,	
σε	διάφορες	δόσεις.	Χρησιμοποιήθηκε	το	 tralkoxydim	στην	συνιστώμενη	δόση,	40	mL	δ.ο./
στρ.,	το	fenoxaprop-P-ethyl	στην	συνιστώμενη	και	στην	διπλάσια	δόση,	8.25,	16.5	mL	δ.ο./
στρ,	στην	συνιστώμενη	δόση	με	 την	προσθήκη	συνεργού	 ζιζανιοκτόνων	Sunoil	 11E	 και	 το	
clodinafop	propargyl	στην	συνιστώμενη,	στην	διπλάσια	και	στην	τετραπλάσια	δόση,	4.8,	9.6	και	
19.2	mL	δ.ο./στρ.,	αντίστοιχα.	Η	εφαρμογή	των	σκευασμάτων	έγινε	όταν	τα	φυτά	του	ζιζανίου	
βρίσκονταν	στο	στάδιο	των	4-5	φύλλων	Τα	αποτελέσματα	της	μακροσκοπικής	αξιολόγησης	
της	αποτελεσματικότητας	(έλεγχος	επί	τοις	%	και	χλωρό,	ξηρό	βάρος,	απόδοση)	έδειξαν	ότι	οι	
συγκεκριμένοι	βιότυποι	παρουσίασαν	ανθεκτικότητα	σε	όλες	τις	εφαρμογές	του	fenoxaprop-p-
ethyl,	όπου	ο	αριθμός	των	ατόμων	που	επιβίωσαν	ήταν	παρόμοιος	με	αυτόν	του	αψέκαστου	
μάρτυρα	 (>20	 άτομα/m2).	 Εμφανίστηκε	 αναπτυσσόμενη	 σταυρωτή	 ανθεκτικότητα	 στα	
ζιζανιοκτόνα	tralkoxydim	και	clodinafop	propargyl.	Στις	επεμβάσεις	του	tralkoxydim	ο	αριθμός	
των	ατόμων	που	επιβίωσαν	ήταν	0-5	άτομα/m2.	Ενώ	ήταν	5-10	,	0-5	και	0	άτομα/m2	αντίστοιχα	
για	την	συνιστώμενη,	την	διπλάσια	και	την	τετραπλάσια	δόση	του	clodinafop	propargyl.	Στα	
παραπάνω	συμπεράσματα	συνηγορούν	και	οι	μετρήσεις	του	χλωρού	και	ξηρού	βάρους	της	
καλλιέργειας	(40	μέρεςμετά	την	εφαρμογή	των	δραστικών	ουσιών)	και	οι	αποδόσεις	κατά	τη	
συγκομιδή.	Στα	πειράματα	φυτοδοχείων	εφαρμόστηκαν	τα	ζιζανιοκτόνα	tralkoxydim,	fenoxaprop-
P-ethyl,	clodinafop	propargyl	και	τα	αγρωστωδοκτόνα	fluazifop-p-butyl	και	quizalofop-p-ethyl,	
στις	συνιστώμενες	 (	 40,	 8.25,	 4.8,	 19	 και	 7.5	mL	 δ.ο./στρ)	 και	στις	 τετραπλάσιες	 (160,	 33,	
19.2,	76	και	30	mL	δ.ο./στρ)	δόσεις.	Οι	εφαρμογές	πραγματοποιήθηκαν	σε	επτά	βιότυπους	
που	προέρχονταν	από	πέντε	 διαφορετικές	περιοχές	 της	 χώρας.	Κάθε	 επέμβαση	 είχε	 τρεις	
επαναλήψεις	(φυτοδοχεία).	Το	πείραμα	έγινε	δύο	φορές	Στα	αποτελέσματα	δεν	εμφανίστηκε	
κανένας	βιότυπος	να	παρουσιάζει	ανθεκτικότητα	στο	tralkoxydim.	Στη	συνιστώμενη	δόση	του	
fenoxaprop-P-ethyl	εμφανίστηκαν	δύο	ανθεκτικοί	βιότυποι	(Λάρισα,	Βοιωτία).	Στο	clodinafop	
propargyl,	στη	συνιστώμενη	δόση	ένας	βιότυπος	(Βοιωτία)	παρουσίασε	ανθεκτικότητα,	αλλά	
κανένας	στην	τετραπλάσια.	Δεν	εμφανίστηκε	βιότυπος	ανθεκτικός	στο	fluazifop-p-butyl,	ενώ	
παρουσίασε	ανθεκτικότητα	ένας	βιότυπος	(Χαλκιδική)	στη	συνιστώμενη	δόση	του	quizalofop-
p-ethyl.	 Στην	 γεωγραφική	 κατανομή,	 περιοχές	 που	 δέχονται	 μεγαλύτερη	 πίεση	 επιλογής	
(Λάρισα,	Βοιωτία)	παρουσίασαν	εντονότερη	ανάπτυξη	ανθεκτικότητας,	από	ότι	περιοχές	με	
μικρότερη	πίεση	επιλογής	(Φθιώτιδα,	Κιλκίς,	Χαλκιδική).
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 Σκοπός	της	εργασίας	ήταν	η	μελέτη	της	προσρόφησης	του	νιτρικού	αζώτου	(Ν–
ΝΟ-

3)	από	υλικά	φιλικά	προς	το	περιβάλλον	για	τον	περιορισμό	επιβάρυνσης	του	εδάφους	
και	των	φυτών	με	νιτρικά.	Το	πείραμα	πραγματοποιήθηκε	το	2010	στο	θερμοκήπιο	σε	
φυτοδοχεία	τα	οποία	περιείχαν	περίπου	1	kg	εδάφος	(pH=7,82),	το	οποίο	συλλέχθηκε	
από	το	Αγρόκτημα	της	Σχολής	Γεωπονικών	Επιστημών	του	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	
(Βελεστίνο).	Οι	16	μεταχειρίσεις	που	μελετήθηκαν	ήταν	οι	12	με	τις	δύο	δόσεις	αζώτου,	
30	και	60	kg/στρ.	υπό	μορφή	NH4NO3	σε	συνδυασμό	με	τα	υλικά	ζεόλιθος,	μπετονίτης,	
γκαιτίτης,	σύστημα	ζεόλιθου	–	μπετονίτη	σε	αναλογία	3:1,	σύστημα	ζεόλιθου	–	γκαιτίτη	I 
και	σύστημα	ζεόλιθου	–	γκαιτίτη	II	και	4	μάρτυρες.	Κάθε	μεταχείριση	είχε	3	επαναλήψεις	
(φυτοδοχεία).	Η	εφαρμογή	του	αζώτου	και	η	ενσωμάτωση	των	υλικών	έγινε	στις	6/5/2010	
και	 η	 σπορά	 του	 βλήτου	 (15	 σπόροι	 ανά	 φυτοδοχείο),	 στις	 10/5/2010.	Ακολούθησε	
αραίωμα	των	φυτών	σε	10	φυτά	ανά	φυτοδοχείο,	στις	7	ημέρες	μετά	το	φύτρωμα.	Τα	
φυτά	ποτίζονταν	κάθε	3-4	ημέρες.	Οι	παρατηρήσεις	που	έγιναν	αφορούσαν	το	ύψος	
φυτού	 στις	 30	 και	 60	 μέρες	 από	 τη	 σπορά,	 το	 βάρος	 ανά	 φυτό	 στη	 συλλογή	 στις	
60	 ημέρες	 από	 τη	σπορά	 και	 η	 συγκέντρωση	 του	Ν-ΝΟ-

3	στο	 έδαφος	 και	 στα	φυτά	
(με	 τη	μέθοδο	 της	στήλης	 καδμίου).	Τα	αποτελέσματα	 έδειξαν	ότι	 στη	 χαμηλή	δόση	
αζώτου	(30	kg/στρ)	η	μεγαλύτερη	αύξηση	βάρους	ανά	φυτό	βλήτου	παρατηρήθηκε	στη	
μεταχείριση	που	περιείχε	το	σύστημα	ζεόλιθος	–	γκαιτίτης	I	ενώ	στην	υψηλή	δόση	(60	
kg/στρ.)	στη	μεταχείριση	που	δεν	περιείχε	μπετονίτη.	Τη	μεγαλύτερη	αύξηση	ύψους	
ανά	φυτό	επέφερε	η	μεταχείριση	που	περιείχε	το	σύστημα	ζεόλιθος	–	γκαιτίτης	ΙΙ	στη	
χαμηλή	δόση	ενώ	στην	υψηλή	δόση	τη	μεγαλύτερη	αύξηση	επέφερε	ο	μάρτυρας.	Μετά	
τη	 συγκομιδή,	 ο	 προσδιορισμός	 της	 συγκέντρωσης	 του	 Ν-ΝΟ-

3	στο	 έδαφος,	 έδειξε	
ότι	 τη	 μικρότερη	περιεκτικότητα	περιείχε	 το	 έδαφος	 του	φυτοδοχείου	στο	 οποίο	 είχε	
προστεθεί	το	σύστημα	ζεόλιθος	–	γκαιτίτης	I	στην	δόση	των	30	kg/στρ.	ενώ	στην	δόση	
των	60	kg/στρ.	την	μικρότερη	συγκέντρωση	περιείχε	το	έδαφος	του	φυτοδοχείου	στο	
οποίο	είχε	προστεθεί	γκαιτίτης.	Όσον	αφορά	στη	μεταφορά	του	νιτρικού	αζώτου	από	το	
έδαφος	στο	υπέργειο	μέρος	του	βλήτου,	τη	μεγαλύτερη	μείωση	προκάλεσε	ο	γκαιτίτης	
και	το	σύστημα	ζεόλιθος	–	γκαιτίτης	II	στη	χαμηλή	και	υψηλή	δόση	αζώτου,	αντίστοιχα.	
Συμπεραίνεται	ότι,	από	τα	εδαφοβελτιωτικά	που	χρησιμοποιήθηκαν,	ο	γκαιτίτης	και	τα	
συστήματα	ζεόλιθος-γκαιτίτης	Ι	και	ΙΙ	προσρόφησαν	τη	μεγαλύτερη	ποσότητα	νιτρικού	
αζώτου	επηρεάζοντας	όμως	την	αύξηση	του	βλήτου.	Η	μείωση	της	συγκέντρωσης	των	
νιτρικών	στο	βλήτο,	το	οποίο	χρησιμοποιείται	ευρέως	ως	σαλατικό,	έχει	πολύ	μεγάλη	
σημασία	λόγω	της	άμεσης	μεταφοράς	των	νιτρικών	στον	άνθρωπο.	



_______________________________________________________________________________________________
«Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα» 67

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
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 Σε	πειράματα	αγρού	και	θερμοκηπίου	που	πραγματοποιήθηκαν	από	το	2009	
έως	το	2010	στο	Γεωπονικό	Πανεπιστήμιο	Αθηνών,	στο	Μπενάκειο	Φυτοπαθολογικό	
Ινστιτούτο	 και	 στο	 Τεχνολογικό	 Εκπαιδευτικό	 Ίδρυμα	 Ηπείρου	 διερευνήθηκε	 η	
δυνατότητα	 αντιμετώπισης	 ορισμένων	ανοιξιάτικων	 ζιζανίων	 με	 ενσωμάτωση	οκτώ	
ποικιλιών	 σκληρού	 σιταριού.	 Ειδικότερα,	 αξιολογήθηκε	 η	 πιθανή	 αλληλοπαθητική	
δράση	 των	 ποικιλιών	 Simeto,	 Torrebianca,	 Claudio,	 Meridiano,	 Κοντοπούλι,	
Παπαδάκης,	 Μούδρος	 και	 Λήμνος	 εναντίον	 των	 ετήσιων	 ανοιξιάτικων	 ζιζανίων	
σετάρια	(Setaria viridis),	μουχρίτσα	(Echinochloa crus-galli),	αγριοντοματιά	(Solanum 
nigrum),	αγριομελιτζάνα	(Xanthium strumarium),	και	αντράκλα	(Portulaca oleracea).	
Δύο	 εβδομάδες	 μετά	 την	 ενσωμάτωση	 των	 φυτών	 σιταριού	 έγινε	 η	 σπορά	 του	
αραβοσίτου	 και	 των	 ζιζανίων.	Τα	αποτελέσματα	 έδειξαν	 ότι	 στις	 4	 εβδομάδες	μετά	
τη	σπορά	η	πυκνότητα	των	ζιζανίων	μειώθηκε	κατά	24	έως	68%,	σε	σύγκριση	με	τη	
μη	ενσωμάτωση	φυτικής	μάζας	(μάρτυρας),	ανάλογα	με	το	είδος	του	ζιζανίου	και	την	
ποικιλία	του	σιταριού	που	ενσωματώθηκε.	Η	ενσωμάτωση	του	σιταριού	μείωσε	επίσης	
το	 νωπό	 βάρος	 των	 ζιζανίων	 μουχρίτσα,	 σετάρια,	 αγριοντοματιά,	 αγριομελιτζάνα	
και	αντράκλα	μέχρι	38,	49,	86,	64	και	90%	αντίστοιχα,	σε	σύγκριση	με	το	μάρτυρα.	
Επιπλέον,	όπου	προηγήθηκε	ενσωμάτωση,	ο	αριθμός	 των	παραγόμενων	σπόρων	
από	κάθε	ζιζάνιο	ήταν	μικρότερος	κατά	10	έως	57%,	ανάλογα	με	το	είδος	του	ζιζανίου	
και	την	ποικιλία	του	σιταριού	που	ενσωματώθηκε.	H	τελική	απόδοση	του	αραβοσίτου	
στα	πειραματικά	τεμάχια	που	ενσωματώθηκε	σκληρό	σιτάρι	(Παπαδάκης)	αυξήθηκε	
κατά	33%	σε	σύγκριση	με	την	αντίστοιχη	των	πειραματικών	τεμαχίων	του	μάρτυρα,	
ενώ	ήταν	μόλις	κατά	13%	χαμηλότερη	σε	σύγκριση	με	αυτή	που	δεν	ενσωματώθηκε	
φυτική	μάζα,	αλλά	προηγήθηκε	χημική	ζιζανιοκτονία.	Τα	αποτελέσματα	της	έρευνας	
αυτής	έδειξαν	ότι	η	φυτοτοξική	δράση	του	σκληρού	σιταριού	μετά	την	ενσωμάτωση	
διαφέρει	 σημαντικά	 ανάλογα	 με	 την	 χρησιμοποιούμενη	 ποικιλία	 και	 το	 είδος	 του	
ζιζανίου,	χωρίς	αρνητικές	επιδράσεις	στην	καλλιέργεια	του	αραβοσίτου	που	ακολουθεί.	
Ορισμένες	λοιπόν	από	τις	ποικιλίες	αυτές	θα	μπορούσαν	να	χρησιμοποιηθούν	προς	
την	κατεύθυνση	της	αντιμετώπισης	των	ζιζανίων	στην	επόμενη	καλλιέργεια	αλλά	και	
τη	μείωση	της	τράπεζας	σπόρων	τους	στο	έδαφος.
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 Οι	εκτεταμένες	μονοκαλλιέργειες	και	η	εντατική	καταπολέμηση	των	αυτοφυών	
φυτών	οδήγησαν	σε	δραματική	μείωση	 των	ειδών	 των	επικονιαστών	αλλά	και	 των	
ωφέλιμων	εντόμων	εξαιτίας	της	απώλειας	των	κατάλληλων	συνθηκών	επιβίωσης	και	
αναπαραγωγής	τους.	Οι	συνέπειες	είναι	αρνητικές	τόσο	για	τις	καλλιέργειες	(δεδομένου	
ότι	το	80%	των	καλλιεργούμενων	φυτών	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	εξαρτώνται	από	τα	
έντομα	για	επικονίαση,	αλλά	και	εξαιτίας	της	διατάραξης	της	ισορροπίας	στο	τρι-τροφικό	
επίπεδο	φυτά	-	επιβλαβή	έντομα	-	φυσικοί	εχθροί),	όσο	και	για	το	περιβάλλον	λόγω	της	
μείωσης	της	βιοποικιλότητας.	Στοχεύοντας	στην	αντιμετώπιση	αυτών	των	συνεπειών,	
επιδιώκεται	η	εγκατάσταση	επιλεγμένων	φυτικών	ειδών	που	θα	παρέχουν	καταφύγιο	
και	 τροφή	 σε	 ωφέλιμα	 έντομα	 και	 επικονιαστές,	 στο	 πλαίσιο	 του	 προγράμματος	
Operation	 Pollinator,	 με	 την	 υποστήριξη	 της	 εταιρείας	 Syngenta.	 Η	 συγκεκριμένη	
προσέγγιση,	που	έχει	ήδη	εφαρμοστεί	με	ενθαρρυντικά	αποτελέσματα	σε	διάφορες	
χώρες	της	Ευρώπης	και	ιδιαίτερα	της	Μεσογείου,	μελετάται	από	φέτος	και	στην	Ελλάδα.	
Τα	πειράματα	θα	διεξαχθούν	σε	έναν	ελαιώνα	στην	πεδιάδα	της	Μεσσαράς	στην	Κρήτη,	
όπου	θα	γίνει	φθινοπωρινή	σπορά	μιγμάτων	επιλεγμένων	φυτών	σε	νησίδες	ανάμεσα	
στα	δένδρα	 και	σε	 έναν	αμπελώνα	στο	Αμύνταιο	Φλώρινας	 (Κτήμα	Άλφα)	 όπου	η	
σπορά	θα	γίνει	στα	περιθώρια	της	καλλιέργειας.	Τα	επιλεγμένα	είδη	είναι	τα	Medicago 
lupulina, Vicia sativa, Pisum sativum,	 Chrysanthemum coronarium, Matricaria 
chamomilla, Borago officinalis, Sinapis alba, Coriandrum sativum και	Hordeum vulgare.	
Κατά	το	διάστημα	ανθοφορίας	των	φυτών	θα	καταγραφούν	οι	πληθυσμοί	και	τα	είδη	
των	ωφέλιμων	εντόμων	και	των	επικονιαστών	που	επισκέπτονται	τα	άνθη	καθώς	και	
τα	 φυτικά	 είδη	 με	 την	 μεγαλύτερη	 επισκεψιμότητα	 στα	 εγκατεστημένα	 μίγματα	 και	
στην	αυτοφυή	βλάστηση.	Εφόσον	καμία	από	τις	δύο	καλλιέργειες	δεν	εξαρτάται	από	
τα	έντομα	για	την	επικονίαση	δεν	αναμένεται	επίδραση	στην	παραγωγή,	παρά	μόνο	
μέσω	της	προσέλκυσης	φυσικών	εχθρών.	Σύμφωνα	με	τα	μέχρι	τώρα	αποτελέσματα	
από	την	εφαρμογή	του	προγράμματος	σε	άλλες	χώρες	της	Μεσογείου,	διαπιστώθηκε	
σημαντική	αύξηση	τόσο	των	επικονιαστών	όσο	και	των	ωφέλιμων	εντόμων.



_______________________________________________________________________________________________
«Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα» 69

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

__________________________________________Α
Α. Αθανασιάδης 75
X. Αλεξούδης 47, 65
Τ. Αλμπάνης 29
Χ. Αναγνωστόπουλος 74
Φ. Ανδρινόπουλος 86
Α. Αφεντούλη 79
__________________________________________B
Μ. Βαρδαβάκης 66, 83
Κ. Βαρίκου 86
Ι. Βασιλάκογλου 33, 55, 58, 71, 73
Γ. Βασιλείου 47, 65
Χ. Βλάχος 56
Δ. Βλαχοστέργιος 73
Ν. Βολακάκης 86
Ζ. Βρύζας 65
Σ. Βυζαντινόπουλος 17, 63, 64
__________________________________________Γ
Δ. Γαϊτάνης 57
Μ. Γαλάνης 71
Θ. Γάτσης 33, 58
Θ. Γέμτος 34
Ι. Γεωργούλας 75
Η. Γιαννακός 66
Κ. Γιαννοπολίτης 45
Θ. Γιτσόπουλος 28, 64, 75
Δ. Γκιτσάκης 83
Ν. Γκουγκουλιάς 33
__________________________________________Δ
Κ. Δήμας 33, 55, 58, 71, 73
Α. Δημήρκου 84
Χ. Δόρδας 49, 50
Δ. Δούμα 85
__________________________________________Ε
Η. Ελευθεροχωρινός 46, 48, 49, 50
Α. Ευθυμιάδου 26, 35
__________________________________________Θ
Χ. Θεοχάρης 72



_______________________________________________________________________________________________
70         16ο Επιστημονικό Συνέδριο

__________________________________________Κ
Α. Καλαμαράκη 86
Β. Καλλιακάκη 86
Ν. Καλούμενος 46, 48, 49, 50
Δ. Καλύβας 56
Π. Κανάτας 45
Φ. Καραμαούνα 86
Χ. Καριπίδης 85
Α. Καρκάνης 26, 35
Β. Κατή 67, 86
Ε. Κατσαρού 84
A. Κλεισιάρης 28
Σ. Κουτρούμπας 47
Β. Κωτούλας 85
J. Kashefi 37
J. Kigel 80
__________________________________________Λ
Κ. Λιαπής 74
Π. Λόλας 22, 25, 34, 36, 66, 83
Σ. Λυμπεροπούλου 41
__________________________________________Μ
Χ. Μακρίδης 33
Α. Μαρκέλλου 86
Κ. Μαχαίρα 67
Κ. Μήτσιος 84
Α. Μόλλα 84
Δ. Μπιλάλης 26, 35
__________________________________________Ν
Ε. Νταλιάνη 49
Μ. Νταράουσε 42, 59
Ε. Ντούλα 66
__________________________________________Ο
Γ. Οικονόμου 41, 45, 56, 85
Λ. Οικονόμου 86
__________________________________________Π
Α. Παναγόπουλος 67
Ε. Πάνου-Φιλοθέου 28
Ι. Παπαγεωργίου 27, 55, 73
Ε. Παπαδοπούλου - Μουρκίδου 65
Γ. Παπάζης 29
Α. Παπαπαναγιώτου 50
Γ. Παπούλιας 27



_______________________________________________________________________________________________
«Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα» 71

Λ. Παππά 80
Σ. Παραγυιού 27
Ε. Πασπάτης 45, 74
Κ. Πασχαλίδης 33, 58
Γ. Πατακιούτας 29
Σ. Πλεξίδα 82
__________________________________________Σ
Γ. Σιδηρόπουλος 84
Λ. Σκρέτης 71
Α. Σολωμού 81
Σ. Σουίπας 25, 34, 36
Κ. Σπανός 57
Ι. Σταματάς 72
Α. Σφουγγάρης 81, 82
__________________________________________Τ
Ε. Τάτση 29
Η. Τραυλός 41, 42, 45, 85
Σ. Τραυλός 41
Α. Τσαφτάρης 21
Β. Τσιώνη 49
Χ. Τσούτση 29
__________________________________________Χ
Σ. Χαρουτουνιάν 74
Σ. Χατζηλαζαρίδου 48
Π. Χατζοπούλου 28
Δ. Χάχαλης 42, 64, 85
Ν. Χουλιαράς 33



_______________________________________________________________________________________________
72         16ο Επιστημονικό Συνέδριο



_______________________________________________________________________________________________
«Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα» 73

ΧΟΡΗΓΟΙ

Ευχαριστίες εκφράζονται για την προσφορά τους στη 
διοργάνωση του 16ου Eπιστημονικού Συνεδρίου της ΕΖΕ, 

στους :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩ.ΤΕ.Ε & ΓΕΩ.ΤΕ.Ε Κ.Ε.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
DOW AGROSCIENCES

DU PONT AGRO HELLAS AE
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, Κ. & Ν., Α.Β.Ε.Ε.
F.M.C. ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΜΟΝSANTO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ
Ε.Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΗΛΑΙΑΣ Α.Ε.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ



_______________________________________________________________________________________________
74         16ο Επιστημονικό Συνέδριο


