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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Πρόεδρος Ελευθεροχωρινός Ηλίας 

Αντιπρόεδρος ∆ήµας Κίτσιος 

Γ. Γραµµατέας Βασιλάκογλου Ιωάννης 

Ταµίας Χάχαλης ∆ηµοσθένης 

Μέλη Βυζαντινόπουλος Σπυρίδων 

 Κωτούλα-Συκά Ελένη 

 Οικονόµου Γαρυφαλιά 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
∆ήµας Κίτσιος Πρόεδρος Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

Θεσσαλονίκης 

Βασιλάκογλου 

Ιωάννης 

Γραµµατέας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας 

Χάχαλης ∆ηµοσθένης  Ταµίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

∆αµαλάς Χρήστος Μέλος Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 

Ζαννόπουλος Σταύρος Μέλος Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. 

Γιτσόπουλος Θωµάς Μέλος ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης 

Καλούµενος 

Νικόλαος 

Μέλος Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 

 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

 
Βυζαντινόπουλος Σπυρίδων ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης  

Γιαννοπολίτης Κωνσταντίνος Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

Ελευθεροχωρινός Ηλίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή 

Γεωπονίας  

Ευθυµιάδης Παναγιώτης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Κωτούλα-Συκά Ελένη Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Λόλας Πέτρος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών  

Πασπάτης Ευάγγελος Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
 
 

Πέµπτη 11 ∆εκεµβρίου 
 

08:00-09:00 Προσέλευση – Εγγραφή συνέδρων 
 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Προεδρείο: Κ. ∆ήµας, Ι. Βασιλάκογλου, ∆. Χάχαλης, Χ. ∆αµαλάς, Σ. Ζαννόπουλος, Θ. 

Γιτσόπουλος, Ν. Καλούµενος 
 
09:00-09:30 Έναρξη - Χαιρετισµοί 
 
09:30-10:00 Εναρκτήρια Εισήγηση 
Η. Ελευθεροχωρινός: Η Επίδραση των Περιβαλλοντικών Αλλαγών στη Ζιζανιολογία. 
 

1
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Νέα είδη ζιζανίων – Επισκοπήσεις – Βιολογία ζιζανίων 

 
Προεδρείο: Κ. Γιαννοπολίτης, Γ. Οικονόµου 
 
10:00-10:15 Κ. Γιαννοπολίτης 

Νέα Είδη Ζιζανίων στην Ελλάδα τα Τελευταία Χρόνια. 
 
10:15-10:30 Χ. Μιχαήλ, Β. Ζαβρός, Ι. Σταύρου, Μ. Θεοχάρους, Α. Αλεξάνδρου, Ε. 

Βαρδαβάκης, Π. Λόλας 

Επισκόπηση Ζιζανίων σε Αµπελώνες, Ελαιώνες, Σιτηρά, Μπανανοκαλλιέργεια, 
Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα – Γιγαρτόκαρπα στην Κύπρο. 
 

10:30-10:45 Χ. Βλάχος, ∆. Καλύβας, Γ. Οικονόµου, Π. Ευθυµιάδης 
Χωροταξική Κατανοµή των Ζιζανίων στην Καλλιέργεια του Βαµβακιού στο Νοµό 
Καρδίτσας. 

 
10:45-11:00 Η. Τραυλός, Κ. Γιαννοπολίτης, Ε. Πασπάτης 

Παραλλακτικότητα Αγριοβρώµης (Avena spp.) σε Σιταγρούς της Βοιωτίας στην 
Κεντρική Ελλάδα. 

 
11:00-11:15 Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Μακρυγιάννης, Ε. Βαρδαβάκης, Π. Λόλας 

Βιολογία, Μορφολογία και Χηµική Αντιµετώπιση Τεσσάρων Βιοτύπων του 
Ζιζανίου Τάτουλας (Datura stramonium L.). 

 
11:15-11:30 Σ. Σουΐπας, Ε. Βαρδαβάκης, Π. Λόλας 

Βλάστηση Σπόρου του Ζιζανίου Μυρώνι (Scandix pectin-veneris) σε Ελεγχόµενες 
Συνθήκες Θερµοκρασίας – Φωτοπεριόδου και Φύτρωµα σε Σχέση µε το Βάρος 
Σπόρου, Χρόνο και Βάθος Σποράς. 

 
11:30-11:45 ∆. Λύρα, ∆. Καλύβας, Γ. Οικονόµου 

Χωρική ∆ιερεύνηση για Είδη Orobanche spp. που Προσβάλλουν Φυτά Μεγάλης 
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Καλλιέργειας στην Ελλάδα. 
 
11:45-12:00 ∆. Χάχαλης 

Χαρτογράφηση Ζιζανίων στον Αµπελώνα Ραψάνης µε Σκοπό την Ολοκληρωµένη 
Αντιµετώπιση Ζιζανίων. 

 
12:00-12:30 Γραπτές Ανακοινώσεις (POSTERS) – ∆ιάλειµµα 
 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) 

 
12:00-12:30 
 

Keco R., Papa, G. 
The Cooperation of Agricultural Services in the Trans-Boundary Regions: an 
Additional Possibility for Environmental Friendly Agricultural Practices. 

 
Υδραίου Φ., Κ. Βησσαρίτη, Μ. Ηλιοπούλου, H. Felber 

Πρωτοβουλία για την Ασφαλή Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - 
Εκπαίδευση Αγροτών και Επικοινωνία. 

 

Υδραίου Φ., Κ. Βησσαρίτη, H. Felber, Κ. Μαχαίρα, Α. Τσακιράκης, Π. Αναστασιάδου 

Πρωτοβουλία για την Ασφαλή Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - 
Πειραµατικό Μέρος. 

 
Α. Σολωµού, Α. Σφουγγάρης, Ε. Βαρδαβάκης 

Συγκριτική Μελέτη της Φυτικής Ποικιλότητας σε Συµβατικούς και Βιολογικούς 
Ελαιώνες της Μαγνησίας. 

 

Α. Λιθουργίδης, Χ. ∆όρδας 
Ανταγωνιστική Ικανότητα Συγκαλλιεργούµενων Ειδών σε Μίγµατα Αναρριχώµενου 
Φασολιού µε Καλαµπόκι. 

 
Γ. Τσικρικώνης, Χ. ∆όρδας, Α. Λιθουργίδης 

Επίδραση της Εποχής Σποράς στην Αύξηση, Ανάπτυξη και Απόδοση ∆ύο Ποικιλιών 
Ελαιοκράµβης. 

 

Θ. Γιτσόπουλος, Σ. Βυζαντινόπουλος, Ι. Γεωργούλας, Φ. Κλεισιάρης 
Εκλεκτικότητα και Αποτελεσµατικότητα Προφυτρωτικών και Μεταφυτρωτικών 
Εφαρµογών Ζιζανιοκτόνων στην Καλλιέργεια της Ελαιοκράµβης (Brassica napus) µε 
βάση το Ζιζανιοκτόνο Metazachlor + Quinmerac (Βutisan Plus 40/10 SC). 

 
2

η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Ανταγωνισµός – Αλληλοπάθεια ζιζανίων 

 
Προεδρείο: ∆. Χάχαλης, Π. Μπουχάγιερ 
 
12:30-12:45 K. ∆ήµας, I. Βασιλάκογλου, Θ. Γάτσης, Α. Λιθουργίδης, Η. 

Ελευθεροχωρινός  
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∆ιερεύνηση της Ανταγωνιστικής-Αλληλοπαθητικής Ικανότητας Πενήντα 
Ποικιλιών Κριθαριού. 

 
12:45-13:00 Π. Μπουχάγιερ, M. Ιωάννου-Σκέντερ, Ε. Σκώττη, Ε. Ευθυµιάδου, Π. 

Ευθυµιάδης 
Αξιολόγηση Βιολογικής ∆ράσης του Εκχυλίσµατος της Βρωµοκαρυδιάς 
(Ailanthus altissima, Mill. Swingle). 

 
13:00-13:15 I. Βασιλάκογλου, K. ∆ήµας, Χ. Ριτζούλης, Β. Γκαρανέ, Ε. Πάνου-

Φιλοθέου, Β. Λιανοπούλου 
Ανταγωνιστική και Αλληλοπαθητική Ικανότητα Επτά Ετήσιων Αρωµατικών 
Φυτών Εναντίον Ανοιξιάτικων Ζιζανίων. 

 
13:15-13:30 Α. Παπανικολάου, Γ. Κουδουνάς, Σ. Σουΐπας, Π. Λόλας 

Κρίσιµοι Χρόνοι Παρουσίας-Απουσίας Ζιζανιοπληθυσµού στον Ηλίανθο και 
Επίδραση στην Αύξηση-Ανάπτυξη και τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά. 

 
13:30-13:45 K. ∆ήµας, I. Βασιλάκογλου, Θ. Γάτσης 

Αλληλοπαθητική Επίδραση Υπολειµµάτων Ηλίανθου στη Φυτρωτική Ικανότητα 
και Ανάπτυξη της Φακής και του Ζιζανίου Βερόνικα (Veronica hederifolia L.). 

 
13:45-14:00 Σ. Κωστούλα, Μ. Νταράουσε, ∆. Χάχαλης, Α. Χα 

Επίδραση των Αποστάσεων Γραµµών Σποράς του Βαµβακιού στον Ανταγωνισµό 
µε τα Ζιζάνια. 

 
14:00-15:30 Γεύµα  
 

3
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

∆ιαχείριση ζιζανίων – Αποτελεσµατικότητα Ζιζανιοκτόνων (µέρος πρώτο) 

 
Προεδρείο: Π. Λόλας, Χ. ∆αµαλάς 
 
15:30-15:45 Μ. Παπαφωτίου, Η. Κανέλλου, Γ. Οικονόµου 

∆ιαχείριση της Ανεπιθύµητης Βλάστησης στον Αρχαιολογικό Χώρο της 
Ελευσίνας. 

 
15:45-16:00 Σ. Φουντάς, Κ. Μπουλουλής, Π. Παγάνης, Θ. Γέµτος, Γ. Νάνος, Α. 

Παρασκευόπουλος, Μ. Γαλάνης 
∆ιαχείριση Ζιζανιοχλωρίδας στην Ελιά µε Κατεργασία του Εδάφους, Μηχανική 
Καταστροφή και Χηµική Ζιζανιοκτονία. Εφαρµογή Πρακτικών Γεωργίας 
Ακριβείας. 

 
16:00-16:15 ∆. Σέρβης, Κ. Μπόζογλου, Κ. Τσακίρη, Σ. Μπιτιβάνος, Χ. Στεφανάκης, Α. 

Κλειτσινάρης 
Αντιµετώπιση της Οροβάγχης και των Άλλων Ζιζανίων στον Ηλίανθο µε 
Ανθεκτικές Ποικιλίες (Clearfield) στο Ζιζανιοκτόνο Imazamox. 

16:15-16:30 Χ. ∆αµαλάς, Κ. ∆ήµας, Η. Ελευθεροχωρινός 
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Ευαισθησία Ειδών Μουχρίτσας σε Μεταφυτρωτικά Ζιζανιοκτόνα της 
Καλλιέργειας του Ρυζιού. 

 
16:30-16:45 ∆. Χάχαλης, Η. Τραυλός 

Χηµική Αντιµετώπιση Ζιζανίων σε Πλατύφυλλους Χλοοτάπητες ∆ιχόνδρας 
(Dichondra repens). 

 
16:45-17:00 ∆ιάλειµµα 
 

4
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

∆ιαχείριση ζιζανίων – Αποτελεσµατικότητα Ζιζανιοκτόνων (µέρος δεύτερο) 

 
Προεδρείο: Σ. Βυζαντινόπουλος, Θ. Γιτσόπουλος 
 
17:00-17:15 Σ. Σουΐπας, Π. Λόλας 

Αποτελεσµατικότητα – Εκλεκτικότητα Ζιζανιοκτόνων στη Γιατρόφα (Jatropha 

curcas). 
 
17:15-17:30 ∆. Χάχαλης, Η. Τραυλός 

Μελέτη της Συνδυαστικότητας Mesotrione και Nicosulfuron στο Καλαµπόκι. 
 
17:30-17:45 Σ. Σουΐπας, Π. Λόλας, ∆. Κοκιούµη 

Αποτελεσµατικότητα – Εκλεκτικότητα Ζιζανιοκτόνων στη Stevia rebaudiana. 
 
17:45-18:00 Χ. ∆αµαλάς, Α. Λιθουργίδης, Η. Ελευθεροχωρινός 

Αντιµετώπιση Ειδών Μουχρίτσας µε Μεταφυτρωτικά Ζιζανιοκτόνα της 
Καλλιέργειας του Αραβοσίτου. 

 
5

η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Ανθεκτικότητα Ζιζανίων 

 
Προεδρείο: Ε. Κωτούλα-Συκά, Β. Κατή 
 
18:00-18:15 K. Γιαννοπολίτης, Η. Τραυλός, ∆. Χάχαλης, Ι. Παπαγεωργίου, A. 

Καζαντζίδου 
∆ιερεύνηση της Ανθεκτικότητας Βιοτύπων της Κόνυζας (Conyza spp.) στο 
Ζιζανιοκτόνο Glyphosate. 

 
18:15-18:30 Ν. Καλούµενος, Η. Ελευθεροχωρινός 

Βιολογικά και Μορφολογικά Χαρακτηριστικά Οκτώ Ανθεκτικών και Οκτώ 
Ευαίσθητων στο Tribenuron Πληθυσµών Παπαρούνας (Papaver rhoeas L.). 

 
18:30-18:45 Ν. Καλούµενος, Χ. ∆όρδας, Γ. ∆ιαµαντίδης, Η. Ελευθεροχωρινός 

Επίδραση των Ζιζανιοκτόνων Chlorsulfuron, Florasulam, Imazamox, Pyrithiobac 
και Tribenuron στη ∆ράση του Ενζύµου ALS από Ανθεκτικούς Πληθυσµούς 
Παπαρούνας (Papaver rhoeas L.). 

 
18:45-19:00 Ν. Καλούµενος, Χ. ∆όρδας, Γ. ∆ιαµαντίδης, Η. Ελευθεροχωρινός 
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Αλληλούχηση του ALS Γονιδίου από 28 Ανθεκτικούς στο Tribenuron 
Πληθυσµούς Παπαρούνας (Papaver rhoeas L.). 

 
19:00-19:15 Α. Παπαπαναγιώτου, Ν. Καλούµενος, Η. Ελευθεροχωρινός 

Αξιολόγηση 114 Βιοτύπων Αγριοβρώµης (Avena sterilis L.) για Πιθανή Ανάπτυξη 
Ανθεκτικότητας στα Ζιζανιοκτόνα Clodinafop propargyl, Fenoxaprop-P-ethyl και 
Mesosulfuron + Iodosulfuron. 

 
19:15-19:30 Θ. Ευθυµιάδης, Ν. Καλούµενος, Η. Ελευθεροχωρινός 

∆ιερεύνηση της Ανθεκτικότητας Οκτώ Βιοτύπων Ήρας (Lolium rigidum L.) στα 
Ζιζανιοκτόνα Mesosulfuron + Iodosulfuron, Diclofop-methyl, Clodinafop 
propargyl και Glyphosate. 

 
 
19:30 Λήξη Εργασιών Πρώτης Ηµέρας 
 
21:00 ∆εξίωση Συνέδρων 
 

Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου 
 

6
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Νέα Ζιζανιοκτόνα – Φυτορρυθµιστικές Ουσίες 

 
Προεδρείο: Ε. Πασπάτης, Κ . ∆ούλιας  
 
09:00-09:15 ∆. Βλάχος 

Πλαίσιο και ∆ιαδικασίες Ελέγχου των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στην 
Αγορά. 
 
09:15-09:30 I. Παπαγεωργίου, Β. Βαϊόπουλος 

Pinoxaden ένα Νέο Ζιζανιοκτόνο για την Καταπολέµηση Αγρωστωδών Ζιζανίων 
σε Σιτηρά. 

 
09:30-09:45 ∆. Βλάχος 

Ανάλυση Επικινδυνότητας των ∆ιαφόρων Παραβάσεων της Νοµοθεσίας των 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.  

 
09:45-10:00 ∆. Σέρβης, Κ. Μπόζογλου, Κ. Τσακίρη, Σ. Μπιτιβάνος, Χ. Στεφανάκης, Α. 

Κλειτσινάρης 
Topramezone: Νέο Μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο για την Αντιµετώπιση 
Αγρωστωδών και Πλατυφύλλων Ζιζανίων στην Καλλιέργεια του Αραβοσίτου. 

 
10:00-10:15 Β. Κατή και Κ. Γιαννοπολίτης 

Φυτοτοξική ∆ράση του Ζιζανιοκτόνου Glyphosate σε Φυτά Αµπελοφάσουλου 
(Dolichos melanophthalmus DC.) και Τοµάτας (Lycopersicon esculentum Mill.) 
µετά από Απορρόφηση από τις Ρίζες. 

 
10:15-10:30 Ε. Πασπάτης, Η. Τραυλός, K. Μαλλίδης, Π. Χρυσάνθου 
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Επιπτώσεις στα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και τη Μετασυλλεκτική Συµπεριφορά 
των Καρπών Τοµάτας Θερµοκηπίου από την Εφαρµογή το Καλοκαίρι της 
Καρποδετικής Φυτορρυθµιστικής Ουσίας β-NOA. 

 
10:30-10:45 Κ. Γιαννοπολίτης, Β. Κατή 

Επίδραση της Υπερφωσφορικής Λίπανσης στην Προσρόφηση του Glyphosate από 
Επιλεγµένα Αγροτικά Εδάφη. 

 
10:45-11:00 Χ. Μουζακίτης, Ν. Τσιρόπουλος, ∆. Κοκιούµη, Π. Λόλας 

Αποδόµηση, σε Σχέση µε τη Θερµοκρασία Αέρος και την Υγρασία Εδάφους, των 
Ζιζανιοκτόνων atrazine, pendimethalin και trifluralin σε Εδάφη µε Πολύχρονη 
Εφαρµογή atrazine. 

 
11:00-11:30 ∆ιάλειµµα  

 

7
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Γεωργία – Εναλλακτικές και Ενεργειακές Καλλιέργειες 

 
Προεδρείο: Γ. Οικονόµου, Σ. Ζαννόπουλος 
 
11:30-11:45 Ι. Βασιλάκογλου, Κ. ∆ήµας, Θ. Γάτσης 

Αξιολόγηση Ποικιλιών Άγριας Αγκινάρας (Cynara cardunculus L.) σε Συνθήκες 
Καταπόνησης Έλλειψης Υγρασίας και Ανταγωνισµού Ζιζανίων. 

 
11:45-12:00 Ε. Βογιατζή-Καµβούκου, R. Marquard, Α. Τέγου, Ν. Χουλιαράς 

Βιοποικιλότητα Αυτοφυούς Ελληνικής Ρίγανης και Μελέτη Προσαρµοστικότητας 
Γερµανικών Ποικιλιών Μαντζουράνας στην Ελλάδα. 

 
12:00-12:15 Τ. Μήτσης, Ν. Κατσένιος, Α. Ευθυµιάδου, Ν. ∆αναλάτος

 

Βελτιστοποίηση της Απόδοσης της Ελαιοκράµβης. 
 
12:15-12:30 Ε. Βογιατζή-Καµβούκου, R. Marquard, Α. Τέγου, Μ. Μάντζιος, Ν. 

Χουλιαράς 
Συγκριτικά Αποτελέσµατα Καλλιέργειας Ποικιλιών Βασιλικού (Ocimum 

basilicum L.). 
 
12:30-12:45 Κ. ∆ούλιας 

Εναλλακτικές και Ενεργειακές Καλλιέργειες στο Νοµό Έβρου. 
 

12:45-13:00 Λ. Παπαγιάννης, Ν. Κατής 
Αυτοφυή Φυτά ως Εναλλακτικοί Ξενιστές του Ιού του Κίτρινου Καρουλιάσµατος 
των Φύλλων της Τοµάτας (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) στην Κύπρο. 
 

13:00-13:30 Συζήτηση – Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 
13:30 Λήξη Συνεδρίου 
 
13:35 Γενική Συνέλευση Μελών ΕΖΕ 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
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Η Επίδραση των Περιβαλλοντικών Αλλαγών στη Ζιζανιολογία 

 
 

Ηλίας Ελευθεροχωρινός
 

 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας1 

 
 

Σχολιάζονται οι επιδράσεις των κλιµατολογικών αλλαγών (αύξηση συγκέντρωσης CO2 
στην ατµόσφαιρα, άνοδος θερµοκρασίας, ξηρασία κ.ά.) στη βιολογία των ζιζανίων και των 
καλλιεργούµενων φυτών, στην αποτελεσµατικότητα των ζιζανιοκτόνων και στην τύχη και 
συµπεριφορά τους στο περιβάλλον. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι η αύξηση της 
συγκέντρωσης του CO2 θα αυξήσει την ανταγωνιστική ικανότητα των C3 ειδών των 
καλλιεργούµενων φυτών (ρύζι, σόγια, βαµβάκι, ζαχαρότευτλα, σιτάρι κ.ά.) σε σχέση µε τα 
C4 είδη των ζιζανίων (αγριάδα, µουχρίτσα, βλήτο τραχύ, βέλιουρας, γλυστρίδα κ.ά.), των 
C3 ειδών ζιζανίων (λουβουδιά, αγριοµπαµπακιά, αγριοβρώµη, παπαρούνα κ.ά.) σε 
σύγκριση µε τα C4 είδη των καλλιεργούµενων φυτών (αραβόσιτος, σόργο κ.ά.), αλλά και 
των C3 ειδών ζιζανίων σε σχέση µε τα C3 είδη των καλλιεργούµενων φυτών. Γενικώς, η 
αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 1) θα µειώσει τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου των 
φυτών (καλλιεργούµενα, ζιζάνια), 2) θα αυξήσει το πάχος της εφυµενίδας των φύλλων και 
την αντίσταση των στοµάτων µε αποτέλεσµα τη µείωση της απορρόφησης και της ως εκ 
τούτου αποτελεσµατικότητας των ζιζανιοκτόνων φυλλώµατος, 3) θα µειώσει το ρυθµό της 
διαπνοής και την ως εκ τούτου απορρόφηση (από τις ρίζες των ζιζανίων) και δράση των 
ζιζανιοκτόνων εδάφους, 4) θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα αξιοποίησης του νερού 
από τα φυτά, 5) θα µειώσει την ικανότητα αζωτοδέσµευσης των ψυχανθών και τον 
αποικισµό των φυτών από τη µυκόρριζα (απορρόφηση φωσφόρου), 6) θα επιταχύνει το 
ρυθµό αύξησης των C3 ζιζανίων µε αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου ευαισθησίας τους 
στην εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων φυλλώµατος, 7) θα αυξήσει την ικανότητα παραγωγής 
των C3 πολυετών ζιζανίων σε όργανα αγενούς αναπαραγωγής (έρπουσες ή πασσαλώδεις 
ρίζες) µε αποτέλεσµα τη µείωση της αποτελεσµατικότητας των διασυστηµατικών 
ζιζανιοκτόνων, 8) θα αυξήσει τη συγκέντρωση των αλκαλοειδών ουσιών στα φύλλα των C3 

δηλητηριωδών ζιζανίων και, 9) θα ευνοήσει την εξάπλωση των λιγότερο ανταγωνιστικών 
C3 ειδών εντός των φυτοκοινοτήτων µε αποτέλεσµα την αλλαγή της σύνθεσής τους. 
Αντίθετα, η άνοδος της θερµοκρασίας εξαιτίας της αύξησης της συγκέντρωσης του CO2 θα 
ευνοήσει τα C4 σε σύγκριση µε τα C3 είδη φυτών και θα µειώσει την αποτελεσµατικότητα 
αξιοποίησης του νερού από τα φυτά. Βέβαια, η αύξηση της απόδοσης των C3 φυτών λόγω 
της αύξησης του CO2 δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί επακριβώς επειδή αυτή θα 
επηρεαστεί από την αναµενόµενη και µη εκτιµηθείσα άνοδο της θερµοκρασίας, την 
ξηρασία, τις ισχυρές βροχοπτώσεις (πληµµύρες), τους ισχυρούς ανέµους, την εµφάνιση-
διάρκεια νεφώσεων, το σύστηµα καλλιέργειας, τη λίπανση και την αύξηση της 
ανταγωνιστικής ικανότητας ορισµένων ζιζανίων. Τέλος, η επίδραση της αύξησης της 
συγκέντρωσης του CO2, της ανόδου της θερµοκρασίας, της ξηρασίας ή των ισχυρών 
βροχοπτώσεων στην τύχη και συµπεριφορά των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον δεν είναι 
δυνατόν να εκτιµηθεί επακριβώς εξαιτίας της αδυναµίας πρόβλεψης του χρόνου εµφάνισης 
και της διάρκειας αυτών των αλλαγών αλλά και λόγω των πολλών και πολλαπλών 
αλληλεπιδράσεών τους µε τους παράγοντες που σχετίζονται µε τα φυτά, τα ζιζανιοκτόνα 
και το έδαφος. 
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ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 

Νέα Είδη Ζιζανίων – Επισκοπήσεις – Βιολογία Ζιζανίων
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Νέα Είδη Ζιζανίων στην Ελλάδα τα Τελευταία Χρόνια 
 
 

Κωνσταντίνος Γιαννοπολίτης 

 
Τµήµα Ζιζανιολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

 
 

Παρουσιάζονται τρία νέα είδη ζιζανίων που εντοπίσθηκαν σε καλλιέργειες ορισµένων 
περιοχών κατά την περίοδο 2000-2008 και θα πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση τα 
επόµενα χρόνια. Πρόκειται για τα είδη: 
Sicyos angulatus L., Cucurbitaceae, το οποίο φαίνεται ότι ήρθε στη χώρα µας πρόσφατα 
και προς το παρόν εξαπλώνεται στη Βόρεια Ελλάδα ενώ δεν έχει ακόµα παρατηρηθεί στη 
Νότια Ελλάδα. ∆ηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα ιδιαίτερα σε καλλιέργειες αραβοσίτου στην 
Καβάλα και στην Ορεστιάδα. 
Sida spinosa L., Malvaceae, το οποίο έχει βρεθεί σε χαµηλούς πληθυσµούς σε καλλιέργειες 
βαµβακιού στο Λούρο Πρεβέζης και στον Παλαµά Καρδίτσας. Το είδος αυτό, µε βάση 
παρατηρήσεις στις περιοχές που εντοπίσθηκε δεν φαίνεται να εξαπλώνεται γρήγορα, αλλά 
θα πρέπει να εξετασθεί πιθανή παρουσία ή και εξάπλωσή του και σε άλλες περιοχές. 
Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake, Asteraceae, βρέθηκε σε πυκνούς πληθυσµούς σε 
καλλιέργειες λαχανικών στο Μαραθώνα Αττικής. Το είδος αυτό µάλλον υπάρχει από 
παλαιότερα στη χώρα µας, µαζί µε την Galinsoga parviflora Cav. από την οποία δύσκολα 
διακρίνεται. 
Παρουσιάζονται βασικά µορφολογικά χαρακτηριστικά για τη διαφοροποίηση και την 
αναγνώριση των τριών αυτών ειδών καθώς και βασικά στοιχεία της βιολογίας τους µε 
βάση παρατηρήσεις στον αγρό, στις συνθήκες της χώρας µας. Και τα τρία είδη είναι ετήσια 
φυτά που πολλαπλασιάζονται µε σπόρους. Η ικανότητά τους να παράγουν και ωριµάζουν 
µεγάλο αριθµό σπόρων ανά φυτό έχει επιβεβαιωθεί στις συνθήκες της χώρας µας. Τα είδη 
είναι ή µπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρά ζιζάνια για τις αρδευόµενες καλοκαιρινές 
καλλιέργειες. 
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Επισκόπηση Ζιζανίων σε Αµπελώνες, Ελαιώνες, Σιτηρά, 

Μπανανοκαλλιέργεια, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα και Γιγαρτόκαρπα 

στην Κύπρο 
 
 

Χριστόφορος Μιχαήλ, Βάκης Ζαβρός, Ιωάννης Σταύρου, Μιχαήλ Θεοχάρους, Άννα 

Αλεξάνδρου, Εµµανουήλ Βαρδαβάκης και Πέτρος Λόλας 

 
Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών 

Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος lolaspet@agr.uth.gr 
 
 

Σκοπός της εργασίας ήταν η επιτόπια επισκόπηση και η καταγραφή των ζιζανίων σε 
αµπελώνες, ελαιώνες, σιτηρά, µπανανοκαλλιέργεια, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα και 
γιγαρτόκαρπα της Κύπρου. Η επιτόπια επισκόπηση έγινε σε 16 διαφορετικές περιοχές 2 ή 3 
διαφορετικές εποχές σε κάθε περιοχή. Από κάθε αγρό πάρθηκαν τυχαία δείγµατα εδάφους, 
βάθους 0-20 cm, από 5-6 σηµεία και απόσταση περίπου 100 µέτρων µεταξύ τους.  Τα 
µικτά δείγµατα από κάθε αγρό µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο, τοποθετήθηκαν σε 
φυτοδοχεία (30Χ5 cm) όπου έγινε βλάστηση και καταγραφή ζιζανίων για 3 διαδοχικές 
περιόδους, διάρκειας ενός µήνα η κάθε µία. Μεταξύ των καταγραφών µεσολαβούσε 
διάστηµα 15 ηµερών και αναµόχλευση του εδάφους. Στην επιτόπια επισκόπηση των 
ζιζανίων στις πιο πάνω καλλιέργειες καταγράφηκαν συνολικά 74 διαφορετικά είδη 
ζιζανίων από τα οποία τα 61 ήταν πλατύφυλλα, τα 11 αγρωστώδη και δύο παρασιτικά. Στα 
εδαφοδείγµατα  παρατηρήθηκαν συνολικά 36 είδη ζιζανίων εκ των οποίων 28 ήταν 
πλατύφυλλα, 7 αγρωστώδη  και ένα  παρασιτικό. Στους αµπελώνες καταγράφηκαν 
συνολικά 16 διαφορετικά είδη. Σε µεγαλύτερη συχνότητα βρέθηκαν  το βλήτο, η µολόχα 
και η περικοκλάδα από τα πλατύφυλλα και η αγριοβρώµη και η αγριάδα από τα 
αγρωστώδη. Στους ελαιώνες και τα σιτηρά επαρχίας Λευκωσίας παρατηρήθηκαν 17 
διαφορετικά είδη µε µεγαλύτερη συχνότητα την τσουκνίδα, το καπνόχορτο, τη µολόχα και 
το βλήτο στους ελαιώνες και τη µολόχα, το καπνόχορτο και τη λουβουδιά στα 
σιτηρά. Στην µπανανοκαλλιέργεια καταγράφηκαν συνολικά 10 είδη ζιζανίων εκ των 
οποίων σε µεγαλύτερη συχνότητα βρέθηκε ο ζωχός, το βλήτο, το σκαρόχορτο και η 
σετάρια. Στους ελαιώνες και τα εσπεριδοειδή περιοχής Λάρνακας καταγράφηκαν 15 
διαφορετικά ζιζάνια εκ των οποίων η ήρα, το βλήτο και η οξαλίδα βρέθηκαν συχνότερα 
στα εσπεριδοειδή ενώ το βλήτο, η τσουκνίδα και η οξαλίδα συχνότερα στους ελαιώνες. Στα 
πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα παρατηρήθηκαν 12 διαφορετικά ζιζάνια εκ των οποίων το 
βλήτο, η αγριοβρώµη και η σετάρια εµφανίστηκαν πιο πολύ στα πυρηνόκαρπα και το 
βλήτο, η αγριοβρώµη και το σκαρολάχανο στα γιγαρτόκαρπα. 
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Χωροταξική Κατανοµή των Ζιζανίων στην Καλλιέργεια του Βαµβακιού 

στο Νοµό Καρδίτσας 
 
 

Χρίστος Βλάχος
1
, ∆ιονύσιος Καλύβας

2
, Γαρυφαλιά Οικονόµου

1
 και Παναγιώτης 

Ευθυµιάδης
1
 

 
1 Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 

2 Εργαστήριο Εδαφολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 
Αθήνα 

 
 

Το βαµβάκι εξακολουθεί να αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες στον 
ελληνικό χώρο, παρά την αλλαγή του καθεστώτος των επιδοτήσεων που επηρέασε αρκετές 
παραδοσιακές καλλιέργειες στη χώρα µας. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 
η αντιµετώπιση των ζιζανίων εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη καλλιεργητική 
τεχνική καθώς η παρουσία τους είναι ικανή να οδηγήσει σε σηµαντικές απώλειες στην 
απόδοση και στην ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος. Στη παρούσα µελέτη 
αποτυπώθηκε η κατανοµή των ζιζανίων στο βαµβάκι, στην καλλιεργητική ζώνη του Νοµού 
Καρδίτσας, µε τη χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) και τη 
χρησιµοποίηση του λογισµικού (Arcmap v. 9.2) για το σχεδιασµό των θέσεων 
δειγµατοληψίας. Καταµετρήθηκαν οι πληθυσµοί των ζιζανίων σε 101 πειραµατικά τεµάχια 
(θέσεις), σε περιοδείες που διενεργήθηκαν το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου 2007, πριν 
από την πρώτη µηχανική καλλιέργεια του εδάφους για τον έλεγχο των ζιζανίων. Η έκταση 
του κάθε πειραµατικού τεµαχίου ήταν 25m2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν οι 
συντεταγµένες των θέσεων δειγµατοληψίας, η πυκνότητα των πληθυσµών των ζιζανίων 
ανά είδος, η πυκνότητα των πληθυσµών ανεξαρτήτου του είδους και τέλος η µέθοδος 
άρδευσης. Παράλληλα για τη κάθε θέση δειγµατοληψίας καταγράφηκαν από 
εδαφολογικούς χάρτες η µηχανική σύσταση και η περιεκτικότητα του εδάφους σε 
ανθρακικό ασβέστιο. Από την ανάλυση των δεδοµένων, µε χρήση µεθόδων χωρικής 
παρεµβολής, προέκυψαν χάρτες συνεχούς κατανοµής των ζιζανιοπληθυσµών στη ζώνη 
βαµβακοκαλλιέργειας του νοµού. Τα είδη ζιζανίων που καταγράφηκαν ήταν τα εξής σε 
φθίνουσα σειρά, µε βάση το µέσο όρο της πυκνότητας του πληθυσµού τους ανά θέση 
δειγµατοληψίας: Cyperus rotundus, Convolvulus arvensis, Portulaca oleracea, Cynodon 

dactylon, Sorghum halepense, Xanthium strumarium, Solanum nigrum, Amaranthus 

retroflexus, Chrozophora tinctoria, Datura stramonium, Hibiscus trionum, Amaranthus 

blιtoides, Abutilon theophrasti. 
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Παραλλακτικότητα Αγριοβρώµης (Avena spp.) σε Σιταγρούς της 

Βοιωτίας στην Κεντρική Ελλάδα 
 
 

Ηλίας Τραυλός, Κωνσταντίνος Γιαννοπολίτης και Ευάγγελος Πασπάτης 

 
Τµήµα Ζιζανιολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στ. ∆έλτα 8, 14561 

Κηφισιά 
 
 

Η αγριοβρώµη (Avena spp.) συγκαταλέγεται ανάµεσα στα σοβαρότερα ζιζάνια των 
χειµερινών σιτηρών στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Η παραλλακτικότητα 
της αγριοβρώµης (Avena spp.) σε σιταγρούς της Ελλάδας εξετάσθηκε µε επισκόπηση του 
ζιζανίου για δύο χρόνια σε σιταγρούς της Βοιωτίας, µια τυπικής σιτοπαραγωγικής περιοχής 
στο κεντρικό τµήµα της χώρας, και µε πειράµατα θερµοκηπίου στα οποία συγκρίθηκε η 
ανάπτυξη των σποροφύτων βιοτύπων αγριοβρώµης που συλλέχθηκαν από την περιοχή 
αυτή. Η επισκόπηση των σιταγρών έδειξε ότι, παρά την ευρέως διαδεδοµένη πρακτική της 
χρήσης ζιζανιοκτόνων, αγριοβρώµη βρέθηκε κατά το χρόνο της ωρίµασης να υπάρχει 
στους περισσότερους αγρούς (83-91%). Το είδος αγριοβρώµης που υπήρχε ήταν σ’ όλες τις 
περιπτώσεις Avena sterilis και µόνο στο 11-15% των αγρών συνυπήρχε και το είδος A. 

fatua κατά µικρές κηλίδες και σε χαµηλότερη πυκνότητα. Για την ασφαλή in situ 
αναγνώριση του είδους προτείνεται ένας επιλεγµένος αριθµός χαρακτήρων των ώριµων 
σταχυδίων. Στα πειράµατα θερµοκηπίου βρέθηκε µεγάλη παραλλακτικότητα όσον αφορά 
τον τύπο ανάπτυξης και το βαθµό αδελφώµατος στα σπορόφυτα των βιοτύπων της A. 

sterilis αλλά όχι εκείνων της A. fatua. Τα σπορόφυτα των βιοτύπων της A. sterilis είχαν 
ανάπτυξη όρθια, ηµιόρθια ή πλάγια (έρπουσα), µε τον τελευταίο τύπο να παρουσιάζει και 
το µεγαλύτερο αριθµό αδελφιών ανά φυτό. 
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Βιολογία, Μορφολογία και Χηµική Αντιµετώπιση Τεσσάρων Βιοτύπων 

του Ζιζανίου Τάτουλα (Datura stramonium L.) 
 
 

Νικόλαος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Μακρυγιάννης  Εµµανουήλ Βαρδαβάκης και 

Πέτρος Λόλας 

 
Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών 

Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος lolaspet@agr.uth.gr 
 
 

Ο τάτουλας αποτελεί ένα κοινό ζιζάνιο και είναι γνωστός για τις τοξικές του ιδιότητες. 
Έχουν παρατηρηθεί βιότυποι τάτουλα οι οποίοι έχουν διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά 
από τον κοινό τάτουλα όσον αφορά το χρώµα του βλαστού και των ανθέων. Στο 
Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µελετήθηκε η βιολογία, η µορφολογία καθώς 
και η χηµική αντιµετώπιση τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα (2 πράσινοι και 2 κόκκινοι 
βιότυποι).  Στην µελέτη βλαστικότητας του σπόρου  τάτουλα αξιολογήθηκαν τρεις 
µεταχειρίσεις (τρίψιµο σπόρου και GA3 1mg/ml, 0,2 % ΝΚΟ3 και H2SO4 για 20 λεπτά)  σε 
θαλάµους ελεγχόµενων συνθηκών ως προς την θερµοκρασία (25ο C - 15 οC) και την  
φωτοπερίοδο (24 ώρες σκοτάδι, 16/8 ώρες σκοτάδι/φως).Το πειραµατικό σχέδιο που 
χρησιµοποιήθηκε για την µελέτη της βλαστικότητας και της χηµικής αντιµετώπισης ήταν 
RCB µε τέσσερις και τρεις επαναλήψεις για κάθε επέµβαση, αντίστοιχα. Η δοκιµή έγινε  
δύο φορές. Ο πράσινος κανονικός (Π.Κ) βιότυπος παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά 
βλάστησης (>80%) στην µεταχείριση τρίψιµο και GA3 σε όλες τις συνθήκες. Ο κόκκινος 
κανονικός (Κ.Κ) βιότυπος παρουσίασε επίσης τα υψηλότερα ποσοστά βλάστησης στην 
µεταχείριση τρίψιµο και GA3 µε τα υψηλότερα ποσοστά βλάστησης  στους 25ο C και σε 
συνθήκες σκότους. Παρόµοια συµπεριφορά είχαν και ο πράσινος µεγαλόλφυλλος (Π.Μ)  
και κόκκινος µεγαλόφυλλος (Κ.Μ) βιότυπος. Όλοι οι βιότυποι παρουσίασαν χαµηλά 
ποσοστά βλάστησης στην µεταχείριση H2SO4 για 20 λεπτά. Τα σηµαντικότερα στάδια του 
βιολογικού κύκλου του ζιζανίου προσδιορίστηκαν µε την βοήθεια της κλίµακας B.B.C.H 
και καταγράφηκαν από την ηµέρα σποράς (ΗΜΣ). Η εµφάνιση των κοτυληδόνων 
πραγµατοποιήθηκε 23-25 ηµέρες µετά τη σπορά  για τους τέσσερις βιότυπους ενώ το 
πέµπτο πραγµατικό φύλλο 46-51 ηµέρες. Μετά την εµφάνιση του πέµπτου φύλλου οι 
βιότυποι άρχισαν να διαφοροποιούν τον βιολογικό τους κύκλο, µε τον Κ.Μ βιότυπο να τον 
ολοκληρώνει σε 209, τον Π.Μ σε 158, τον Π.Κ σε 186, και τον Κ.Κ σε 174  ΗΜΣ. Η 
µελέτη της µορφολογίας των βιοτύπων αφορούσε διάφορες αγρονοµικές µετρήσεις όπως το 
ύψος του φυτού, το χρώµα του βλαστού και των ανθέων καθώς και το µήκος των 
µεσογονάτιων διαστηµάτων. Από τα 9 ζιζανιοκτόνα που αξιολογήθηκαν (5 προφυτρωτικά: 
aclonifen  acetochlor, dimethenamid, isoxaflutole, napropamide, ένα ενσωµατούµενο: 
trifluralin και 3 µεταφυτρωτικά: foramsulfuron, mesotrione και sulcotrione) πολύ καλό 
έλεγχο > 85% σε όλους τους βιοτύπους του τάτουλα έδωσαν  προφυτρωτικά τα  acetochlor, 
dimethenamid, isoxaflutole και  µεταφυτρωτικά τα  mesotrione και sulcotrione. 
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Bλάστηση Σπόρου του Ζιζανίου Μυρώνι (Scandix pectin-veneris) σε 

Ελεγχόµενες Συνθήκες Θερµοκρασίας – Φωτοπεριόδου και Φύτρωµα 

σε Σχέση µε το Βάρος Σπόρου, Χρόνο και Βάθος Σποράς 
 
 

Σπυρίδων Σουΐπας,  Εµµανουήλ Βαρδαβάκης και Πέτρος Λόλας 

 
Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών 

Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, lolaspet @ agr.uth.gr 
 
 

Μελετήθηκε η επίδραση της θερµοκρασίας και της φωτοπεριόδου  στη βλάστηση των 
σπόρων του ζιζανίου µυρώνι (Scandix pectin-veneris)  σε θάλαµο µε ελεγχόµενες συνθήκες 
και στον αγρό πως επηρεάζεται το φύτρωµά του µε το χρόνο,  βάθος σποράς και το 
µέγεθος του σπόρου. Στο εργαστήριο, ώριµοι σπόροι τοποθετήθηκαν σε τρυβλία σε δύο 
θερµοκρασίες 15 οC και 25 οC για 30 ηµέρες. Για κάθε θερµοκρασία εφαρµόστηκαν δύο 
φωτοπερίοδοι, 24 ώρες σκοτάδι και 16/8 σκοτάδι/φως. Οι σπόροι πριν την τοποθέτησή 
τους στους θαλάµους δέχθηκαν µια από τις εξής έξι επεµβάσεις : βλάστηση σε διάλυµα 
γιββεριλίνης 0,5 mg/ml ή 1 mg/ml, σε απεσταγµένο νερό, σε απεσταγµένο νερό µετά από 
εµβάπτιση σε πυκνό θειικό οξύ για 5 ή 10 min και ξέπλυµα. Ώς υπόστρωµα 
χρησιµοποιήθηκε διηθητικό χαρτί ή έδαφος. Το πείραµα έγινε δύο φορές µε 4 επαναλήψεις 
ανά επέµβαση κάθε φορά. Επίσης, µελετήθηκε η βλάστηση σπόρου διαφορετικού βαθµού 
ωρίµανσης σε τρυβλία µε έδαφος στους 15 οC στο σκοτάδι.  Στο αγρό έγιναν σπορές σε 
βάθη 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 cm στη χρονική περίοδο 14/2 έως 18/4 του 2008 ανά 15 
ηµέρες περίπου (µε καταγραφή της θερµοκρασίας εδάφους) καθώς και σπορά  δύο 
διαφορετικού µέσου βάρους σπόρων  16 mg και 70 mg/σπόρο το Μάρτιο 2008. Βρέθηκε 
ότι στους 25ο C δεν παρατηρήθηκε βλάστηση σε όλες τις επεµβάσεις. Στους 15 οC τα 
υψηλότερα ποσοστά βλάστησης, αυξηµένα από 2 έως 10 φορές, καταγράφηκαν όπου ως 
υπόστρωµα χρησιµοποιήθηκε έδαφος ανεξάρτητα από τη φωτοπερίοδο και όπου  η 
φωτοπερίοδος ήταν 24 ώρες σκοτάδι και υπόστρωµα έδαφος ή διηθητικό χαρτί. Σε όλες τις 
περιπτώσεις η γιββεριλίνη υποβοήθησε την βλάστηση. Ώριµοι σπόροι (καφέ-σκληροί) 
παρουσίασαν µικρό ποσοστό βλάστησης (6-10%) σε σχέση µε πράσινο σπόρο τελικού 
µεγέθους (50-60%). Από τις παρατηρήσεις  στον αγρό βρέθηκε ότι ικανοποιητικό 
φύτρωµα, 60-80%, παρατηρήθηκε από τα βάθη 2.5 – 10cm, ενώ το ποσοστό φυτρώµατος 
από βάθος µεγαλύτερο των 10 cm ήταν πολύ χαµηλό, κάτω από 5-10% ανάλογα µε το 
χρονο σποράς. Όταν η θερµοκρασία εδάφους παρέµεινε πάνω από 13 οC δεν 
παρατηρήθηκε φύτρωµα σε κανένα βάθος σποράς. Ο µικρότερος σε βάρος σπόρος  είχε  
γρηγορότερο φύτρωµα  και µεγαλύτερο ποσοστό φυτρώµατος (74%) σε σύγκριση µε το 
βαρύτερο (34%). Συµπερασµατικά, οι σπόροι του ζιζανίου µυρώνι βλάστησαν και 
φύτρωσαν καλύτερα σε συνθήκες σκότους και χαµηλής θερµοκρασίας ενώ φαίνεται πως η 
χρήση γιββεριλίνης και θειικού οξέος βελτιώνουν τα ποσοστά βλάστησης. Αρκετά 
περιορισµένο φύτρωµα εµφανίζεται όταν οι σπόροι βρίσκονται σε βάθος πάνω από 12.5 cm 
και όταν αυτοί έχουν σχετικά αυξηµένο βάρος. 
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Χωρική ∆ιερεύνηση για Είδη Orobanche spp. που Προσβάλλουν Φυτά 

Μεγάλης Καλλιέργειας στην Ελλάδα 
 
 

∆ιονυσία Λύρα
1
, ∆ιονύσης Καλύβας

2
 και Γαρυφαλλιά Οικονόµου

3
  

 
1Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Ιερά Οδός 75 11855 Αθήνα, sissylyra@yahoo.gr 
2Εργαστήριο Γεωργικής Χηµείας και Εδαφολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Ιερά Οδός 75 11855 Αθήνα 
3Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75 11855 Αθήνα 

 
 

Τα είδη του ολοπαρασιτικού γένους Orobanche spp. προσβάλλουν αρκετά καλλιεργούµενα 
φυτά και έχουν ως συνέπεια τη σηµαντική µείωση της παραγωγής και την υποβάθµιση της 
ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Το κύριο κέντρο εξάπλωσης αυτών των ειδών 
εντοπίζεται στη Λεκάνη της Μεσογείου, αλλά ο συνδυασµός των επερχόµενων κλιµατικών 
αλλαγών µπορεί να επηρεάσει την εξάπλωσή τους σε βορειότερες περιοχές της Ευρώπης. 
Αυτό µπορεί να συµβεί µέσω της επίδρασης των κλιµατικών αλλαγών στο εύρος των 
θερµοκρασιών προµεταχείρισης, στην επαγωγή δευτερογενούς ληθάργου και στη 
βλάστηση των σπόρων των διαφόρων ειδών οροβάγχης, αλλά και µέσω της µελλοντικής 
δυνατότητας καλλιέργειας φυτών - ξενιστών της. Τα είδη που απαντώνται στα όρια της 
γεωγραφικής τους εξάπλωσης, όπως για παράδειγµα το είδος O. aegyptiaca για το οποίο η 
Ελλάδα αποτελεί το δυτικότερο όριο εξάπλωσής του, αναµένεται να αντιδράσουν 
περισσότερο στις κλιµατικές αλλαγές. Τα προαναφερθέντα δείχνουν ότι πέρα από τη 
µελέτη εξάπλωσης των ειδών οροβάγχης κρίνεται απαραίτητη και η ανάλυση των χωρικών 
χαρακτηριστικών των περιοχών εντοπισµού τους, όπως εδαφολογικών και 
κλιµατολογικών, προκειµένου να διερευνηθεί η πιθανή τους σχέση µε την παρουσία του 
ολοπαρασίτου. Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΠΣ) συνιστούν ένα χρήσιµο 
εργαλείο συλλογής, αποθήκευσης, ανάκτησης, µετασχηµατισµού, ανάλυσης και εµφάνισης 
χωρικών δεδοµένων, τα οποία, εκτός από την χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης 
των ειδών οροβάγχης στην παρούσα εργασία, µπορεί να ερµηνεύσουν και το µέγεθος της 
παρατηρηθείσας προσβολής µε βάση τις προαναφερθείσες αβιοτικές παραµέτρους. Κατά 
το διάστηµα 2002-2005 πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες για το ολοπαρασιτικό γένος 
Orobanche spp. σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προκειµένου να µελετηθεί η 
γεωγραφική εξάπλωση των ειδών στον ελλαδικό χώρο, ο βαθµός προσβολής στις 
καλλιέργειες και η συσχέτισή του µε κλιµατικές (κατακρηµνίσµατα, θερµοκρασία αέρα) 
και εδαφολογικές µεταβλητές (pH, κοκκοµετρική σύσταση, ποσοστό οργανικής ουσίας). Οι 
επισκοπήσεις έδειξαν ότι τα είδη O. aegyptiaca, O. ramosa και O. crenata υπάρχουν στη 
χώρα µας και προσβάλλουν τις καλλιέργειες καπνού, τοµάτας, κουκιών, καρότου, 
µπιζελιού κ.ά. αλλά µε διαφοροποίηση στο βαθµό προσβολής. Η παρούσα µελέτη 
αναδεικνύει το ρόλο των ΓΠΣ όχι µόνο στην χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης 
των ειδών οροβάγχης και των οικογεωγραφικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και στη 
διερεύνηση σχέσεων µεταξύ τους. Ειδικότερα, οι χωρικές αναλύσεις έδειξαν ότι ο βαθµός 
προσβολής συσχετίζεται αρνητικά µε το pH (-0.616) και θετικά µε το ποσοστό της 
οργανικής ουσίας (0.808) για τα είδη O. aegyptiaca και O. ramosa, ενώ για το είδος O. 

crenata δεν παρατηρείται καµία στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. 
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Χαρτογράφηση Ζιζανίων στον Αµπελώνα Ραψάνης µε Σκοπό την 

Ολοκληρωµένη Αντιµετώπιση Ζιζανίων 
 
 

∆ηµοσθένης Χάχαλης 

 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ίδρυµα, Τµήµα Ζιζανιολογίας, Εργαστήριο Χηµικής 

Αντιµετώπισης Ζιζανίων, Αθήνα. E-mail: d.chachalis@bpi.gr 
 
 

Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται αποτελέσµατα από πρόγραµµα της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λάρισας «Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία στον αµπελώνα Ραψάνης». Το 
πρόγραµµα αυτό έχει σκοπό την καταγραφή της ζιζανιοχλωρίδας έτσι ώστε να µπορεί να 
δηµιουργηθεί αφενός ένας θεµατικός χάρτης και αφετέρου να µπορεί να συνδυασθεί µε τα 
εδαφολογικά δεδοµένα του αµπελώνα. Ο αµπελώνας Ραψάνης χωρίζεται βασικά σε 3 
ζώνες: την πάνω, µεσαία και κάτω ζώνη µε αρκετές διαφορές όσον αφορά την καλλιέργεια 
η µία από την άλλη. Πολλοί ατοµικοί αµπελώνες (κυρίως της µεσαίας και κάτω ζώνης) 
χαρακτηρίζονται από υπερβολικά χαµηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία ώστε να 
µπορούν να χαρακτηρισθούν τα εδάφη είτε ως «σκελετωµένα» είτε ότι υπάρχει άµεσος 
κίνδυνος προς αυτό. Η ανάλυση των ζιζανιοπληθυσµών (άνοιξη 2005) έγινε σε ένα µεγάλο 
αριθµό (24) ατοµικών αµπελώνων και από τις τρεις ζώνες του αµπελώνα µε µεθοδολογία 
προτεινόµενη από την βιβλιογραφία. Παρατηρήθηκε µεγάλη ποικιλοµορφία ειδών ζιζανίων 
για αγρωστώδη και για πλατύφυλλα ζιζάνια. Στα αγρωστώδη ζιζάνια, έχουµε εµφάνιση 
λιγότερων ειδών σε σχέση µε τα πλατύφυλλα. Στα πλατύφυλλα ζιζάνια, απαντούµε είδη 
όλων των βιολογικών κύκλων (ετήσια, πολυετή και διετή) που πολλαπλασιάζονται µε 
διάφορους τρόπους (σπόρια, ρίζες, βλαστοί, ριζώµατα). Παρατηρούµε την µεγαλύτερη 
συγγένεια από πλευράς ειδών πλατύφυλλων ζιζανίων της κάτω και µεσαίας ζώνης σε 
σχέση µε την πάνω ζώνη. Τα πιο συχνά απαντώµενα ζιζάνια της κάτω και µεσαίας ζώνης 
είναι κατά φθίνουσα σειρά τα ακόλουθα: στελάρια (Stelaria media), βερόνικα (Veronica 

hederifolia), ζωχός (Sonchus oleraceus), αγριοκρέµµυδο (Allium roseum) και αναγαλλίδα 
(Anagallis arvensis).  Τα πιο συχνά απαντώµενα είδη ζιζανίων της πάνω ζώνης είναι 
γεράνια (Geranium spp.), λάµιο (Lamium spp.), αγριοκαρότο (Dacus carota), αναγαλλίδα 
(A. arvensis), και πεντάνευρο (Plantago spp.). Tο ποσοστό φυτοκάλυψης της πάνω ζώνης 
ήταν υψηλό (95%), ενώ στην κάτω και µεσαία ζώνη παρατηρήθηκαν παρόµοια ποσοστά 
(<76%).  Επιπλέον, παρατηρήθηκε η κυριαρχία των πλατύφυλλων ζιζανίων (>91%) στην 
κάτω και µεσαία ζώνη ενώ αντίθετα, στην πάνω ζώνη το ποσοστό συµµετοχής των 
πλατύφυλλων ήταν 42% σε σχέση µε το συνολικό ζιζανιοπληθυσµό. Με δεδοµένο τα 
σηµαντικά εδαφολογικά προβλήµατα του αµπελώνα Ραψάνης, προτείνεται η αποφυγή 
κατεργασίας εδάφους για την αντιµετώπιση των ζιζανίων και η γενίκευση της χορτοκοπής 
µε πιθανή χρήση χηµικής ζιζανιοκτονίας µόνον πλησίον της γραµµής φύτευσης. 
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∆ιερεύνηση της Ανταγωνιστικής – Αλληλοπαθητικής Ικανότητας 

Πενήντα Ποικιλιών Κριθαριού 
 
 

Κίτσιος ∆ήµας
1
, Ιωάννης Βασιλάκογλου

2
 Θωµάς Γάτσης

1
 Αναστάσιος Λιθουργίδης

3
 

και Ηλίας Ελευθεροχωρινός
4
 

 
1Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

2Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
3Αγρόκτηµα Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

4Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας 
 
 

Σε πειράµατα αγρού και ελεγχόµενων συνθηκών (βιοδοκιµές) διερευνήθηκε η 
ανταγωνιστική ικανότητα και η αλληλοπαθητική δράση (φυτοτοξικότητα) πενήντα 
ποικιλιών κριθαριού. Το πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν κατά τις καλλιεργητικές 
περίόδους 2005-2006 και 2006-2007 στο Αγρόκτηµα του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού και 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης και στο Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 
Λάρισας. Ειδικότερα, στα πειράµατα αγρού αξιολογήθηκε η ανταγωνιστική ικανότητα των 
ποικιλιών αυτών εναντίον των χειµερινών ζιζανίων αγριοβρώµη (Avena sterilis L.), και 
ασπερούγκο (Asperugo procumbens L.), ενώ µε βιοδοκιµές διερευνήθηκε η 
αλληλοπαθητική δράση των εκχυλισµάτων τους στο φύτρωµα και στην ανάπτυξη της 
µουχρίτσας (Echinochloa crus-galli) καθώς επίσης και των χειµερινών ζιζανίων, 
αγριοβρώµη, φάλαρη (Phalaris paradoxa L.), αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides 
Huds.) και άγριο σινάπι (Sinapis arvensis L.). Tα αποτελέσµατα των πειραµάτων αγρού 
έδειξαν ότι το συνολικό ξηρό βάρος της αγριοβρώµης και του ασπερούγκο που 
αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ανταγωνισµού µε τις εξάστιχες ποικιλίες ‘Pistacho (2B-1Y-
1B)’, Paico’s’, ‘Lignee 640, “Malebo’ και τις δίστιχες ποικιλίες ‘Mata’, ‘Teran 78’, 
‘Goldmarker’, ‘Arupo’, ‘Shanon’ ήταν 79 έως 87% και 65 έως 79%, αντίστοιχα µικρότερο 
από ότι στις λιγότερο ανταγωνιστικές ποικιλίες ‘Bawman’ και ‘Guanajuato’. Η ικανότητα 
να αντέξουν τον ανταγωνισµό (ΙΑΑ) των ζιζανίων αγριοβρώµη και ασπερούγκο για τις 
εξάστιχες και δίστιχες ποικιλίες κυµαίνετε από 34 έως 78% και 27 έως 69%, αντίστοιχα µε 
µείωση της απόδοσης που κυµαίνεται από 24 έως 68% και 30 έως 75%, ενώ η ικανότητα 
να ανταγωνιστούν (ΙΑ) κυµαίνεται 23 έως 65% και 21 έως 59%, αντίστοιχα. Tα 
αποτελέσµατα των βιοδοκιµών έδειξαν ότι τα εκχυλίσµατα των ποικιλιών κριθαριού 
επηρέασαν µε διαφορετικό τρόπο τη φυτρωτική ικανότητα, το µήκος ρίζας και το συνολικό 
νωπό βάρος της µουχρίτσας και των χειµερινών ζιζανίων. Γενικά, το µήκος ρίζας και το 
συνολικό νωπό βάρος της µουχρίτσας επηρεάστηκαν περισσότερο από ότι η φυτρωτική 
ικανότητα. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ δίστιχων και εξάστιχων 
ποικιλιών ως προς την αλληλοπαθητική τους δράση. Tα εκχυλίσµατα της ποικιλίας 
Αθηναΐδα προκάλεσαν τη µεγαλύτερη αναστολή στην ανάπτυξη της µουχρίτσας και των 
χειµερινών ζιζανίων. Ειδικότερα, τα εκχυλίσµατα της ποικιλίας Αθηναΐδα επηρέασαν 
περισσότερο την ανάπτυξη  της φάλαρης και αλεπονουράς (ο δείκτης αναστολής 
κυµαίνεται από 81 έως 87%) συγκριτικά µε την αγριοβρώµη και το άγριο σινάπι όπου ο 
δείκτης αναστολής κυµαίνεται από 43 έως 80%). Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής 
έδειξαν ότι η ανταγωνιστική-αλληλοπαθητική δράση του κριθαριού διαφέρει µεταξύ των 
ποικιλιών και ότι η επιλογή ποικιλιών µε µεγάλη ανταγωνιστική-αλληλοπαθητική 
ικανότητα µπορεί να περιορίσει τη χρήση των ζιζανιοκτόνων. 
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Αξιολόγηση Βιολογικής ∆ράσης του Εκχυλίσµατος της Βρωµοκαρυδιάς 

(Ailanthus altissima, Mill. Swingle) 
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Σε πείραµα µε φυτά αραβοσίτου (Zea mays, L. ποικιλία Rugosa Bonanza) τα οποία 
αναπτύσσονταν σε φυτοδοχεία, µελετήθηκαν οι µεταβολές σε φωτοσυνθετικά 
χαρακτηριστικά (αντίσταση στοµατίων, ρυθµός διαπνοής, συνολικός ρυθµός 
φωτοσύνθεσης) και την ανάπτυξη των φυτών (ξηρό βάρος και διάµετρος των φυτών) 
εξαιτίας της επίδρασης σε αυτά εκχυλίσµατος βρωµοκαρυδιάς. Το εκχύλισµα λήφθηκε µε 
εµβάπτιση φύλλων βρωµοκαρυδιάς α) σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 8 ώρες και β) 
στους 40 oC για 2 ώρες. Η εφαρµογή του εκχυλίσµατος στα φυτά γινόταν καθηµερινά µε 
ριζοπότισµα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η εφαρµογή του εκχυλίσµατος προκάλεσε 
αύξηση της αντίστασης των στοµατίων, µείωση της διαπνοής και µείωση του συνολικού 
ρυθµού φωτοσύνθεσης στα φύλλα αραβοσίτου. Επίσης το ξηρό βάρος των φυτών 
αραβοσίτου µειώθηκε κατά 88,7% υπό την επίδραση του εκχυλίσµατος που λήφθηκε σε 
θερµοκρασία 40 oC και 71,7% υπό την επίδραση του εκχυλίσµατος που λήφθηκε σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος, ενώ η διάµετρος των φυτών αραβοσίτου µειώθηκε κατά 
57,6% υπό την επίδραση του εκχυλίσµατος που λήφθηκε σε θερµοκρασία 40 oC και 31,4% 
υπό την επίδραση του εκχυλίσµατος που λήφθηκε σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Σε 
δεύτερο πείραµα µελετήθηκε η επίδραση του υδατικού εκχυλίσµατος που λήφθηκε µε 
εµβάπτιση φύλλων βρωµοκαρυδιάς σε θερµοκρασία 40 oC για δύο ώρες, σε καρπούς και 
σπόρους βρωµοκαρυδιάς. Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε σε τριβλία σε θάλαµο σταθερών 
συνθηκών σε θερµοκρασία 25 oC και φωτοπερίοδο 8/16 ώρες (φως/σκοτάδι). Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν πως η βλάστηση των σπόρων δεν επηρεάσθηκε εξαιτίας της 
εφαρµογής του εκχυλίσµατος. Σε τρίτο πείραµα µελετήθηκε η επίδραση του υδατικού 
εκχυλίσµατος που λήφθηκε µε εµβάπτιση φύλλων βρωµοκαρυδιάς σε θερµοκρασία 40 oC 
για 2 ώρες, σε σπόρους τοµάτας (Lycopersicum esculentum, L. ποικιλία. Marmade) και 
αραβοσίτου (Zea mays, L. ποικιλία Rugosa Bonanza). Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε σε 
τριβλία σε θάλαµο σταθερών συνθηκών σε θερµοκρασία 25 oC, και φωτοπερίοδο 8/16 
ώρες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η βλάστηση των σπόρων αραβοσίτου και τοµάτας 
καθυστέρησε εξαιτίας της εφαρµογής του εκχυλίσµατος, ενώ η επιµήκυνση του ριζιδίου 
των σπόρων υπό την επίδραση του εκχυλίσµατος ήταν µικρότερη συγκριτικά µε το 
µάρτυρα. Μάλιστα η επίδραση ήταν ισχυρότερη στους σπόρους της τοµάτας. Από τα 
αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων προκύπτει η αρνητική δράση του εκχυλίσµατος 
βρωµοκαρυδιάς στη βλάστηση σπόρων και σε φωτοσυνθετικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα η 
δράση του εκχυλίσµατος δεν φαίνεται να είναι τόσο ισχυρή ώστε να επηρεάσει τη 
βλάστηση των σπόρων της βρωµοκαρυδιάς.  
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Ανταγωνιστική και Αλληλοπαθητική Ικανότητα επτά Ετήσιων 

Αρωµατικών Φυτών Εναντίον Ανοιξιάτικων Ζιζανίων 
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Τα αρωµατικά φυτά δηµιουργούν προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικών  καλλιεργειών, οι 
οποίες απαιτούν µικρότερες εισροές σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα µεταξύ των οποίων είναι 
και τα ζιζανιοκτόνα. Για το σκοπό αυτό, σε πείραµα αγρού, κατά τα έτη 2005 και 2006, 
διερευνήθηκε η ανταγωνιστική ικανότητα επτά ετήσιων αρωµατικών φυτών εναντίον τριών 
ετήσιων ανοιξιάτικων ζιζανίων. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε η ανταγωνιστική ικανότητα των 
αρωµατικών φυτών άνηθου (Anethum graveolens L.), µαϊντανού [Petroselinum crispum (P. 
Mill.) Nyman ex A.W. Hill], µάραθου (Foeniculum vulgare P. Mill.), γλυκάνισου (Pimpinella 

anisum L.), βασιλικού (Ocimum basilicum L.), κορίανδρου (Coriandrum sativum L.) και 
κεφαλωτής (Phacelia tanacetifolia Benth.) εναντίον των ετήσιων ζιζανίων αγριοτοµάτα 
(Solanum nigrum L.), λουβουδιά (Chenopodium album L.) και γλυστρίδα (Portulaca oleracea 
L.). Επιπλέον, σε πειράµατα εργαστηρίου αξιολογήθηκε το αλληλοπαθητικό δυναµικό των 
αιθέριων ελαίων των παραπάνω αρωµατικών φυτών εναντίον του ζιζανίου µουχρίτσα 
[Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.]. Τα δεδοµένα του πειράµατος αγρού έδειξαν ότι η 
καλλιέργεια της φακελωτής προκάλεσε τη µεγαλύτερη µείωση στον αριθµό και το νωπό βάρος 
των ζιζανίων (98 και 99%, αντίστοιχα). Το µάραθο, ο βασιλικός και ο µαϊντανός επηρέασαν 
ελάχιστα το φύτρωµα και την ανάπτυξη των ζιζανίων, ενώ το γλυκάνισο και ο κορίανδρος 
προκάλεσαν µικρή µείωση. Η απόδοση σε νωπό βάρος της φακελωτής και του γλυκάνισου δεν 
επηρεάστηκε σηµαντικά από την παρουσία των ζιζανίων, ενώ στα υπόλοιπα είδη αρωµατικών 
φυτών η απόδοση αυτή, µειώθηκε από 16 έως 52%. Τα αιθέρια έλαια του κορίανδρου και του 
βασιλικού προκάλεσαν τη µεγαλύτερη µείωση στο φύτρωµα και την ανάπτυξη της µουχρίτσας, 
ενώ το αιθέριο έλαιο το άνηθου προκάλεσε τη µικρότερη µείωση. Η λιναλόλη ήταν η χηµική 
ουσία που ανιχνεύτηκε σε µεγάλες συγκεντρώσεις στα αιθέρια έλαια του κορίανδρου, του 
βασιλικού και του µαϊντανού. Το λιµονένιο και η ανηθόλη ανιχνεύτηκαν στα έλαια του 
γλυκάνισου και του µάραθου, ενώ τα a-phellandrene και 3,6-dimethyl-2,3,3α,4,5,7α-
hexahydrobenzofuran ανιχνεύτηκαν σε µεγάλες συγκεντρώσεις στο έλαιο του άνηθου. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι ορισµένα ετήσια αρωµατικά φυτά παρουσιάζουν 
υψηλή ανταγωνιστική ή αλληλοπαθητική ικανότητα εναντίον ετήσιων ζιζανίων και τα 
αρωµατικά αυτά φυτά, θα µπορούσαν, αφ ενός µεν να καλλιεργηθούν δίχως τη χρήση 
ζιζανιοκτόνων αφ ετέρου δε να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή αιθερίων ελαίων που θα  
χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια ως φυσικά ζιζανιοκτόνα. 
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Η µείωση του κόστους παραγωγής των καλλιεργειών είναι ένα από τα πρωταρχικά 
ενδιαφέροντα των παραγωγών και η αντιµετώπιση των ζιζανίων που µπορούν να µειώσουν 
σοβαρά τις αποδόσεις αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο αυτού του κόστους. Σε έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στο Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο το 2007 
µελετήθηκε ο κρίσιµος χρόνος  παρουσίας και απουσίας ζιζανιοπληθυσµού στον αγρό και 
η επίδραση του στην αύξηση και την  απόδοση του ηλίανθου καθώς και σε ορισµένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόµενου προϊόντος. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν 
τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες (RCB) µε τρεις επαναλήψεις για κάθε επέµβαση. Οι 
επεµβάσεις ήταν παρουσία και έπειτα απουσία και απουσία και έπειτα παρουσία ζιζανίων 
για 0, 2, 3, 4, 6, 8, εβδοµάδες µετά το φύτρωµα και τα χρονικά διαστήµατα παρουσίας και 
έπειτα απουσίας και απουσίας και έπειτα παρουσίας ζιζανίων 3η -5η , 4η -6η και 3η -7η 
εβδοµάδα. Το είδος των ζιζανίων που αποτελούσαν το φυσικό ζιζανιοπληθυσµό 
αναγνωρίστηκε και η πυκνότητά τους καταµετρήθηκε. Οι µετρήσεις που έγιναν στις 30 και 
60 ηµέρες από το φύτρωµα καθώς και στη συλλογή του σπόρου ήταν: χλωρό, ξηρό βάρος 
ρίζας και βλαστού, µέτρηση χλωροφύλλης και στοµατικής αγωγιµότητας, το ύψος του 
φυτού και η διάµετρος της κεφαλής του ηλίανθου. Επίσης, υπολογίστηκε η απόδοση σε 
σπόρο και ηλιέλαιο και µετρήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ηλιελαίου οξύτητα, 
αριθµός ιωδίου και δείκτης διάθλασης. Όλα τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά επηρεάστηκαν 
από την παρουσία ζιζανίων στην καλλιέργεια του ηλίανθου για περισσότερες από 6-8 
εβδοµάδες. Αντίθετα, η παρουσία ζιζανίων τις πρώτες 3-4 εβδοµάδες δεν επηρέασε τα 
χαρακτηριστικά. Στις επεµβάσεις παρουσίας των ζιζανίων την 3η-5η και 3η-7η εβδοµάδες 
µετρήθηκε µείωση της απόδοσης. Οι υψηλότερες αποδόσεις παρατηρήθηκαν  στις 
επεµβάσεις: µάρτυρας, απουσία των ζιζανίων για περισσότερο από 6-8 εβδοµάδες και 
απουσία την 3η-5η και την 3η-7η εβδοµάδα. Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ηλιελαίου 
επηρεάστηκε η οξύτητα. Η απόδοση σε σπόρο µειώθηκε κατά 53,3% ενώ η απόδοση σε 
λάδι κατά 51,2% µε  την συνεχή παρουσία των ζιζανίων µέσα στη καλλιέργεια. 
Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι ο κρίσιµος χρόνος απουσίας ζιζανιοπληθυσµού για τον 
ηλίανθο είναι το χρονικό διάστηµα έως και 8 εβδοµάδες από το φύτρωµα ή απουσία 
ζιζανίων από 3η-7η εβδοµάδα. 
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Σε πειράµατα αγρού και ελεγχόµενων συνθηκών (βιοδοκιµές) διερευνήθηκε η 
αλληλοπαθητική δράση των υπολειµµάτων της καλλιέργειας έξι υβριδίων ηλίανθου, στο 
φύτρωµα και την ανάπτυξη των φυτών  φακής (Lens culinaris L.) και του ζιζανίου  
βερόνικα (Veronica hederifolia L.) µετά την ενσωµάτωση τους στο έδαφος. Επιπλέον, µε 
βιοδοκιµές διερευνήθηκε η αλληλοπαθητική επίδραση των εκχυλισµάτων τους στην 
ανάπτυξη φυτών  βερόνικας και  φακής. Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε κατά την 
καλλιεργητική περίοδο 2006 - 2007 στο Αγρόκτηµα του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού και 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης και στο Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 
Λάρισας. Το πείραµα αγρού εγκαταστάθηκε στις αρχές Νοεµβρίου του 2006 (15 ηµέρες 
µετά την ενσωµάτωση των υπολειµµάτων ηλίανθου στο έδαφος). Στο πείραµα αυτό 
χρησιµοποιήθηκε το πειραµατικό σχέδιο των υπο-υποδιαιρεµένων τεµαχίων όπου οι τρεις 
επεµβάσεις [δίχως υπολείµµατα (µάρτυρας), ενσωµάτωση µόνο του ριζικού συστήµατος, 
ενσωµάτωση του υπέργειου τµήµατος και του ριζικού συστήµατος] αποτελούσαν τα κύρια 
τεµάχια, τα έξι υβρίδια ηλίανθου τα υποτεµάχια, ενώ η παρουσία ή όχι της βερόνικας τα 
υπο-υποτεµάχια. Tα αποτελέσµατα του πειράµατος έδειξαν ότι η ενσωµάτωση των 
υπολειµµάτων έξι υβριδίων ηλίανθου επηρέασε µε διαφορετικό τρόπο το φύτρωµα και την 
ανάπτυξη των φυτών της φακής και της βερόνικας. Ο αριθµός και το συνολικό βάρος των 
φυτών της φακής µειώθηκε σηµαντικά, ιδιαίτερα εκεί όπου ενσωµατώθηκε το υπέργειο 
τµήµα του ηλίανθου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε µείωση της απόδοσης της φακής έως και 
32%. Αντίθετα, ο αριθµός φυτών και το συνολικό βάρος του ζιζανίου αυξήθηκαν στα 
πειραµατικά αυτά, σε σύγκριση µε το µάρτυρα. Tα αποτελέσµατα των βιοδοκιµών έδειξαν 
ότι τα εκχυλίσµατα όλων των υβριδίων ηλίανθου µείωσαν σηµαντικά το φύτρωµα και την 
ανάπτυξη της φακής, γεγονός που συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα του πειράµατος αγρού. 
Αντίθετα, η µικρή συγκέντρωση των εκχυλισµάτων ορισµένων υβριδίων αύξησε το 
φύτρωµα και το µήκος ρίζας του ζιζανίου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι 
η ενσωµάτωση των υπολειµµάτων ορισµένων υβριδίων επηρεάζει δυσµενώς την ανάπτυξη 
και την απόδοση της φακής, ενώ δεν επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του ζιζανίου 
βερόνικα. 
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Επίδραση των Αποστάσεων Γραµµών Σποράς του Βαµβακιού στον 

Ανταγωνισµό µε τα Ζιζάνια 
 
 

Σταυρούλα Κωστούλα
1
, Μωχάµεντ Νταράουσε

2
, ∆ηµοσθένης Χάχαλης

3
 και Αβραάµ 

Χα
1
 

 
1Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Βόλος 

2ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Σταθµός Γεωργικής Έρευνας Παλαµά-Καρδίτσας 
3Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ίδρυµα, Τµήµα Ζιζανιολογίας, Εργαστήριο Χηµικής 

Αντιµετώπισης Ζιζανίων 
 
 

Η µείωση των αποστάσεων των γραµµών στο βαµβάκι µεταβάλλει την σχέση 
ανταγωνισµού της καλλιέργειας µε τα ζιζάνια. Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται 
προκαταρκτικά αποτελέσµατα πειραµατικών που διεξήχθηκαν στο Σταθµό Γεωργικής 
Έρευνας Παλαµά την καλλιεργητική περίοδο 2008. Τα πειράµατα αυτά αφορούν την 
επίδραση της µείωσης των αποστάσεων µεταξύ των γραµµών στην σχέση ανταγωνισµού 
της καλλιέργειας του βαµβακιού µε τα ζιζάνια. Στην µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκε η 
ποικιλία speed σε τρεις αποστάσεις γραµµών 96, 75 και 50 cm. Ο ανταγωνισµός µε ζιζάνια 
µελετήθηκε σε φυσικό ζιζανιοπληθυσµό που παρέµεινε από την αρχή σποράς µέχρι τα 
παρακάτω στάδια: ST1-βλαστικό στάδιο, 10/6, ST2-στάδιο χτενιών, 28/6, ST3-στάδιο 
καρπόδεσης (cutout), 15/7, ST4-στάδιο ανάπτυξης καρυδιών, 1/8 και ST5-στάδιο έναρξης 
ανοίγµατος καρυδιών, 21/8. Η µείωση των αποστάσεων γραµµών από 96 σε 75 και 50 cm 
είχε επίδραση (P=0.01): στο ύψος φυτού (77 vs. 61 cm, αντίστοιχα), στον αριθµό κόµβων 
(16 vs. 13, αντίστοιχα), στον αριθµό καρυδιών ανά φυτό (8 vs. 5, αντίστοιχα) και στην 
θέση του τελευταίου καρυδιού (13 vs. 11, αντίστοιχα). O φυσικός ζιζανιοπληθυσµός 
αποτελείτο κυρίως από τα ακόλουθα ζιζάνια: Cynodon dactylon, Amaranthus retroflexus, 

Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Solanum nigrum, Sorghum halepense, Cyperus 

esculentus, Echinochloa crus-galli και Tribulus terrestris. Το συνολικό νωπό βάρος 
ζιζανίων ήταν χαµηλότερο (P=0.01) στην µεταχείριση των στενών γραµµών (50 cm), σε 
σύγκριση µε τις άλλες µεταχειρίσεις των 75 και 96 cm, στο µεγαλύτερο µέρος της 
ανάπτυξης της καλλιέργειας. Γενικά, η παρουσία ζιζανίων είχε µεγαλύτερη (P=0.01) 
αρνητική επίδραση στο ύψος φυτού στις κανονικές γραµµές (96 cm) συγκριτικά µε τις 
στενές γραµµές των 75 και 50 cm. Η επίδραση της παρουσίας ζιζανίων στη µείωση του 
νωπού βάρους του βαµβακιού σε σχέση µε τον µάρτυρα, εξαρτάται από τον χρόνο 
παρουσίας των ζιζανίων. Έτσι, οι τρεις µεταχειρίσεις αποστάσεων σποράς, υπό την 
παρουσία ζιζανίων µέχρι το ST1, δεν παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές στο νωπό βάρος 
σε σχέση µε το µάρτυρα Αντιθέτως, η παρουσία ζιζανίων µέχρι το ST3 ή ST5, είχε 
αρνητική επίδραση στο νωπό βάρος που ήταν ανάλογη µε την µείωση των αποστάσεων 
των γραµµών. Η παρουσία ζιζανίων καθόλη την διάρκεια της καλλιέργειας είχε δραστική 
µείωση (P=0.01) στον αριθµό των καρυδιών σε όλες τις µεταχειρίσεις των αποστάσεων 
των γραµµών. Από τα προκαταρτικά αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης, φαίνεται ότι το 
βαµβάκι στις στενές γραµµές έχει την δυνατότητα να ανταγωνίζεται καλύτερα τα ζιζάνια 
από ότι στις κανονικές γραµµές καλλιέργειας. 
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∆ιαχείριση της Ανεπιθύµητης Βλάστησης στον Αρχαιολογικό Χώρο της 

Ελευσίνας 
 
 

Μαρία Παπαφωτίου
1
, Ηλέκτρα Κανέλλου

1
 και Γαρυφαλιά Οικονόµου

2 

 
1Eργαστήριο Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, 2Εργαστήριο Γεωργίας  

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
 
 

Ένα από τα σοβαρά θέµατα των αρχαιολογικών χώρων είναι η παρουσία της ανεπιθύµητης 
βλάστησης (ποώδη είδη, θάµνοι και δένδρα) επάνω στα µνηµεία και στον περιβάλλοντα 
χώρο. Η ύπαρξη  φυτικών ειδών, µε  εκτεταµένο ριζικό  σύστηµα, δηµιουργεί µη 
αναστρέψιµη µηχανική και χηµική φθορά στη συνοχή των µαρµάρων, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις η εµφάνιση πολυάριθµων ζιζανιοπληθυσµών δυσκολεύει την πρόσβαση, 
αλλοιώνει την αισθητική του τοπίου και υποβαθµίζει την ιστορική αξία του χώρου. Στη 
χώρα µας λόγω των ευνοϊκών κλιµατικών συνθηκών και της µεγάλης επισκεψιµότητας οι 
χώροι αποικίζονται ταχύτατα από διάφορα φυτικά είδη. Το πρόβληµα καθίσταται έντονο 
καθώς οι επεµβάσεις µε ζιζανιοκτόνα  έχουν υψηλό βαθµό κινδύνου χηµικής διάβρωσης 
των υλικών (µάρµαρα και ψηφιδωτά δάπεδα). Η µελέτη αυτή αφορά , στη διαχείριση της 
αυτοφυούς βλάστησης στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας (Ιερό της ∆ήµητρας) για 
δύο χρονιές 2006/2007 και στην εφαρµογή σχεδίου εγκατάστασης φυτικών ειδών 
εναρµονισµένα  µε το περιβάλλον µε στόχο την ανάδειξη του χώρου. Στον  ιστορικό χώρο  
επισηµάνθηκαν σαν κυριότερα προβλήµατα, τα ποώδη είδη σε θραύσµατα παλαιότερης 
κατοίκησης, οι πικροδάφνες  και τα δένδρα (βρωµοκαρυδιά, ελιά)  σε µαρµάρινα 
υπολείµµατα και τα πολυετή ζιζάνια σε ψηφιδωτά µωσαϊκά. Εγινε καταγραφή των φυτών 
σε ενδεικτικά σηµεία του χώρου και εφαρµόσθηκαν εναλλακτικές µέθοδοι αντιµετώπισής 
τους, φιλικές προς το ευαίσθητο περιβάλλον. Για τον έλεγχο των ποωδών ειδών 
εφαρµόστηκε η µέθοδος της ηλιοαπολύµανσης, η οποία επέφερε µείωση του 
ζιζανιοπληθυσµού κατά 80% το πρώτο χρόνο εφαρµογής (2006) ενώ την άνοιξη του 
επόµενου έτους τα ζιζάνια ελέγχτηκαν κατά 55% σε σχέση µε τον µάρτυρα. Για τον έλεγχο 
θάµνων και δενδρυλλίων έγινε  αποκοπή των στελεχών (αρχές του καλοκαιριού) και 
εφαρµόστηκε πυκνό εναιώρηµα glyphosate (Round up 42 SG) είτε µε επάλειψη της τοµής 
είτε µε ενδοκάµβιες ενέσεις. Και οι δύο µέθοδοι είχαν 100% αποτελεσµατικότητα τόσο τη 
πρώτη χρονιά όσο και την επόµενη. Στα δένδρα ελιάς εφαρµόστηκε ψεκασµός µε 400 mg l-

1 Ναφθαλινοξικού Νατρίου (Apponon), τέλος Μαΐου - αρχές Ιουνίου µε αποτέλεσµα την 
ολοκληρωτική καρπόπτωση µία επέµβαση που θεωρήθηκε ικανοποιητική για τον 
περιορισµό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της ελιάς στον αρχαιολογικό χώρο. Στα 
υπολείµµατα Ρωµαϊκής βίλλας έγινε επίστρωση του ψηφιδωτού δαπέδου, µε επάλληλες 
στρώσεις, χαλαζιακής άµµου, γεωυφάσµατος, LECA (Light Expanded Clay Agrigate) και 
χαλικιού, για τον έλεγχο των πολυετών και ετησίων ζιζανίων. Η µέθοδος είχε 100% 
αποτελεσµατικότητα. Περαιτέρω, διεξήχθη µελέτη εγκατάστασης πρασίνου στον 
περιβάλλοντα χώρο της Ρωµαϊκής βίλλας µε στόχο την παρεµπόδιση της εγκατάστασης 
ανεπιθύµητων φυτικών ειδών και την ανάδειξή της. Η πρόταση αποκατάστασης 
στηρίχθηκε στο είδος των κήπων που διέθετε η εν λόγω βίλλα και στα είδη φυτών που 
χρησιµοποιούνταν κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους. 
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∆ιαχείριση Ζιζανιοχλωρίδας στην Ελιά µε Κατεργασία του Εδάφους, 

Μηχανική Καταστροφή και Χηµική Ζιζανιοκτονία. Εφαρµογή 

Πρακτικών Γεωργίας Ακριβείας 
 
 

Σπυρίδων Φουντάς
1
, Κωνσταντίνος Μπουλουλής

2
, Παναγιώτης Παγάνης

2
, Θεοφάνης 

Γέµτος
2
, Γεώργιος Νάνος

2
, Αντώνης Παρασκευόπουλος

3
 και Μίλτος Γαλάνης

4
 

 
1 Παν. Θεσσαλίας, Τµήµα Φυτ. Παραγωγής και Αγρ. Περιβάλλοντος 

2 ∆ίανθους ΕΠΕ, Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας 
3 ∆/νση Γεωργίας, Τοµέας Φυτοπροστασίας, Κυπαρισσία Μεσσηνίας 

4 Μονσάντο Ελλάς ΕΠΕ, Αθήνα 
 
 

Γεωργία ακριβείας είναι ένα σύστηµα διαχείρισης αγροτεµαχίων στο οποίο µπορούν να 
εφαρµοστούν διαφορετικά επίπεδα εισροών σε περιοχές του αγρού ανάλογα µε το 
δυναµικό παραγωγής και τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και µπορεί να βοηθήσει στην 
εκτίµηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής ζιζανιοκτονίας όπως και της κατεργασίας του 
εδάφους. Σκοπός της εργασίας ήταν να εκτιµηθεί το αποτέλεσµα της εφαρµογής 
µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων στη γονιµότητα των εδαφών σε σύγκριση µε συστήµατα 
µηχανικής καταστροφής, χρησιµοποιώντας πρακτικές γεωργίας ακριβείας. Η έρευνα 
πραγµατοποιήθηκε σε έναν ελαιώνα 91 στρεµµάτων στην περιοχή Γαργαλιάνων 
Μεσσηνίας την καλλιεργητική περίοδο 2007-2008. Η χαρτογράφηση της παραγωγής 
πραγµατοποιήθηκε µε καταγραφή των θέσεων των ελαιόσακων  µε ένα σύστηµα GPS από 
τον ίδιο τον παραγωγό. Πριν την συγκοµιδή δηµιουργήθηκε ένα κανονικό πλέγµα 91 
κελιών όπου πάρθηκαν αντίστοιχα δείγµατα εδάφους (1 δείγµα ανά στρέµµα) και 
αναλύθηκε η µηχανική σύσταση τους εδάφους, η οργανική ουσία, Ν, Ρ, Κ και άλλα 
ιχνοστοιχεία. Χηµική ζιζανιοκτονία σε συνδυασµό µε χορτοκοπή,  πραγµατοποιείται στα 
2/3 του αγροκτήµατος τα τελευταία 3 χρόνια. Στο υπόλοιπο τµήµα γίνεται µηχανική 
καταστροφή των ζιζανίων µε κατεργασία του εδάφους µε φρέζα. Για τη χηµική 
ζιζανιοκτονία χρησιµοποιήθηκαν 2 εφαρµογές µε το ζιζανιοκτόνο Roundup και 2 
εφαρµογές µε καταστροφέα. Για τη µηχανική καταστροφή χρησιµοποιήθηκαν 2 εφαρµογές 
µε φρέζα, 1 µε καταστροφέα και 1 µε εφαρµογή Roundup.  Η επίδραση στη γονιµότητα του 
εδάφους (κυρίως περιεκτικότητα σε οργανική ουσία) για τις 2 πρακτικές προσδιορίστηκε 
µε τη χαρτογράφηση των εδαφικών χαρακτηριστικών και της παραγωγής µε αντίστοιχους 
θεµατικούς χάρτες. Τέλος εκτιµήθηκε το κόστος ανά στρέµµα µε την εφαρµογή της 
χηµικής και µηχανικής ζιζανιοκτονίας υπολογίζοντας και την απόσβεση των γεωργικών 
µηχανηµάτων. Τα αποτελέσµατα έδωσαν πολύ µεγάλη παραλλακτικότητα τόσο στην 
παραγωγή όσο και στα εδαφικά χαρακτηριστικά. Το επίπεδο οργανικής ουσίας για τα 
τµήµατα που χρησιµοποιήθηκε η χηµική ζιζανιοκτονία ήταν κατά 22% µεγαλύτερη αυτής 
της µηχανικής καταστροφής. Παρατηρήθηκε ότι στα τµήµατα που χρησιµοποιείται η 
µηχανική καταστροφή υπήρχαν αυξηµένα κρούσµατα του ιού της Ίσκας της ελιάς. Η 
οικονοµική µελέτη έδειξε πως το κόστος ανά στρέµµα χωρίς τον υπολογισµό της 
απόσβεσης µηχανηµάτων ήταν 3 ευρώ/στρ. για τη χηµική ζιζανιοκτονία και 8,3 ευρώ/στρ. 
για τη µηχανική καταστροφή. Με τον υπολογισµό και της απόσβεσης των γεωργικών 
µηχανηµάτων οι τιµές ήταν 18,4 ευρώ/στρ. για την χηµική ζιζανιοκτονία και 27,6 
ευρώ/στρέµµα για την καταστροφή µε µηχανική κατεργασία. 
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Αντιµετώπιση της Οροβάγχης και των Άλλων Ζιζανίων στον Ηλίανθο 

µε Ανθεκτικές Ποικιλίες (Clearfield) Στο Ζιζανιοκτόνο Imazamox 
 
 

∆ηµήτριος Σέρβης
1
, Κωνσταντίνος Μπόζογλου

1
, Καλλιόπη Τσακίρη

1
, Στέργιος 

Μπιτιβάνος
1
, Χρήστος Στεφανάκης

1
 και Αναστάσιος Κλειτσινάρης

2
 

 
1BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ, Τεχνικό Τµήµα 

2BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ, Τµήµα Μάρκετινγκ 
 
 

Η καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών ηλιάνθου στο imazamox, γνωστή και ως σύστηµα 
καλλιέργειας Clearfield, είναι µία καινοτόµος και ταυτόχρονα µοναδική ολοκληρωµένη 
πρόταση που προσφέρει λύση ζιζανιοκτονίας εναντίον του παρασιτικού ζιζανίου οροβάγχη, 
το οποίο εξελίσσεται σε µεγάλο πρόβληµα στην καλλιέργεια του ηλιάνθου,  αλλά και 
εναντίον των δυσεξόντωτων πλατύφυλλων ζιζανίων [π.χ. αγριοµελιτζάνα (Xanthium 

Strumarium)]. Το σύστηµα  Clearfield, παρέχει τη δυνατότητα εκλεκτικής εφαρµογής του 
καθολικού ζιζανιοκτόνου imazamox σε ορισµένες υψηλοαποδοτικές ποικιλίες ηλιάνθου, οι 
οποίες είναι ανθεκτικές στο ζιζανιοκτόνο αυτό και έχουν επιλεγεί µε µεθόδους κλασικής 
βελτίωσης και όχι µε γενετική µηχανική (δεν είναι γενετικώς τροποποιηµένες). Το 
imazamox ανήκει στη χηµική οµάδα των ιµιδαζολινονών. Ο µηχανισµός δράσης του 
σχετίζεται µε αναστολή της δράσης του ενζύµου ακετοϋδροξική συνθετάση (AHAS), 
γνωστό και ως οξικογαλακτική συνθετάση (ALS). Το ένζυµο αυτό είναι απαραίτητο κατά 
τη βιοσύνθεση των αµινοξέων ισολευκίνης, λευκίνης και βαλίνης. Το imazamox 
απορροφάται εύκολα από τα φύλλα και µετακινείται ακολούθως µέσω των ηθµωδών 
αγγείων (διασυστηµατικά) στη ρίζα της καλλιέργειας όπου αναστέλλει ή/και νεκρώνει την 
οροβάγχη και προστατεύει ως εκ τούτου την καλλιέργεια από παρασιτισµό έως τη 
συγκοµιδή. Επίσης, µετακινείται και στους άλλους µεριστωµατικούς ιστούς των ζιζανίων 
όπου αναστέλλει αρχικώς την ανάπτυξή τους και τελικώς προκαλεί τη νέκρωσή τους (τα 
ζιζάνια πριν τη νέκρωση εµφανίζουν ερυθρό χρωµατισµό). Η προσθήκη 
επιφανειοδραστικής ουσίας, όπως το DASH, αυξάνει τη δράση του. Μία µεταφυτρωτική 
εφαρµογή του imazamox αρκεί για τον έλεγχο της οροβάγχης αλλά και των 
σηµαντικότερων και δυσεξόντωτων ζιζανίων στον ηλίανθο.  
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Ευαισθησία Ειδών Μουχρίτσας σε Μεταφυτρωτικά Ζιζανιοκτόνα της 

Καλλιέργειας του Ρυζιού 
 
 

Χρήστος ∆αµαλάς
1
, Κίτσιος ∆ήµας

2
 και Ηλίας Ελευθεροχωρινός

1
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Σε πειράµατα σε φυτοδοχεία µελετήθηκε η αποτελεσµατικότητα των ζιζανιοκτόνων 
propanil (595 g δ.ο./στρ), cyhalofop (30 g δ.ο./στρ), profoxydim (10 g δ.ο./στρ), bispyribac 
(2,6 g δ.ο./στρ) και penoxsulam (2 g δ.ο./στρ) εναντίον δώδεκα βιοτύπων τριών ειδών 
µουχρίτσας (Echinochloa crus-galli, Echinochloa oryzoides, Echinochloa phyllopogon) σε 
δύο στάδια ανάπτυξης (3-4 φύλλα και 5-6 φύλλα). Οι βιότυποι των τριών ειδών µουχρίτσας 
έδειξαν διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας στα ζιζανιοκτόνα που µελετήθηκαν. Η µέση 
αποτελεσµατικότητα του propanil εναντίον όλων των βιοτύπων ήταν 66% στο στάδιο των 
3-4 φύλλων και 53% στο στάδιο των 5-6 φύλλων. Ειδικότερα, το propanil στο στάδιο των 
3-4 φύλλων αντιµετώπισε ικανοποιητικά (84-88%) τους βιοτύπους της οµάδας Ε. crus-galli 
που προέρχονταν από καλλιέργειες ρυζιού, πολύ καλά (94-96%) τους βιοτύπους της 
οµάδας Ε. crus-galli που προέρχονταν από άλλες καλλιέργειες αλλά δεν αντιµετώπισε 
επαρκώς τους βιοτύπους των οµάδων E. oryzoides (58-66%) και E. phyllopogon (46-48%) 
που προέρχονταν από µονοκαλλιέργειες ρυζιού. Η µέση αποτελεσµατικότητα του 
cyhalofop εναντίον όλων των βιοτύπων ήταν 76% στο στάδιο των 3-4 φύλλων και 65% στο 
στάδιο των 5-6 φύλλων. Ειδικότερα, η αποτελεσµατικότητα του cyhalofop στο στάδιο των 
3-4 φύλλων ήταν ικανοποιητική (86-92%) εναντίον των βιοτύπων οµάδας Ε. crus-galli που 
προέρχονταν από µονοκαλλιέργειες ρυζιού, άριστη (98-99%) εναντίον των βιοτύπων της 
οµάδας Ε. crus-galli που προέρχονταν από άλλες καλλιέργειες αλλά µέτρια (76-81%) για 
τους βιοτύπους της οµάδας E. oryzoides και χαµηλή (52-58%) για τους βιοτύπους της 
οµάδας E. phyllopogon. Η µέση αποτελεσµατικότητα του profoxydim εναντίον όλων των 
βιοτύπων ήταν 95% στο στάδιο των 3-4 φύλλων και 89% στο στάδιο των 5-6 φύλλων. 
Ειδικότερα, το profoxydim στο στάδιο των 3-4 φύλλων αντιµετώπισε άριστα (96-100%) 
τους βιοτύπους των οµάδων Ε. crus-galli και E. oryzoides και πολύ καλά (88-90%) τους 
βιοτύπους της οµάδας E. phyllopogon. Η µέση αποτελεσµατικότητα του bispyribac 
εναντίον όλων των βιοτύπων ήταν 85% στο στάδιο των 3-4 φύλλων και 74% στο στάδιο 
των 5-6 φύλλων. Ειδικότερα, η αποτελεσµατικότητα του bispyribac στο στάδιο των 3-4 
φύλλων ήταν άριστη (95-99%) εναντίον των βιοτύπων της οµάδας Ε. crus-galli, 
ικανοποιητική (81-89%) για τους βιοτύπους της οµάδας E. oryzoides και ελαφρώς 
χαµηλότερη (72-77%) για τους βιοτύπους της οµάδας E. phyllopogon. Το penoxsulam 
αντιµετώπισε άριστα όλους τους βιοτύπους στο στάδιο των 3-4 φύλλων µε µέση 
αποτελεσµατικότητα µεγαλύτερη από 98%, ενώ στο στάδιο των 5-6 φύλλων η 
αποτελεσµατικότητα του penoxsulam κυµάνθηκε από 89 µέχρι 100%. Ειδικότερα, µόνο οι 
βιότυποι της οµάδας E. phyllopogon έδειξαν ελαφρώς µικρότερη ευαισθησία στο 
penoxsulam και στα δύο στάδια εφαρµογής (3-4 και 5-6 φύλλα) σε σύγκριση µε τους 
βιοτύπους των άλλων οµάδων. 
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Η ∆ιχόνδρα (Dichondra repens) είναι ένα φυτικό είδος που χρησιµοποιείται περισσότερο 
ως φυτό κάλυψης παρά ως χλοοτάπητας. Το είδος αυτό αντέχει στο πάτηµα και την έντονη 
σκίαση, δεν χρειάζεται κούρεµα, είναι τροπικό φυτό χωρίς µεγάλη αντοχή στις χαµηλές 
θερµοκρασίες (έως –5ο C) και έχει ανάγκη αρκετής υγρασίας. Σπέρνεται πάντοτε την 
άνοιξη µέχρι τον Ιούλιο, µόνη της (όχι σε µίγµατα), σε ποσότητες περίπου 5-15 g/m2. Στη 
∆ιχόνδρα απαιτείται χηµική ζιζανιοκτονία για επιτυχή αντιµετώπιση ζιζανίων είτε κατά την 
φάση της εγκατάστασης είτε σε εγκατεστηµένη φυτεία τον χειµώνα ή νωρίς την άνοιξη που 
βρίσκεται σε κατάσταση ληθάργου. Σε πειράµατα θερµοκηπίου και αγρού, µελετήθηκε η 
χηµική αντιµετώπιση ζιζανίων και η φυτοτοξικότητα στη ∆ιχόνδρα µε χρήση ενός µεγάλου 
αριθµού σκευασµάτων και δόσεων. Η ∆ιχόνδρα ήταν πολύ ευαίσθητη (φυτοτοξικότητα 
µεγαλύτερη από 80%) σε ζιζανιοκτόνα επαφής (glufosinate, 600 και 300 g σκευ./στρ.; 
bromoxynil, 100, 150, 200 g σκευ./στρ.) ανεξαρτήτως δόσεων. Αντίθετα, ήταν ανθεκτική 
(φυτοτοξικότητα µικρότερη από 30%) στα ζιζανιοκτόνα (phenmedipham, 100, 200, 300 g 
σκευ./στρ.; clopyralid 80,100,120 g σκευ./στρ.; rimsulfuron, 2, 4, 6 g σκευ./στρ.; 
tribenuron-methyl, 1.5, 2.2, 3 g σκευ./στρ.; foramsulfuron, 200, 250, 300 g σκευ./στρ.). 
Εφαρµογή του Dicamba (30, 60 κ.εκ. σκευ./στρ.) είχε σαν συνέπεια µιας ελαφριάς µορφής 
και παροδική φυτοτοξικότητα (συστροφή φύλλων) που µοιάζει έντονα µε υδατική 
καταπόνηση. Σε πειράµατα αγρού, ο συνδυασµός του phenmedipham (300 g σκευ./στρ.) + 
clopyralid (120 g σκευ./στρ.) + dicamba (30 g σκευ./στρ.) + tribenuron-methyl (1.5 g 
σκευ./στρ.) και µεταγενέστερα fluazifop-p-butyl (200 g σκευ./στρ.) αντιµετώπισε επιτυχώς 
πλατύφυλλα και στενόφυλλα τα ζιζάνια χωρίς σηµαντική φυτοτοξικότητα στην ∆ιχόνδρα. 
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Αποτελεσµατικότητα – Εκλεκτικότητα Ζιζανιοκτόνων 

στη Γιατρόφα (Jatropha curcas) 
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Η Ε.Ε. και η νέα Κ.Α.Π. προωθούν και ενισχύουν τις ενεργειακές καλλιέργειες. 
Πολυεθνικές εταιρείες αγροχηµικών, αυτοκινητοβιοµηχανίας και βιοκαυσίµων άρχισαν 
πρόσφατα έρευνα σε διάφορες χώρες για νέα είδη φυτών ως πηγή βιοκαυσίµων. Ένα από 
αυτά είναι το υποτροπικό πολυετές θαµνώδες-δενδρώδες είδος γιατρόφα (J. curcas), το 
οποίο ανήκει στην Οικογένεια Euphorbiaceae και έχει σπόρους µε ελαιοπεριεκτικότητα 35-
40%. Οι ιδιότητες του ελαίου του ως βιοντίζελ πλεονεκτούν  σηµαντικά σε σύγκριση µε 
όλους σχεδόν τους άλλους σπόρους των ενεργειακών φυτών. Στην Ελλάδα το είδος αυτό 
αξιολογήθηκε για πρώτη φορά σε πειράµατα ζιζανιοκτονίας που έγιναν στο Αγρόκτηµα 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο το 2008. Συγκεκριµένα, αξιολογήθηκε η 
αποτελεσµατικότητα-εκλεκτικότητα επτά ζιζανιοκτόνων από τα οποία πέντε 
εφαρµόστηκαν προφυτρωτικά (aclonifen, dimethanamid, napropamide, oxadiazon, 
pendimethalin) και τα δύο προσπαρτικά µε ενσωµάτωση (ethalfluralin, trifluralin). Το 
πειραµατικό σχέδιο ήταν των πλήρως τυχαιοποιηµένων οµάδων µε τρεις επαναλήψεις για 
κάθε επέµβαση. Το µέγεθος κάθε πειραµατικού τεµαχίου ήταν 2 x 2 m και οι αποστάσεις 
σποράς µεταξύ των γραµµών ήταν 50 cm και επί των γραµµών 25 cm. Μετρήθηκε η 
αποτελεσµατικότητα (ως επί τοις % έλεγχος των  ζιζανίων) στις 30 ηµέρες µετά την  
εφαρµογή (ΗΜΕ) και η εκλεκτικότητα ως ποσοστό φυτρώµατος (%) στις 20 ΗΜΕ και ως 
ύψος φυτού (cm) στις 40, 80 και 130 ΗΜΕ. Τα κυριότερα ζιζάνια ήταν τα είδη βλήτο, 
τριβόλι, γλυστρίδα, αγριοϊβίσκος και λουβουδιά. Ο έλεγχος των ζιζανίων κατά 
ζιζανιοκτόνο ήταν aclonifen 92%, dimethanamid 93%, ethalfluralin 85%, napropamide 
43%, pendimethalin 85%, oxadiazon 92% και trifluralin 88%. Το aclonifen ήταν το µόνο 
ζιζανιοκτόνο που παρουσίασε µερική λεύκανση των κοτυληδόνων και µικρή 
παραµόρφωση των δύο πρώτων φύλλων. Το φύτρωµα στις 20 ΗΜΕ και το ύψος των 
φυτών στις 40, 80 και 130 ΗΜΕ δεν επηρεάστηκαν από τα ζιζανιοκτόνα. Τα αποτελέσµατα 
αυτά δείχνουν ότι τα ζιζανιοκτόνα aclonifen, dimethanamid, ethalfluralin, oxadiazon, 
pendimethalin και trifluralin έλεγξαν αποτελεσµατικά τα ζιζάνια και ήταν εκλεκτικά στο 
είδος γιατρόφα.  
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Ο συνδυασµός τρικετονών (mesotrione) και σουλφονυλουριών (nicosulfuron), ως µείγµα 
στο δοχείο ψεκασµού, συχνά χρησιµοποιείται για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας 
και τη διεύρυνση του φάσµατος δράσης των ζιζανιοκτόνων στον αραβόσιτο. Παρόλα αυτά 
συχνά παρατηρούνται συµπτώµατα φυτοτοξικότητας σε φυτά αραβοσίτου µε ιστορικό 
χρήσης του παραπάνω συνδυασµού. Σκοπός της παρούσης µελέτης ήταν να διερευνηθεί σε 
πείραµα αγρού (περιοχή Μουρίκι, Θήβας) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2008 η 
επίδραση του παραπάνω συνδυασµού [mesotrione: Calisto (C), nicosulfuron: Millagro (M)] 
στα φυτά του αραβοσίτου σε σχέση µε τη δόση εφαρµογής, το χρόνο εφαρµογής και το 
είδος του υβριδίου. Ειδικότερα, σε δύο υβρίδια αραβοσίτου (Seventale και Agrister), 
εφαρµόστηκαν σε δύο στάδια ανάπτυξης (V2-4 και V4-6) οι παρακάτω επεµβάσεις: 1. 
µάρτυρας χωρίς ζιζάνια, 2. µάρτυρας µε ζιζάνια, 3. M (1x; 100 κ.εκ. σκευ./στρ), 4. C (1x; 
75 κ.εκ. σκευ./στρ), 5. M+C(1x; 100+75 κ.εκ. σκευ./στρ), 6. M (2x; 200 κ.εκ. σκευ./στρ), 7. 
C (2x; 150 κ.εκ. σκευ./στρ), 8. M+C(2x; 200+150 κ.εκ. σκευ./στρ). ∆ύο εβδοµάδες µετά 
την εφαρµογή έγινε µακροσκοπική εκτίµηση της φυτοτοξικότητας στον αραβόσιτο, 
µέτρηση του ύψους καθώς και του χλωρού βάρους των φυτών. Κατά τη µακροσκοπική 
εκτίµηση φυτοτοξικότητας, συµπτώµατα έδειξαν τα φυτά αραβοσίτου κυρίως του υβρίδιου 
Agrister στις επεµβάσεις M(2x), M+C(2x), M(1x) µε φθίνουσα σειρά φυτοτοξικότητας, 
όταν εφαρµόστηκαν στο στάδιο V4-6. Η  παρατηρούµενη φυτοτοξικότητα λόγω χρήσης του 
nicosulfuron χαρακτηριζόταν αφενός από έντονη συστροφή και παραµόρφωση του 
ελάσµατος φύλλων/στελέχους και αφετέρου από χλώρωση του ελάσµατος των φύλλων. Η 
παραπάνω φυτοτοξικότητα του nicosulfuron στο υβρίδιο Agrister, αποτυπώθηκε στο ύψος 
(105 vs. 75 cm) αλλά και στο χλωρό βάρος (19 vs. 7 g ανά φυτό) για τους παραπάνω 
συνδυασµούς. Για το υβρίδιο Agrister, oι επεµβάσεις C(1x), M(1x) και M+C(1x) 
εµφάνισαν µείωση του χλωρού βάρους σπάδικα κατά 18, 46, 43% σε σχέση µε τον 
µάρτυρα, ενώ οι επεµβάσεις C(2x), M(2x) και M+C(2x) εµφάνισαν µείωση του χλωρού 
βάρους σπάδικα κατά 15, 45, 60% σε σχέση µε τον µάρτυρα, ανεξαρτήτως σταδίου 
εφαρµογής. Oι αποδόσεις των µαρτύρων χωρίς ζιζάνια ήταν 1407 και 1456 kg/στρ, ενώ 
των µαρτύρων µε ζιζάνια ήταν 588 και 889 kg/στρ για τα υβρίδια Agrister και Seventale, 
αντίστοιχα. Όσον αφορά τη µείωση των αποδόσεων λόγω φυτοτοξικότητας του 
nicosulfuron, στο υβρίδιο Agrister ήταν γενικά ανεξάρτητη του σταδίου εφαρµογής, ενώ 
στο Seventale ήταν πιο έντονη για το µεταγενέστερο στάδιο εφαρµογής (V2-4). 
Συµπερασµατικά, η παρούσα µελέτη έδειξε ότι συµπτώµατα φυτοτοξικότητας 
εµφανίζονται σε φυτά αραβοσίτου από χρήση του nicosulfuron κυρίως σε µεταγενέστερο 
στάδιο εφαρµογής ακόµη και σε συνιστώµενες δόσεις εφαρµογής. 
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Η στέβια (Stevia rebaudiana, Οικογένεια Asteraceae) είναι ένα τροπικό πολυετές είδος µε 
καταγωγή την Παραγουάη όπου οι τοπικές φυλές χρησιµοποιούσαν τα φύλλα του ως 
βότανο και ως γλυκαντική ουσία. Το είδος αυτό ανακαλύφθηκε το 1887, ενώ από το 1980 
καλλιεργείται ως ετήσιο φυτό σε αρκετές χώρες. Στην Ελλάδα δοκιµάζεται  πειραµατικά 
από το 2005 ως εναλλακτική καλλιέργεια σε περιοχές όπου εγκαταλείπονται ο καπνός και 
άλλες καλλιέργειες. Στο Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο, το 
2007 και το 2008, αξιολογήθηκε η αποτελεσµατικότητα – εκλεκτικότητα 11 
ζιζανιοκτόνων, από τα οποία 8 ήταν προφυτρωτικά [acetochlor, aclonifen, fluometuron, 
dimethanamid, napropamide, oxadiazon, pendimethalin, prometryn,], δύο 
προµεταφυτευτικά ενσωµατούµενα [ethalfluralin, trifluralin] και ένα µεταφυτρωτικό 
[imazamox]. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν οι πλήρως τυχαιοποιηµένες οµάδες µε τρεις 
επαναλήψεις για κάθε επέµβαση. Το µέγεθος κάθε πειραµατικού τεµαχίου ήταν 2,3 x 4,4 
m. Μεταξύ των επαναλήψεων υπήρχε διάδροµος 2 m και των πειραµατικών τεµαχίων 1 m. 
Κάθε πειραµατικό τεµάχιο είχε τέσσερις γραµµές φυτών σε αποστάσεις µεταφύτευσης επί 
της γραµµής 30  και µεταξύ των γραµµών 75 cm.  Η αποτελεσµατικότητα των 
ζιζανιοκτόνων (ως επί τοις % έλεγχος των  ζιζανίων) αξιολογήθηκε στις 15 και 30 ηµέρες 
µετά τη µεταφύτευση (ΗΜΜ), ενώ η εκλεκτικότητα ως % των φυτών που επιβίωσαν, ως 
ύψος/φυτό στέβιας στις 40, 80, 110 ΗΜΜ,  ως % χλωρό – ξηρό βάρος των φύλλων και των 
βλαστών 80 ΗΜΜ και κατά τη συλλογή (110 ΗΜΜ). Τα κυριότερα ζιζάνια ήταν τα είδη 
βλήτο, τριβόλι, γλυστρίδα, αγριοτοµάτα και λουβουδιά. Ο έλεγχος των ζιζανίων κατά 
ζιζανιοκτόνο ήταν acetochlor 88%,  fluometuron 85%, trifluralin 93%, dimethanamid 84%, 
prometryn 91%, pendimethalin 80%, napropamide 80%, aclonifen 80%, imazamox 85%, 
oxadiazon 83% και ethalfluralin 93%. Τα trifluralin, ethalfluralin, oxadiazon και 
pendimethalin δεν παρουσίασαν φυτοτοξικότητα, ενώ τα aclonifen, napropamide, 
dimethenamid ήταν ελαφρώς φυτοτοξικά. Αντίθετα, τα ζιζανιοκτόνα fluometuron, 
prometryn και imazamox ήταν πολύ φυτοτοξικά. Το ύψος των φυτών στις 40 και 80 ΗΜΜ, 
το χλωρό - ξηρό βάρος φύλλων και βλαστών στις 80 ΗΜΜ και κατά τη συλλογή  δεν 
επηρεάστηκαν από τα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα. Συµπερασµατικά, τα ζιζανιοκτόνα 
trifluralin, ethalfluralin, oxadiazon, pendimethalin και aclonifen έδωσαν τις καλύτερες 
αποδόσεις και ήταν σε ικανοποιητικό βαθµό εκλεκτικά στη στέβια. 
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Αντιµετώπιση Ειδών Μουχρίτσας µε Μεταφυτρωτικά Ζιζανιοκτόνα 

της Καλλιέργειας του Αραβοσίτου 
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Σε πειράµατα σε φυτοδοχεία µελετήθηκε η αποτελεσµατικότητα των rimsulfuron (1,25 g 
δ.ο./στρ), nicosulfuron (4 g δ.ο./στρ) και foramsulfuron (4,5 g δ.ο./στρ) εναντίον δύο ειδών 
µουχρίτσας (Echinochloa oryzoides και Echinochloa phyllopogon) από µονοκαλλιέργειες 
ρυζιού στο στάδιο των 3-4 φύλλων. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση της προσθήκης ενός εκ 
των dicamba (28,8 g δ.ο./στρ), MCPA (60 g δ.ο./στρ), sulcotrione (45 g δ.ο./στρ) ή 
mesotrione (7,5 g δ.ο./στρ) σε ταυτόχρονη εφαρµογή (µίγµα) στην αποτελεσµατικότητα 
των προαναφερθέντων ζιζανιοκτόνων. Η αποτελεσµατικότητα των ζιζανιοκτόνων 
rimsulfuron, nicosulfuron και foramsulfuron ήταν 81, 87 και 75%, αντίστοιχα, για το είδος 
E. oryzoides. Η προσθήκη του dicamba µείωσε την αποτελεσµατικότητα των rimsulfuron 
και foramsulfuron εναντίον του είδους E. oryzoides κατά 20 και 16%, αντίστοιχα σε 
σύγκριση µε την απλή εφαρµογή ενώ δεν επηρέασε σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα 
του nicosulfuron. Οµοίως, η προσθήκη του MCPA µείωσε την αποτελεσµατικότητα των 
rimsulfuron και foramsulfuron εναντίον του είδους E. oryzoides κατά 18 και 13%, 
αντίστοιχα σε σύγκριση µε την απλή εφαρµογή ενώ δεν επηρέασε σηµαντικά την 
αποτελεσµατικότητα του nicosulfuron. Η προσθήκη του sulcotrione βελτίωσε την 
αποτελεσµατικότητα των τριών ζιζανιοκτόνων εναντίον του είδους E. oryzoides. Η 
προσθήκη του mesotrione δεν επηρέασε σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των 
rimsulfuron και nicosulfuron αλλά βελτίωσε ελαφρώς την αποτελεσµατικότητα του 
foramsulfuron. Η αποτελεσµατικότητα των ζιζανιοκτόνων rimsulfuron, nicosulfuron και 
foramsulfuron ήταν 75, 84 και 69%, αντίστοιχα,  για το είδος E. phyllopogon. Η προσθήκη 
του dicamba µείωσε την αποτελεσµατικότητα των rimsulfuron, nicosulfuron και 
foramsulfuron εναντίον του είδους E. phyllopogon κατά 16, 9 και 12%, αντίστοιχα σε 
σύγκριση µε την απλή εφαρµογή. H προσθήκη του MCPA µείωσε την αποτελεσµατικότητα 
των rimsulfuron και foramsulfuron εναντίον του είδους E. phyllopogon κατά 15 και 8%, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε την απλή εφαρµογή, ενώ δεν επηρέασε σηµαντικά την 
αποτελεσµατικότητα του nicosulfuron. Η προσθήκη του sulcotrione δεν επηρέασε 
σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των rimsulfuron και nicosulfuron εναντίον του είδους 
E. phyllopogon αλλά βελτίωσε την αποτελεσµατικότητα του foramsulfuron κατά 11%  σε 
σύγκριση µε την απλή εφαρµογή. Η προσθήκη του mesotrione δεν επηρέασε σηµαντικά 
την αποτελεσµατικότητα των rimsulfuron και nicosulfuron εναντίον του είδους E. 

phyllopogon αλλά βελτίωσε την αποτελεσµατικότητα του foramsulfuron κατά 14% σε 
σύγκριση µε την απλή εφαρµογή. Γενικώς, η προσθήκη του mesotrione ή του sulcotrione 
επιβράδυνε κατά επτά περίπου ηµέρες την εκδήλωση των συµπτωµάτων της δράσης των 
ζιζανιοκτόνων rimsulfuron, nicosulfuron και foramsulfuron. 
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Ανθεκτικότητα Ζιζανίων 
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∆ιερεύνηση της Ανθεκτικότητας Βιοτύπων της Κόνυζας (Conyza spp.) 

στο Ζιζανιοκτόνο Glyphosate 
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Η παρούσα µελέτη αποτελεί ένα πρώτο µέρος της επισκόπησης των ζιζανίων στον 
ελληνικό χώρο που πιθανώς αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο glyphosate. Η 
κόνυζα (Conyza spp.), ένα κοινό ζιζάνιο σε ελαιώνες, οπωρώνες και αµπελώνες τείνει να 
αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα σοβαρό πρόβληµα, καθώς υπάρχουν παράπονα 
παραγωγών από πολλές περιοχές της χώρας για την επιβίωσή της ακόµη και µετά από µία ή 
περισσότερες εφαρµογές του glyphosate και µάλιστα σε πολύ υψηλές δόσεις. Στα πλαίσια 
αυτά βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη συστηµατική επισκόπηση συγκεκριµένων νοµών-
στόχων της χώρας, ως προς την υφιστάµενη κατάσταση µε την κόνυζα και τη διερεύνηση 
τυχόν ανθεκτικότητάς της στο glyphosate. Η διερεύνηση αυτή έγινε σε πρώτη φάση µε τη 
συλλογή φυτών και σπόρων κόνυζας από διάφορες περιοχές και την εγκατάσταση 
πειραµάτων θερµοκηπίου στα οποία µελετήθηκε η επίδραση διάφορων δόσεων του 
glyphosate στην ανάπτυξη του ζιζανίου (dose-response experiments). Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν πολλές και στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την ευαισθησία των διάφορων 
βιοτύπων στο παραπάνω ζιζανιοκτόνο. Έτσι, συγκεκριµένοι πληθυσµοί προερχόµενοι από 
περιοχές όπως η Σκάλα Λακωνίας και το Άργος φαίνεται να έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα 
υψηλή ανθεκτικότητα στο glyphosate, καθώς για την αποτελεσµατική καταπολέµηση του 
ζιζανίου (κατά 90%) απαιτούνται δόσεις 4-5 φορές υψηλότερες της συνιστώµενης. 
Αντίθετα, η αποτελεσµατικότητα του glyphosate σε φυτά κόνυζας που προέρχονταν από 
άλλες περιοχές (π.χ. Αίγιο και Αττική) ήταν ικανοποιητική. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
πολύχρονη, επαναλαµβανόµενη και σε υψηλές δόσεις χρήση του glyphosate φαίνεται να 
έχει δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα σε κάποιες περιοχές, γι αυτό και η µελέτη συνεχίζεται 
προς την κατεύθυνση της περαιτέρω επιβεβαίωσης ή όχι φαινοµένων ανθεκτικότητας και 
της εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων µε τη χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων µετά από την 
προσεκτική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους. 
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Βιολογικά και Μορφολογικά Χαρακτηριστικά Οκτώ Ανθεκτικών και 

Οκτώ Ευαίσθητων στο Tribenuron Πληθυσµών Παπαρούνας (Papaver 

rhoeas L.) 
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Σε πειράµατα αγρού µελετήθηκαν ορισµένα βιολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά 
οκτώ ανθεκτικών (R) και οκτώ ευαίσθητων (S) στο tribenuron πληθυσµών παπαρούνας µε 
διαφορετική γεωγραφική προέλευση (Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς και Ν. Σερρών). Οι S 
πληθυσµοί προέρχονταν από θέσεις (περιθώρια αγρών, ακαλλιέργητες εκτάσεις και άκρες 
δρόµων) που γειτνίαζαν µε τους καλλιεργούµενους µε χειµερινά σιτηρά αγρούς από όπου 
συλλέχτηκαν οι αντίστοιχοι R πληθυσµοί. Τα φυτά αναπτύχθηκαν αρχικώς σε φυτοδοχεία 
και όταν βρίσκονταν στο στάδιο των τεσσάρων φύλλων µεταφυτεύτηκαν στον αγρό κατά 
όρχους (θέσεις) εξαγώνων, οι οποίοι απείχαν µεταξύ τους 60 cm. Σε κάθε όρχο 
µεταφυτεύτηκαν δύο φυτά, ενώ σε κάθε επανάληψη του πληθυσµού υπήρχαν 25 όρχοι. Το 
πειραµατικό σχέδιο ήταν οι πλήρως τυχαιοποιηµένες οµάδες µε πέντε επαναλήψεις για 
κάθε πληθυσµό, ενώ το πείραµα επαναλήφθηκε σε δύο διαφορετικούς αγρούς του 
αγροκτήµατος του Α.Π.Θ. Ο ρυθµός ανάπτυξης προσδιορίστηκε µέσω της καταγραφής του 
χλωρού βάρους για κάθε πληθυσµό µε δειγµατοληψίες που έγιναν 81, 89, 99, 114 και 128 
ηµέρες από την εγκατάσταση των φυτών στον αγρό. Επίσης, στο τέλος της καλλιεργητικής 
περιόδου προσδιορίστηκαν ο αριθµός καψών ανά όρχο (δύο φυτά) και η απόδοση σε σπόρο 
για κάθε πληθυσµό. Η ανάλυση της παραλλακτικότητας των δεδοµένων έδειξε ότι το 
χλωρό βάρος, η παραγωγή σπόρου και ο συνολικός αριθµός καψών ανά φυτό δεν 
επηρεάστηκε από το χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας και από την προέλευση των 
πληθυσµών. Η σχέση µεταξύ της µεταβολής του χλωρού βάρους και του χρόνου έδειξε ότι 
περιγράφεται άριστα από την εξίσωση των Poma κ.ά. (2004). Τα υπολογισθέντα (από την 
εξίσωση) µέγιστο χλωρό βάρος (AFWmax) και χλωρό βάρος, όταν ο ρυθµός ανάπτυξης 
ήταν στο µέγιστο (FWAGRmax), δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των πληθυσµών. Αντίθετα, 
η σύγκριση του µέσου ρυθµού αύξησης (MGR) και του µέγιστου απόλυτου ρυθµού 
αύξησης (AGRmax) έδειξε ότι οι R πληθυσµοί των Νοµών Θεσσαλονίκης και Σερρών είχαν 
MGR τιµές 1,3 έως 4,3 και AGRmax τιµές 1,5 έως 7,2 φορές µικρότερες από εκείνες των 
αντίστοιχων S πληθυσµών. Αντίθετα, οι R πληθυσµοί του Νοµού Κιλκίς είχαν ελαφρώς 
µικρότερες, παρόµοιες ή µεγαλύτερες MGR τιµές και παρόµοιες ή µεγαλύτερες AGRmax 
τιµές από τους αντίστοιχους S. H συσχέτιση του MGR και του AGRmax µε την ένταση της 
ανθεκτικότητας των R πληθυσµών έδειξε ότι οι πληθυσµοί µε την υψηλότερη ένταση 
ανθεκτικότητας (λόγος ανθεκτικότητας R/S µεγαλύτερος από 2400) είχαν χαµηλές MGR 
και AFWmax τιµές. Αντίθετα, οι R πληθυσµοί µε µέση ένταση ανθεκτικότητας (λόγος 
ανθεκτικότητας R/S από 1437 έως 2227) παρουσίασαν υψηλές τιµές των δύο παραµέτρων 
ρυθµού αύξησης. 
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Επίδραση των Ζιζανιοκτόνων Chlorsulfuron, Florasulam, Imazamox, 

Pyrithiobac και Tribenuron στη ∆ράση του Ενζύµου ALS από 

Ανθεκτικούς Πληθυσµούς Παπαρούνας (Papaver rhoeas L.) 
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Σε πειράµατα εργαστηρίου αξιολογήθηκε η δράση (ενεργότητα) του ενζύµου 
οξικογαλακτική συνθάση (ALS) από 21 ανθεκτικούς (R) στο tribenuron πληθυσµούς 
παπαρούνας παρουσία των ζιζανιοκτόνων chlorsulfuron, florasulam, imazamox, 
pyrithiobac και tribenuron (αναστολείς της δράσης του ενζύµου ALS). Για το σκοπό αυτό 
έγινε εκχύλιση πρωτεϊνών από φυτά R πληθυσµών που επιβίωσαν (χωρίς την εµφάνιση 
συµπτωµάτων τοξικότητας) µετά από εφαρµογή της τετραπλάσιας δόσης του 
ζιζανιοκτόνου tribenuron, καθώς και από µη ψεκασµένα φυτά έξι ευαίσθητων (S) 
πληθυσµών (δεν επιβιώνουν µετά την εφαρµογή της συνιστώµενης δόσης του tribenuron). 
Το πρωτεϊνικό κλάσµα που περιείχε το ένζυµο ALS χρησιµοποιήθηκε ως καταλύτης της 
αντίδρασης συµπύκνωσης δύο µορίων πυροσταφυλικού οξέος για παραγωγή ενός µορίου 
οξικογαλακτικού οξέος. Ο προσδιορισµός της δράσης του ενζύµου έγινε σε επτά 
συγκεντρώσεις των προαναφερθέντων ζιζανιοκτόνων. Ειδικότερα, η δράση του ενζύµου 
προσδιορίστηκε ως ποσότητα παραγόµενης ακετοΐνης µετά από αποκαρβοξυλίωση του 
παραγόµενου (από την καταλυτική δράση του ALS) οξικογαλακτικού οξέος. Ο ποσοτικός 
προσδιορισµός έγινε µε µέτρηση της απορρόφησης (520 nm) του έγχρωµου συµπλόκου της 
ακετοΐνης µετά από προσθήκη α-ναφθόλης και κρεατινίνης. Τα δεδοµένα εκφράστηκαν ως 
ποσοστό (%) απορρόφησης του µάρτυρα και στη συνέχεια υπολογίστηκε η συγκέντρωση 
κάθε ζιζανιοκτόνου που προκαλεί 50% µείωση της δράσης του ενζύµου (I50 τιµή). Επίσης, 
υπολογίστηκε η ένταση της ανθεκτικότητας ως ο λόγος (R/S) της I50 τιµής των R ή S 
πληθυσµών προς την αντίστοιχη I50 τιµή του S πληθυσµού από το αγρόκτηµα του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι I50 τιµές για τους R πληθυσµούς 
κυµάνθηκαν από 4,0 µέχρι >63,1 µΜ tribenuron, 0,2 µέχρι 5,2 µΜ chlorsulfuron, 123,3 
µέχρι 642,5 nΜ pyrithiobac, 7,8 µέχρι 23,5 µΜ imazamox και 17,1 µέχρι 49,4 pΜ 
florasulam. Οι αντίστοιχες I50 τιµές για τους S πληθυσµούς κυµάνθηκαν από 0,13 µέχρι 
0,16 µΜ tribenuron, 11,2 µέχρι 12,3 nΜ chlorsulfuron, 27,6 µέχρι 33,0 nΜ pyrithiobac, 4,8 
µέχρι 5,3 µΜ imazamox και 6,4 µέχρι 8,1 pΜ florasulam. H φθίνουσα σειρά έντασης της 
ανθεκτικότητας στα αξιολογηθέντα ζιζανιοκτόνα ήταν tribenuron (R/S, 27,3 - >435,2) > 
chlorsulfuron (R/S, 19,4 - 437,7) > pyrithiobac (R/S, 4,1 - 21,4) > florasulam (R/S, 2,7 -7,7) 
> imazamox (R/S, 1,6 - 4,9). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η σταυρανθεκτικότητα 
(διασταυρωτή ανθεκτικότητα) των R πληθυσµών του ζιζανίου παπαρούνα στα 
προαναφερθέντα ζιζανιοκτόνα οφείλεται σε ανθεκτικό ένζυµο ALS. 
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Για τη διερεύνηση της µοριακής βάσης της ανθεκτικότητας 28 ανθεκτικών (R) στο 
ζιζανιοκτόνο tribenuron πληθυσµών του ζιζανίου παπαρούνα που προέρχονταν από τις 
περιοχές του Ν. Θεσσαλονίκης, του Ν. Κιλκίς και του Ν. Σερρών, χρησιµοποιήθηκε η 
µεθοδολογία αλληλούχησης του γενωµικού DNA και πέψης του µε ενδονουκλεάση 
περιορισµού (Sty I). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ανθεκτικότητα οφείλεται σε σηµειακές 
µεταλλάξεις του γονιδίου της οξικογαλακτικής συνθάσης (ALS) και συγκεκριµένα στο 
κωδικόνιο 5'-CCT που κωδικοποιεί την προλίνη 197 (Pro197), µε συνέπεια την 
αντικατάσταση του αµινοξέος Pro197 από πέντε διαφορετικά αµινοξέα. Αναλυτικότερα, σε 
16 R πληθυσµούς διαπιστώθηκε αλλαγή της Pro197 από αλανίνη [Ala (GCT)], σε πέντε 
πληθυσµούς από σερίνη [Ser (TCT)] και σε δύο πληθυσµούς από θρεονίνη [Thr (ACT)]. 
Επιπλέον, σε τρεις R πληθυσµούς διαπιστώθηκε η αντικατάσταση της Pro197 από αργινίνη 
[Arg (CGT)] και σε έναν πληθυσµό από λευκίνη [Leu (CGT)]. Επιπρόσθετα, σε ένα R 
πληθυσµό διαπιστώθηκε η αντικατάσταση της Pro197 στο ένα αλληλόµορφο από Ala και 
στο άλλο αλληλόµορφο από Arg. Με βάση τα χρωµατογραφήµατα αλληλούχησης του 
DNA, οι εννέα R πληθυσµοί ήταν οµόζυγοι (RR) ως προς το µεταλλαγµένο γονίδιο ALS, 
ενώ οι 18 πληθυσµοί ήταν ετερόζυγοι (RS) µε ένα µεταλλαγµένο και ένα µη µεταλλαγµένο 
αλληλόµορφο. Τέλος, ένας R πληθυσµός ήταν επίσης ετερόζυγος µε δύο διαφορετικά 
µεταλλαγµένα γονίδια ALS στην ίδια θέση (R1R2). Το αµινοξύ Pro197 σε οκτώ πληθυσµούς 
από τους Νοµούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς αντικαταστάθηκε από Ser ή Thr ή Leu ή Arg. 
Αντίθετα, το αµινοξύ Pro197 σε 16 από τους 20 R πληθυσµούς του Νοµού Σερρών 
αντικαταστάθηκε από Ala, σε δύο R πληθυσµούς από Arg, σε έναν πληθυσµό από Ser και 
σε έναν άλλο πληθυσµό το ένα αλληλόµορφο από Ala και το άλλο αλληλόµορφο από Arg. 
Οι αντικαταστάσεις αυτές έδειξαν ότι προκαλούν αλλαγές της δευτεροταγούς δοµής του 
ενζύµου ALS καθώς δηµιουργούν νέες δοµές µε β-µορφή σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ 
παράλληλα σε δύο περιπτώσεις στις οποίες το αµινοξύ Pro197 αντικαταστάθηκε από Ala ή 
από Leu, διαπιστώθηκε απώλεια της β-µορφής ενός τµήµατος της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 
και επιµήκυνση κατά ένα αµινοξύ δύο τµηµάτων τους µε µορφή α-έλικα. Η ανάλυση 
βασισµένη στην επιλεκτική πέψη του DNA µε την ενδονουκλεάση περιορισµού (Sty I) του 
µη µεταλλαγµένου τµήµατος του γονιδίου ALS, διαφοροποίησε τα R από τα S 
αλληλόµορφα γονίδια και επιβεβαίωσε πλήρως (απόλυτη ταύτιση) τα αποτελέσµατα της 
αλληλούχησης DNA δείχνοντας ότι η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για 
την ταυτοποίηση των µεταλλάξεων στο κωδικόνιο της Pro197 χωρίς την ανάγκη της 
αλληλούχησης του DNA. 
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Αξιολόγηση 114 Βιοτύπων Αγριοβρώµης (Avena sterilis L.) για Πιθανή 

Ανάπτυξη Ανθεκτικότητας στα Ζιζανιοκτόνα Clodinafop propargyl, 

Fenoxaprop-P-ethyl και Mesosulfuron + Iodosulfuron 
 
 

Αριστείδης Παπαπαναγιώτου, Νικόλαος Καλούµενος και Ηλίας Ελευθεροχωρινός 

 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας 

 
 

Σε πειράµατα δύο ετών (2007-08) αξιολογήθηκαν (µακροσκοπική εκτίµηση και 
προσδιορισµός χλωρού βάρους) 114 βιότυποι του ζιζανίου αγριοβρώµη για την πιθανότητα 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα clodinafop propargyl, fenoxaprop-P-ethyl και 
mesosulfuron + iodosulfuron. Οι βιότυποι προέρχονταν από καλλιέργειες χειµερινών 
σιτηρών της Κ. Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και ειδικότερα από σιταγρούς όπου οι 
εφαρµογές διαφόρων ζιζανιοκτόνων (αγρωστωδοκτόνων) απέτυχαν να αντιµετωπίσουν το 
ζιζάνιο αυτό. Η αξιολόγηση έγινε µε πειράµατα φυτοδοχείων όπου η εφαρµογή των 
επεµβάσεων πραγµατοποιήθηκε όταν τα φυτά του ζιζανίου βρίσκονταν στο στάδιο των 2-4 
αδελφιών. Το clodinafop propargyl εφαρµόστηκε στη συνιστώµενη (4,1 g δ.ο./στρ) και 
τετραπλάσια δόση (16,4 g δ.ο./στρ) µε προσθήκη 3% (v/v) παραφινικού ελαίου. Επίσης, το 
fenoxaprop-P-ethyl χρησιµοποιήθηκε στη συνιστώµενη (8,25 g δ.ο./στρ) και τετραπλάσια 
δόση (33 g δ.ο./στρ), ενώ το µίγµα iodosulfuron + mesosulfuron εφαρµόστηκε µόνο στη 
συνιστώµενη δόση (0,75+0,75 g δ.ο./στρ) και µε προσθήκη 3% (v/v) της βοηθητικής 
ουσίας alkylethersulfate sodium salt. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι η τετραπλάσια 
δόση του clodinafop propargyl προκάλεσε µείωση του χλωρού βάρους 12 βιοτύπων κατά 
7-74% σε σχέση µε τον αψέκαστο µάρτυρα. Αντίθετα, η εφαρµογή της συνιστώµενης 
δόσης του clodinafop propargyl µείωσε το χλωρό βάρος 19 βιοτύπων κατά 38-60% σε 
σχέση µε τον αψέκαστο µάρτυρα, ενώ η ίδια δόση σε 65 βιοτύπους προκάλεσε µείωση του 
χλωρού βάρους τους κατά 77-98% σε σχέση µε τον αψέκαστο µάρτυρα. Η τετραπλάσια 
δόση του fenoxaprop-P-ethyl προκάλεσε µείωση του χλωρού βάρους σε πέντε βιοτύπους 
αγριοβρώµης κατά 10-55% σε σχέση µε τον αψέκαστο µάρτυρα. Η συνιστώµενη δόση του 
fenoxaprop-P-ethyl µείωσε το χλωρό βάρος 18 βιοτύπων κατά 40-64%, ενώ η ίδια δόση σε 
73 βιοτύπους προκάλεσε µείωση του χλωρού βάρους τους κατά 86-99%. Η τετραπλάσια 
δόση του fenoxaprop-P-ethyl αλλά και η ίδια δόση του clodinafop propargyl µείωσε το 
χλωρό βάρος 18 βιοτύπων κατά 7-70%. Τέλος, η συνιστώµενη δόση του µίγµατος 
mesosulfuron + iodosulfuron προκάλεσε µείωση του χλωρού βάρους των 78 βιοτύπων 
κατά 81-98%, ενώ η µείωση χλωρού βάρους σε 36 βιοτύπους κυµάνθηκε από 33 µέχρι 
65%. Η µακροσκοπική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των προαναφερθεισών 
επεµβάσεων έδειξε παρόµοια αποτελέσµατα µε εκείνα του χλωρού βάρους. Τα 
αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι δώδεκα βιότυποι αγριοβρώµης ανέπτυξαν ανθεκτικότητα 
στο clodinafop propargyl και πέντε στο fenoxaprop-P-ethyl, ενώ 18 βιότυποι ανέπτυξαν 
σταυρανθεκτικότητα (διασταυρωτή ανθεκτικότητα) και στα δύο ζιζανιοκτόνα. 
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∆ιερεύνηση της Ανθεκτικότητας Οκτώ Βιοτύπων ήρας (Lolium rigidum 

L.) στα Ζιζανιοκτόνα Mesosulfuron + Iodosulfuron, Diclofop-methyl, 

Clodinafop propargyl και Glyphosate 
 
 

Θεόδωρος Ευθυµιάδης, Νικόλαος Καλούµενος και Ηλίας Ελευθεροχωρινός 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας 

 
 

Σε πειράµατα φυτοδοχείων αξιολογήθηκαν (µακροσκοπική εκτίµηση και προσδιορισµός 
χλωρού βάρους) οκτώ βιότυποι ήρας (L. rigidum L.) από καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών 
της βορείου Ελλάδος για την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα 
mesosulfuron + iodosulfuron, diclofop-methyl, clodinafop propargyl και glyphosate. Η 
συνιστώµενη δόση του µίγµατος mesosulfuron + iodosulfuron (0,75 + 0,75 g δ.ο./στρ) 
µείωσε το χλωρό βάρος των πέντε βιοτύπων κατά 85-100% σε σύγκριση µε τον αψέκαστο 
µάρτυρα (ευαίσθητοι βιότυποι, S), ενώ η εφαρµογή της τετραπλάσιας δόσης του (3,0 + 3,0 
g δ.ο./στρ) µείωσε το χλωρό βάρος των τριών βιοτύπων κατά 20-70% (ανθεκτικοί βιότυποι, 
R). Η εφαρµογή της συνιστώµενης δόσης του diclofop-methyl (71 g δ.ο./στρ) µείωσε το 
χλωρό βάρος των επτά βιοτύπων κατά 83-100% (ευαίσθητοι βιότυποι, S) σε σύγκριση µε 
τον αψέκαστο µάρτυρα, ενώ η τετραπλάσια δόση του (284 g δ.ο./στρ) µείωσε το χλωρό 
βάρος ενός βιοτύπου κατά 67% και η οκταπλάσια δόση του (568 g δ.ο./στρ) κατά 69% 
(ανθεκτικός βιότυπος, R). Η εφαρµογή της τετραπλάσιας από τη συνιστώµενη δόση του 
clodinafop propargyl (26 g δ.ο./στρ) µείωσε το χλωρό βάρος δύο βιοτύπων κατά 37-51% 
(ανθεκτικοί βιότυποι, R) σε σύγκριση µε τον αψέκαστο µάρτυρα, ενώ η συνιστώµενη δόση 
του (6,5 g δ.ο./στρ) µείωσε το χλωρό βάρος τριών βιοτύπων κατά 72-100% (ευαίσθητοι 
βιότυποι, S) και το χλωρό βάρος άλλων τριών βιοτύπων κατά 38-65% (βιότυποι µε φυσική 
αντοχή ή εξελισσόµενη ανθεκτικότητα). Η εφαρµογή της συνιστώµενης δόσης του 
glyphosate (63 g δ.ο./στρ) µείωσε το χλωρό βάρος και των οκτώ βιοτύπων κατά 98-100% 
(ευαίσθητοι βιότυποι, S). Η µακροσκοπική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 
προαναφερθεισών επεµβάσεων έδειξε παρόµοια αποτελέσµατα µε εκείνα του χλωρού 
βάρους. Τα πειράµατα των τριβλίων petri, όπου προσδιορίστηκε η αντίδραση της ρίζας των 
σποροφύτων των βιοτύπων του ζιζανίου ήρα σε διάφορες συγκεντρώσεις του µίγµατος 
mesosulfuron + iodosulfuron και η αντίδραση του βλαστού σε διάφορες συγκεντρώσεις 
των diclofop-methyl και clodinafop propargyl, έδειξαν ότι η log-logistic εξίσωση 
περιέγραψε καλύτερα τη σχέση µεταξύ µήκους ρίζας ή βλαστού και συγκέντρωσης κάθε 
ζιζανιοκτόνου. Οι υπολογισθείσες από τις εξισώσεις συµµεταβολής GI50 τιµές (mg 
ζιζανιοκτόνου/L για µείωση του µήκους της ρίζας ή του βλαστού κατά 50%) έδειξαν ότι για 
τους ανθεκτικούς βιότυπους η GI50 τιµή κυµάνθηκε από 0,19 µέχρι 0,62 mg mesosulfuron + 
iodosulfuron/L, ενώ η αντίστοιχη τιµή για τον ευαίσθητο βιότυπο του αγροκτήµατος ήταν 
0,02 mg/L. Η GI50 τιµή του diclofop-methyl για τον ανθεκτικό και ευαίσθητο βιότυπο ήταν 
6,26 και 0,48 mg/L αντίστοιχα, ενώ η GI50 τιµή του clodinafop propargyl κυµάνθηκε από 
1,4 έως 2,64 mg clodinafop/L για τους ανθεκτικούς βιότυπους και 0,11 mg/L για τον 
ευαίσθητο βιότυπο. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι τρεις βιότυποι ήρας ανέπτυξαν 
ανθεκτικότητα στο mesosulfuron + iodosulfuron, ενώ ένας από αυτούς ανέπτυξε πολλαπλή 
ανθεκτικότητα στο clodinafop propargyl. Τέλος ένας βιότυπος ανέπτυξε 
σταυρανθεκτικότητα (διασταυρωτή ανθεκτικότητα) στα ζιζανιοκτόνα diclofop-methyl και 
clodinafop propargyl. 
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ΕΚΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 

Νέα Ζιζανιοκτόνα – Φυτορρυθµιστικές Ουσίες 
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Πλαίσιο και ∆ιαδικασίες Ελέγχου των Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων στην Αγορά 
 
 

∆ιονύσιος Βλάχος 

 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γενική ∆ιεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, 

∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων, Συγγρού 150, 
17671 Αθήνα 

 
 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι δραστικές ουσίες και σκευάσµατα που µεταξύ 
άλλων προορίζονται να προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα από κάθε είδους 
επιβλαβείς οργανισµούς ή να προλαµβάνουν τη δράση τους. Η ασφάλεια του χρήστη των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, του καταναλωτή των φυτικών προϊόντων όπου 
εφαρµόζονται και του περιβάλλοντος επιτάσσει τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα στάδια 
από την παρασκευή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τη συσκευασία τους, την 
εµπορία και την εφαρµογή τους στις καλλιέργειες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων και οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των κατά τόπους Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων της χώρας διεξάγουν συστηµατικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια και 
αυστηρές κυρώσεις επιβάλλονται στους παραβάτες. Τα αποτελέσµατα των παραβάσεων 
κατά την πενταετία 2003-2007 καταδεικνύουν την εντατικοποίηση και την 
αποτελεσµατικότητα των διενεργούµενων ελέγχων αλλά και την ασφάλεια της 
πλειονότητας των εγχωρίων προϊόντων. Παράλληλα καθορίζουν τον προγραµµατισµό για 
τους επόµενους ελέγχους µε στόχο την ποιότητα των παραγόµενων φυτικών προϊόντων. 
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Pinoxaden ένα Νέο Ζιζανιοκτόνο για την Καταπολέµηση Αγρωστωδών 

Ζιζανίων σε Σιτηρά 
 
 

Ιωάννης Παπαγεωργίου και Βάιος Βαιόπουλος 

 
Syngenta Hellas, Λ. Ανθούσας 15349 Ανθούσα Αττικής 

 
 

Το Pinoxaden είναι ένα νέο εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο ευρέως φάσµατος που αναπτύχθηκε 
από τη Syngenta, εφαρµόζεται µεταφυτρωτικά για τον έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων 
στο σιτάρι και το κριθάρι, ενώ διασπάται πολύ γρήγορα στο έδαφος µε αποτέλεσµα η 
πρόσληψή του από τις ρίζες να είναι ιδιαίτερα µειωµένη. Το Pinoxaden µετά την εφαρµογή 
του απορροφάται από τα φύλλα και µετακινείται στον µεριστωµατικό ιστό των ζιζανίων 
όπου δρα παρεµποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπών και την κυτταρική 
διαίρεση, αναστέλλοντας την δράση του ένζύµου ACCase στους χλωροπλάστες και την 
κυτοσίνη. Το pinoxaden ελέγχει αποτελεσµατικά τα σηµαντικά αγρωστώδη ζιζάνια των 
σιτηρών όπως τα Alopecurus myosuroides, Avena spp., Lolium spp. και Phalaris spp. Τα 
ζιζάνια σταµατούν να αναπτύσσονται µέσα σε 48 ώρες από την εφαρµογή, αποκτούν 
κίτρινο χρώµα στις επόµενες 2 εβδοµάδες και νεκρώνονται µέσα σε 3 µε 5 εβδοµάδες. Η 
εκλεκτικότητα του pinoxaden στα σιτηρά εξασφαλίζεται µε την ενσωµάτωση στο 
σκεύασµα της αντιφυτοτοξικής ουσίας cloquintocet-mexyl, ενώ η δράση του στα ζιζάνια 
βελτιώνεται σηµαντικά µε την ταυτόχρονη εφαρµογή του ειδικού επιφανειοδραστικού 
παράγοντα ADIGOR. Εκτεταµένα πειράµατα αγρού µε το σκεύασµα AXIAL (που περιέχει 
10% pinoxaden) διεξήχθηκαν την πενταετία 2003 έως 2007 (συνολικά 20 πειράµατα) στην 
Ελλάδα. από το τεχνικό τµήµα της SYNGENTA HELLAS µε σκοπό την διερεύνηση της 
αποτελεσµατικότητας του προιόντος και της ανεκτικότητας στην καλλιέργεια στις 
Ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Οι εφαρµογές έγιναν µε µεταφυτρωτικό ψεκασµό 
(από τα µέσα αδελφώµατος έως τον πρώτο κόµβο) στις καλλιέργειες του σιταριού και του 
κριθαριού σε περιοχές των Νοµών Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Ηµαθίας και Φθιώτιδας. Σε 
όλα τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε ένα σχέδιο πλήρως τυχαιοποιηµένων οµάδων µε 
τέσσερεις επαναλήψεις. Τα ζιζάνια τα οποία αξιολογήθηκαν ήταν η αγριοβρώµη (Avena 
spp.), η ήρα (Lolium spp.), η φάλαρις (Phalaris spp.) και η αλεπονουρά (Alopecurus 

myosuroides). Το σκεύασµα AXIAL εφαρµόστηκε σε εύρος δόσεων µεταξύ 30-60 κυβ. εκ. 
ανά στρέµµα µαζί µε τον επιφανειοδραστικό παράγοντα ADIGOR. Η αντιµετώπιση των 
ζιζανίων ήταν ικανοποιητική ενώ δεν παρατηρήθηκε φυτοτοξικότητα στην καλλιέργεια. 
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Ανάλυση Επικινδυνότητας των ∆ιαφόρων Παραβάσεων της 

Νοµοθεσίας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 
 
 

∆ιονύσιος Βλάχος 

 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γενική ∆ιεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, 

∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων, Αθήνα 
 
 

Οι παρατηρηθείσες παραβάσεις στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά την πενταετία 
2003-2007 και συγκεκριµένα οι παραβάσεις που αναφέρονται στο περιεχόµενο, στη 
συσκευασία, στην εµπορία και στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
καταδεικνύουν επικινδυνότητα η οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είναι 
σηµαντική. Από την ανάλυση της επικινδυνότητας των παραβάσεων προκύπτουν 
συµπεράσµατα ιδιαίτερα χρήσιµα για τον προγραµµατισµό των διενεργούµενων ελέγχων 
µε στόχο την ασφάλεια του χρήστη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά και του 
περιβάλλοντος και του τελικού καταναλωτή των φυτικών προϊόντων όπου εφαρµόζονται 
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Για την ανάλυση επικινδυνότητας αξιολογήθηκαν οι 
παράγοντες κινδύνου ανάλογα µε το είδος της παράβασης και η συχνότητα εµφάνισής 
τους. 
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Topramezone: Νέο Μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο για την 

Αντιµετώπιση Αγρωστωδών και Πλατυφύλλων Ζιζανίων στην 

Καλλιέργεια του Αραβοσίτου 
 
 

∆ηµήτριος Σέρβης
1
, Κωνσταντίνος Μπόζογλου

1
, Καλλιόπη Τσακίρη

1
, Στέργιος 

Μπιτιβάνος
1
, Χρήστος Στεφανάκης

1
 και Αναστάσιος Κλειτσινάρης

2
 

 
1BASF Agro Eλλάς ΑΒΕΕ, Τεχνικό Τµήµα 

2BASF Agro Eλλάς ΑΒΕΕ, Τµήµα Μάρκετινγκ 

 
 

Το topramezone είναι ένα νέο εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο µε δράση από φυλλώµατος και από 
εδάφους. Αυτό αναπτύχθηκε από την BASF και εφαρµόζεται από µόνο του ή σε 
συνδυασµό µε το dimethenamid-P για την καταπολέµηση ευρέος φάσµατος αγρωστωδών 
και πλατυφύλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το topramezone ανήκει στη χηµική οµάδα των 
τρικετονών. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των φυτών και ακολούθως 
µετακινείται εντός αυτών µέσω των ηθµωδών και ξυλωδών αγγείων αντιστοίχως. Ο 
µηχανισµός δράσης συνδέεται µε αναστολή της δράσης του ενζύµου διοξυγονάση του 
υδροξυφαινυλοπυροσταφυλικού οξέος (4-HPPD, 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase), 
το οποίο είναι απαραίτητο κατά τη βιοσύνθεση των πλαστοκινονών. Οι τελευταίες 
συµµετέχουν ως συνεργός παράγων (cofactor) κατά τη βιοσύνθεση του ενζύµου 
αποκορεσµού του φυτοενίου (PDS) µε αποτέλεσµα η αναστολή της βιοσύνθεσής τους να 
προκαλεί µείωση της βιοσύνθεσης του ενζύµου PDS και κατ’ επέκταση της βιοσύνθεσης 
των καροτενοειδών. Τα συµπτώµατα της δράσης του topramezone είναι η λεύκανση των 
νέων φύλλων των ζιζανίων, η οποία εµφανίζεται 2-5 ηµέρες από την εφαρµογή του. Το 
topramezone είναι απόλυτα ασφαλές στον αραβόσιτο εφαρµοζόµενο είτε από εδάφους είτε 
από φυλλώµατος. Αυτό οφείλεται στη µικρή ευαισθησία του ενζύµου HPPD, στη µειωµένη 
απορρόφηση του ζιζανιοκτόνου από τον αραβόσιτο και στον ταχύτατο ρυθµό 
µεταβολισµού του εντός των φυτών. Η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας, όπως το 
DASH, αυξάνει τη δράση του και µειώνει την απορροή από τα φύλλα λόγω βροχόπτωσης. 
Η χρήση οργανοφωσφορικών εντοµοκτόνων στο έδαφος δεν επηρεάζει τη δράση του. Οι 
χαµηλές θερµοκρασίες µπορεί να καθυστερήσουν την εκδήλωση της δράσης του. Η 
υπολειµµατική του διάρκεια στο έδαφος κυµαίνεται από 2 µέχρι 4 εβδοµάδες και 
επηρεάζεται από την οργανική ουσία του εδάφους. Το topramezone ελέγχει τα 
σηµαντικότερα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια της καλλιέργειας του 
αραβοσίτου και µπορεί να συνδυαστεί µε το nicosulfuron για την ταυτόχρονη 
καταπολέµηση του βέλιουρα. 
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Φυτοτοξική ∆ράση του Ζιζανιοκτόνου Glyphosate σε Φυτά 

Αµπελοφάσουλου (Dolichos melanophthalmus DC.) και Τοµάτας 

(Lycopersicon esculentum Mill.) µετά από Απορρόφηση από τις Ρίζες 
 
 

Βάγια Κατή και Κωνσταντίνος Γιαννοπολίτης 

 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Τµήµα Ζιζανιολογίας, Εκάλης 7 Κηφισιά, 14561 

Αττική 
 
 

Στόχος της µελέτης ήταν να εξεταστεί εάν η απορρόφηση του ζιζανιοκτόνου glyphosate 
από το ριζικό σύστηµα φυτών, µετά από έκθεσή τους σε αυτό για σύντοµο χρονικό 
διάστηµα µπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Τα φυτά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα 
καλλιεργούµενα είδη αµπελοφάσουλο (για χάρην συντοµίας θα αναφέρεται ως ‘φασόλι’) 
και τοµάτα τα οποία αναπτύχθηκαν υδροπονικά σε θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών. Η 
εφαρµογή έγινε µε εµβάπτιση των ριζών σε 50 ml διαλύµατος glyphosate διαφόρων 
συγκεντρώσεων, για χρονικά διαστήµατα µίας, τριών και έξι ωρών. Μετά από κάθε 
εφαρµογή τα φυτά µεταφυτεύονταν σε δοχεία µε χώµα, τα οποία τοποθετούνταν στον 
θάλαµο ανάπτυξης. Η ποσότητα του υπόλοιπου διαλύµατος κάθε εφαρµογής µετρήθηκε 
ώστε να υπολογιστεί η ποσότητα glyphosate που απορροφήθηκε. Τα φυτά φασολιού και 
τοµάτας παρέµειναν στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών για 11 και 15 µέρες µετά την 
εφαρµογή, αντίστοιχα, µε παρακολούθηση της ανάπτυξής τους. Κατόπιν, τα φυτά κόπηκαν 
στην επιφάνεια του εδάφους και µετρήθηκε το χλωρό βάρος και το ύψος τους. Η µέγιστη 
ποσότητα glyphosate που απορροφήθηκε από τα φυτά φασολιού έφτασε τα 85µg/φυτό 
κατά µέσο όρο, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα στην τοµάτα ήταν 55µg/φυτό. Οι ποσότητες 
αυτές προκάλεσαν και την µεγαλύτερη µείωση του χλωρού βάρους των φυτών σε σχέση µε 
τον µάρτυρα, η οποία ήταν 36% στο φασόλι και 59% στην τοµάτα. Επίσης, 
παρατηρήθηκαν συµπτώµατα νανισµού και χλώρωσης των νεότερων φύλλων που ήταν 
εµφανή και στα δύο είδη. Η έκθεση των φυτών τοµάτας στις διάφορες συγκεντρώσεις 
glyphosate έδειξε ότι η δόση ήταν σηµαντικότερος παράγοντας φυτοτοτοξικότητας από την 
διάρκεια έκθεσης, ενώ το αντίθετο φαίνεται να ισχύει στο φασόλι. Η µείωση του χλωρού 
βάρους των φυτών σε σχέση µε τον µάρτυρα, σε αναλογία µε την ποσότητα glyphosate που 
εκτιµήθηκε ότι απορρόφησαν, έδειξε ότι η τοµάτα ήταν πιο ευαίσθητη από το φασόλι στην 
υψηλή συγκέντρωση, αλλά λιγότερο ευαίσθητη στην χαµηλή. Τα αποτελέσµατα της 
µελέτης δείχνουν ότι, αν υπάρξει διαθέσιµο glyphosate στο εδαφικό διάλυµα (όπως όταν 
συντρέξουν οι προϋποθέσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε εκρόφησή του) έστω και για 
λίγες ώρες, τότε αυτό είναι δυνατόν να απορροφηθεί από τις ρίζες καλλιεργούµενων φυτών 
και να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. 
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Επιπτώσεις στα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και τη Μετασυλλεκτική 

Συµπεριφορά των Καρπών Τοµάτας Θερµοκηπίου από την Εφαρµογή 

το Καλοκαίρι της Καρποδετικής Φυτορρυθµιστικής Ουσίας β-NOA 
 
 

Ευάγγελος Πασπάτης
1
, Ηλίας Τραυλός

1
, Κωνσταντίνος Μαλλίδης

2
 και Πολυξένη 

Χρυσάνθου
2
 

 
1Τµήµα Ζιζανιολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Κηφισιά 

2Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, ΕΘΙΑΓΕ, Λυκόβρυση 
 
 

Η εφαρµογή καρποδετικών ορµονών στην τοµάτα αποτελεί µια κοινή πρακτική, ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις εκείνες που η φυσική επικονίαση µε βοµβύνους είναι µη ικανοποιητική 
λόγω ακραίων θερµοκρασιών ή άλλων παραγόντων. Σε πειράµατα που διεξήχθησαν σε 
θερµοκήπια στο Μαραθώνα και στο Μ.Φ.Ι. το καλοκαίρι του 2008, µελετήθηκαν οι 
επιδράσεις της εφαρµογής της καρποδετικής φυτορρυθµιστικής ουσίας β-NOA σε δόσεις 
ίσες ή πολλαπλάσιες της συνιστώµενης σε χαρακτηριστικά των καρπών της τοµάτας. 
Παρατηρήθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το βάρος και ο όγκος των καρπών 
αυξήθηκαν µετά την εφαρµογή του β-NOA, ιδιαίτερα στις υψηλές δόσεις. Αντίθετα, η 
συγκεκριµένη εφαρµογή επηρέασε αρνητικά τόσο την παρουσία και την ωρίµανση των 
σπόρων όσο και το επίπεδο των σακχάρων. Επιπρόσθετα, οι καρποί που προέρχονταν από 
φυτά στα οποία έγιναν εφαρµογές µε β-ΝΟΑ χαρακτηρίζονταν από µια σηµαντικά 
µειωµένη εξωτερική σκληρότητα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους, που ενδεχόµενα µπορεί 
να υποβαθµίσει και τη µετασυλλεκτική τους συµπεριφορά. 
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Επίδραση της Υπερφωσφορικής Λίπανσης στην Προσρόφηση του 

Glyphosate από Επιλεγµένα Αγροτικά Εδάφη 
 
 

Κωνσταντίνος Γιαννοπολίτης και Βάγια Κατή 

 
Τµήµα Ζιζανιολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Κηφισιά 

 
 

Η προσθήκη φωσφόρου στο έδαφος είναι δυνατόν να µειώσει την προσρόφηση του 
glyphosate, λόγω ανταγωνισµού µεταξύ ζιζανιοκτόνου και φωσφόρου για τις ίδιες θέσεις 
προσρόφησης στο έδαφος. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη συγκέντρωση του 
ζιζανιοκτόνου στο εδαφικό διάλυµα µε αποτέλεσµα την πρόκληση ζηµιάς σε 
µεταφυτευόµενες καλλιέργειες, έκπλυση του ζιζανιοκτόνου και ρύπανση των υπόγειων 
υδάτων. Το ενδεχόµενο αυτό εξετάσθηκε µε τέσσερα επιλεγµένα καλλιεργούµενα εδάφη 
από την Ελλάδα στα οποία έγινε εφαρµογή απλού υπερφωσφορικού λιπάσµατος (0-20-0) 
σε διάφορες δόσεις. Τα εδάφη προέρχονταν από δενδρώνες ροδακινιάς της Ηµαθίας 
(τυπικά αργιλώδη εδάφη, µέτρια σε Ca, pH 7.1-7.2), αµπελώνες της Κορινθίας (τυπικά 
«ασπροχώµατα» µε υψηλή περιεκτικότητα Ca, pH 7.6-7.8) και από ορεινούς βοσκοτόπους 
της περιοχής Καλαβρύτων (κοκκινόχωµα, πλούσιο σε Fe και φτωχό σε Ca, pH 5.8-5.9). Η 
υπερφωσφορική λίπανση αύξησε την προσρόφηση του glyphosate και του AMPA (κύριου 
µεταβολίτη του) στο αργιλώδες υψηλής προσροφητικής ικανότητας έδαφος της Ηµαθίας 
και στο κοκκινόχωµα των βοσκοτόπων Καλαβρύτων, ενώ δεν επηρέασε σηµαντικά την 
προσρόφηση στο αµµώδες χαµηλής προσροφητικής ικανότητας έδαφος της Ηµαθίας και 
στο έδαφος-ασπρόχωµα της Κορινθίας. Η εφαρµογή του υπερφωσφορικού προκάλεσε 
µείωση του pH σ’ όλα τα εδάφη, η οποία ήταν δραστικότερη στα ουδέτερα ή ελαφρώς 
όξινα εδάφη, στα οποία παρατηρήθηκε και η αυξηµένη προσρόφηση, σε αντίθεση µε τα 
αλκαλικά ασβεστούχα εδάφη. Η αυξηµένη προσρόφηση του glyphosate, µετά την 
προσθήκη υπερφωσφορικού στο έδαφος των βοσκοτόπων, προκάλεσε επιβράδυνση του 
ρυθµού διάσπασης του glyphosate και της συσσώρευσης του AMPA, γεγονός που δείχνει 
ότι η αύξηση της προσρόφησης του glyphosate ήταν αρκετή για να µειώσει τη βιολογική 
διαθεσιµότητα του στους µικροοργανισµούς του εδάφους. Η µέτρηση της προσρόφησης 
του glyphosate στο έδαφος των βοσκοτόπων (όξινο), µετά από ασβέστωση σε διάφορα 
επίπεδα, καθώς και σ’ ένα αµµώδες αλκαλικό έδαφος της Ηµαθίας, µετά από οξινιση µε 
H2SO4 σε διάφορα επίπεδα, έδειξε ότι το pH παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσρόφηση 
του glyphosate στο έδαφος, τόσο σε συνδυασµό όσο και χωρίς την υπερφωσφορική 
λίπανση. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η υπερφωσφορική λίπανση επηρεάζει 
περισσότερο θετικά (λόγω δραστικής µείωσης του pH σ’ ορισµένα εδάφη) και λιγότερο 
αρνητικά (λόγω ανταγωνισµού για τις θέσεις προσρόφησης µεταξύ φωσφόρου και 
ζιζανιοκτόνου) την προσρόφηση του glyphosate στο έδαφος και εποµένως δεν είναι 
δυνατόν να αυξάνει τον κίνδυνο έκπλυσης και µετακίνησης του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. 
Αλλα λιπάσµατα, που αυξάνουν δραστικά το pH του εδάφους, είναι πιθανότερο να 
µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της προσρόφησης και αύξηση της έκπλυσης του 
glyphosate. 
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Αποδόµηση, σε Σχέση µε τη Θερµοκρασία Αέρος και την Υγρασία 

Εδάφους, των Ζιζανιοκτόνων Atrazine, Pendimethalin και Trifluralin 

σε Εδάφη µε Πολύχρονη Εφαρµογή Atrazine 
 
 

Χρήστος Μουζακίτης, Νικόλαος Τσιρόπουλος, ∆έσποινα Κοκιούµη και Πέτρος Λόλας 

 
Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών 

Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 
 

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την αποδόµηση των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος και σε 
ορισµένα από αυτά επηρεάζουν και την επιταχυνόµενη αποδόµησή τους. Μελετήθηκε σε 
συνθήκες εργαστηρίου η επίδραση της θερµοκρασίας και της υγρασίας του εδάφους στο 
ρυθµό αποδόµησης και στην τυχόν επιταχυνόµενη αποδόµηση των ζιζανιοκτόνων  atrazine, 
pendimethalin και trifluralin σε έδαφος µε πολυετή εφαρµογή atrazine. Χρησιµοποιήθηκε 
έδαφος  µε  ιστορικό χρήσης atrazine για 2, 9, 12 και  16 έτη από την περιοχή ∆εσκάτη 
Γρεβενών. Το έδαφος ψιλοχωµατίστηκε, κοσκινίστηκε και τοποθετήθηκε  σε φυτοδοχεία 
500 g.  Στο έδαφος κάθε φυτοδοχείου έγινε εφαρµογή, ανάλογα µε την επέµβαση, των 
συνιστώµενων δόσεων των ζιζανιοκτόνων και προστέθηκε ικανή ποσότητα νερού, ώστε να 
επιτευχτεί η επιθυµητή υγρασία 25% ή 75% της υδατοϊκανοτητας των εδαφών. Τα 
φυτοδοχεία τοποθετήθηκαν σε δύο θαλάµους σταθερής θερµοκρασίας, 30 οC και 15 οC, 
αντίστοιχα. Τα δείγµατα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ζυγίζονταν και γινόταν προσθήκη 
της κατάλληλης ποσότητας νερού που χρειαζόταν ώστε να διατηρούν την αντίστοιχη 
επιθυµητή εδαφική υγρασία. Για κάθε  επέµβαση υπήρχαν τρεις επαναλήψεις. Τα 
υπολείµµατα µετρήθηκαν µε αέρια χρωµατογραφία – ανιχνευτή NPD σε δείγµατα εδάφους 
στις 0, 30, 60, 90, 120 και 150 ήµερες από την εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αποδόµηση και των τριών ζιζανιοκτόνων ήταν ταχύτερη στις 
συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας και υγρασίας. Στα εδάφη µε περισσότερα έτη διαδοχικής 
εφαρµογής atrazine, ο ρυθµός αποδόµησης των ζιζανιοκτόνων ήταν µεγαλύτερος. Η 
ηµιζωή που µετρήθηκε στις συνθήκες της παρούσας έρευνας κυµάνθηκε από 58 έως 83 
ηµέρες για το trifluralin, 49 έως 81 ηµέρες για το pendimethalin και 17 έως 32 για το 
atrazine. Συγκεκριµένα,  η µεγαλύτερη   ηµιζωή, 32 ηµέρες, στο atrazine, 81 στο 
pendimethalin και 83 στο trifluralin µετρήθηκε σε έδαφος µε δύο έτη διαδοχικής 
εφαρµογής atrazine, 25% υγρασία και 15 oC και η µικρότερη 17, 49, 58 ηµέρες για τα τρία 
ζιζανιοκτόνα, αντίστοιχα σε έδαφος µε 16 έτη διαδοχικής εφαρµογής, 75% υγρασία και 
θερµοκρασία 30 oC. Συµπεραίνεται ότι το atrazine, εµφάνισε το φαινόµενο της 
επιταχυνόµενης αποδόµησης µετά από προηγούµενες διαδοχικές εφαρµογές του. 
Σηµαντική µείωση των υπολειµµάτων και της ηµιζωής παρατηρήθηκε και για το trifluralin, 

όχι όµως για το pendimethalin, όπου υπήρξε διαδοχική εφαρµογή atrazine. 
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ΕΒ∆ΟΜΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 

Γεωργία – Εναλλακτικές και Ενεργειακές Καλλιέργειες 
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Αξιολόγηση Ποικιλιών Άγριας Αγκινάρας (Cynara cardunculus L.) σε 

Συνθήκες Καταπόνησης Έλλειψης Υγρασίας και Ανταγωνισµού 

Ζιζανίων 
 
 

Ιωάννης Βασιλάκογλου
1
, Κίτσιος ∆ήµας

2
 και Θωµάς Γάτσης

2 

 
1Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας 

2Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
 
 

Η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών των οποίων η παραγωγή δεν χρησιµεύει στην ανθρώπινη 
διατροφή επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της έλλειψης τροφίµων που 
παρατηρήθηκε ως συνέπεια της χρήση των σιτηρών για παραγωγή βιοκαυσίµων. Παράλληλα 
δηµιουργούνται προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικών γεωργικών καλλιεργειών, οι οποίες 
απαιτούν µικρότερες εισροές σε νερό άρδευσης, λιπάσµατα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Για το σκοπό αυτό, σε πείραµα αγρού διερευνήθηκε, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2007-
2008, η επίδραση της παρουσίας των χειµερινών ζιζανίων στην εγκατάσταση δύο ποικιλιών 
(Bianca και C-12) και ενός αυτοφυούς πληθυσµού άγριας αγκινάρας (Cynara cardunculus L.), 
καθώς και η επίδραση της άρδευσης στην απόδοση  του ενεργειακού αυτού φυτού. Ειδικότερα, 
αξιολογήθηκε η ικανότητα εγκατάστασης της άγριας αγκινάρας σε συνθήκες παρουσίας ή 
απουσίας των ετήσιων χειµερινών ζιζανίων αγριοβρώµη (Avena sterilis L.), παπαρούνα 
(Papaver rhoeas L.), άγριο σινάπι (Sinapis arvensis L.), βερονίκη (Veronica hederifolia L.) και 
Asperugo procumbens L. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η επίδραση της άρδευσης (συνολικά 75 mm 
νερού) στην απόδοση της άγριας αγκινάρας σε ξηρή βιοµάζα και καρπό. Τα δεδοµένα του 
πειράµατος αγρού έδειξαν ότι η παρουσία των ζιζανίων από το φθινόπωρο µέχρι τα µέσα της 
άνοιξης δεν επηρέασε σηµαντικά το φύτρωµα των τριών συλλογών, αλλά περιόρισε δραµατικά 
την µετέπειτα ανάπτυξή τους, µε αποτέλεσµα την εκµηδένιση της παραγωγής κατά το πρώτο 
έτος. Επιπλέον, τα φυτά του αυτοφυούς πληθυσµού παρουσίασαν µικρό ρυθµό ανάπτυξης και 
µικρότερη φωτοσυνθετική ικανότητα, σε σύγκριση µε τις δύο εµπορικές ποικιλίες, ενώ 
παρέµειναν στο στάδιο του ρόδακα µέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αντίθετα, τα φυτά των 
ποικιλιών Bianca και C-12, που δε δέχθηκαν τον ανταγωνισµό των ζιζανίων, αναπτύχθηκαν 
κανονικά και παρείχαν αποδόσεις σε ξηρή βιοµάζα ή καρπό µεταξύ 1327-2025 ή 158-243 
kg/στρέµµα, αντίστοιχα. Η άρδευση των δύο ποικιλιών αύξησε την φωτοσυνθετική ικανότητά 
τους στο στάδιο της ανθοφορία, ενώ παράλληλα αύξησε την απόδοσή τους σε ξηρή βιοµάζα ή 
καρπό κατά 22-48 ή 42-47%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα του πρώτου έτους της έρευνας 
αυτής έδειξαν ότι η καλλιέργεια της άγριας αγκινάρας δεν µπορεί να ανταγωνιστεί 
αποτελεσµατικά τα ζιζάνια κατά το έτος εγκατάστασής της, ενώ η άρδευση της καλλιέργειας 
συµβάλλει στη σηµαντική αύξηση των αποδόσεων σε βιοµάζα και καρπό. 
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Στην Ελλάδα παίζει σηµαντικό ρόλο η ρίγανη της οποίας η δρόγη χρησιµοποιείται ως 
άρτυµα ενώ το αιθέριο έλαιό της χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική, αρωµατοποιία και 
την βιοµηχανία τροφίµων. Τα φυτά της µαντζουράνας Origanum majorana καλλιεργούνται 
στην Ελλάδα ως καλλωπιστικά. Στο γένος Οriganum ανήκουν διάφορα είδη και υποείδη. 
Τα είδη της ελληνικής ρίγανης που συναντάµε είναι: Origanum vulgare ssp. hirtum και 
Origanum onites. Ο σκοπός της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας ήταν να µελετηθεί 
ποσοτικά και ποιοτικά το αιθέριο έλαιο τεσσάρων βιότυπων αυτοφυούς ρίγανης καθώς και 
δύο γερµανικών ποικιλιών µαντζουράνας. Οι βιότυποι αυτοί καλλιεργήθηκαν σε 
πειραµατικές εγκαταστάσεις στο ΤΕΙ Λάρισας, ώστε να αποφευχθούν οι επιδράσεις του 
µικροκλίµατος και του εδάφους επί της περιεκτικότητας και της σύστασης του αιθέριου 
ελαίου. Σε πειραµατικές εγκαταστάσεις, στο ΤΕΙ Λάρισας, διεξήχθη για δύο καλλιεργητικά 
έτη έρευνα µε βιότυπους ρίγανης που προέρχονται από τις περιοχές Λεπτοκαριάς, 
Ραψάνης, Ιτέας και Ίου καθώς και µε τις γερµανικές ποικιλίες µαντζουράνας Μαx και 
Ägyptischer. Οι αναλύσεις έγιναν στο εργαστήριο Αρωµατικών & Φαρµακευτικών φυτών 
του ΤΕΙ/Λάρισας. Η παραλαβή των αιθέριων ελαίων έγινε µε τη µέθοδο της υδραπόσταξης. 
Η ανάλυση των αιθέριων ελαίων έγινε µε την χρήση ενός αέριου χρωµατογράφου agillent 
7890 συζευγµένο µε ένα φασµατογράφο µάζας agillent 5975. Ο διαχωρισµός των ουσιών 
έγινε µε την χρήση µιας στήλης DB-WAX capillary column (30m x 0.25mm x 0.25 µm). 
Tα συστατικά των ελαίων αναγνωρίστηκαν µε την χρήση προτύπων ουσιών και την χρήση 
MS data της Nist library. Ο βιολογικός κύκλος παρουσίασε γενετική διαφοροποίηση 
µεταξύ των ειδών, των βιοτύπων και των ποικιλιών. Η στατιστική ανάλυση έδειξε 
επίδραση επί της περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο των ποικιλιών και των βιοτύπων. Η 
περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο βρέθηκε σε πολύ υψηλότερα ποσοστά απ’ ότι στη 
βιβλιογραφία γιατί χρησιµοποιήθηκαν κατά την απόσταξη µόνο φύλλα και άνθη χωρίς 
στελέχη, η απόσταξη των οποίων έδωσε αιθέριο έλαιο 0,01%. Παρατηρήθηκε επίσης 
γενετική διαφοροποίηση επί των δραστικών ουσιών των αιθερίων ελαίων. Η µαντζουράνα 
παρουσίασε υψηλή περιεκτικότητα σε τερπένια σε σχέση µε τους βιοτύπους ρίγανης. Οι 
ουσίες καρβακρόλη και θυµόλη παρουσίασαν αντιστρόφως ανάλογα ποσοστά τόσο στους 
βιοτύπους ρίγανης όσο και στις ποικιλίες µαντζουράνας. 
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Οι στρεµµατικές αποδόσεις της ελαιοκράµβης στη χώρα µας είναι χαµηλές κυρίως λόγω 
του µεγάλου ποσοστού τινάγµατος των σπόρων κατά την ωρίµανση. Αποτέλεσµα αυτού 
είναι ως καλλιέργεια να παρουσιάζει µειωµένο οικονοµικό ενδιαφέρον. Το κύριο αίτιο του 
τινάγµατος των σπόρων είναι οι ξηροθερµικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη 
συγκοµιδή. Για τη µείωση του τινάγµατος των σπόρων έγιναν πειράµατα σε Αττική και 
Βοιωτία µε δύο ποικιλίες ελαιοκράµβης (Californium και Exact). Έγινε ψεκασµός µε 
glyphosate σε µικρές δόσεις (0, 10, 20 και 40 γρ δ.ο./στρέµµα). Τα πειράµατα ήταν 
διπαραγοντικά µε 8 επεµβάσεις. Η εφαρµογή του ψεκασµού έγινε την τριακοστή πέµπτη 
ηµέρα από την άνθηση των ποικιλιών. Σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, παρατηρήθηκαν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο περιοχών, πράγµα που κυρίως οφείλεται στη διαφορά 
γονιµότητας του εδάφους και του κλίµατος µεταξύ τους. Επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µε τις επεµβάσεις των 10 και 20 ml δ.ο./στρέµµα να παρουσιάζουν 
αυξηµένη παραγωγή µε αντίστοιχη θεαµατική αύξηση των αποδόσεων σε σχέση µε την 
επέµβαση των 0 ml δ.ο./στρέµµα. Πέρα του επιπέδου των 20 ml δ.ο./στρέµµα 
παρατηρήθηκε πτώση της αποτελεσµατικότητας του glyphosate, κυρίως λόγω 
καταστροφής των φυτικών οργάνων. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να αποφεύγονται δόσεις 
µεγαλύτερες των 200 ml/ha. Ανάµεσα στις δύο ποικιλίες τα καλύτερα αποτελέσµατα έδωσε 
η ποικιλία Exact σε σχέση µε την ποικιλία Californium. 
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Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων 
του βασιλικού και της δυνατότητάς του να αποτελέσει µια εναλλακτική καλλιέργεια στη 
χώρα µας. Μελετήθηκαν για το πρώτο καλλιεργητικό έτος οι αποδόσεις σε χλωρή δρόγη 
ποικιλιών βασιλικού σε καλλιέργεια υπό κάλυψη και υπαιθρίως, καθώς και η 
περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο. Οι ίδιες παράµετροι µελετήθηκαν επίσης για ένα δεύτερο 
καλλιεργητικό έτος. Τέλος διερευνήθηκε η σύσταση του αιθερίου ελαίου. Σε πειραµατικές 
εγκαταστάσεις, στο ΤΕΙ Λάρισας, διεξήχθη για δύο καλλιεργητικά έτη έρευνα µε δυο 
ποικιλίες βασιλικού, πλατύφυλλου και στενόφυλλου. Κατά το πρώτο έτος, σπόρος από τις 
προαναφερθείσες ποικιλίες φυτεύτηκε σε θερµαινόµενο σπορείο και στη συνέχεια 
µεταφυτεύτηκαν τα νεαρά φυτάρια σε ψυχρό θερµοκήπιο και στην υπαίθριο σε τεµάχια 
διαστάσεων 1x2 µ. Έγιναν τέσσερις επαναλήψεις. Οι αναλύσεις έγιναν στο Εργαστήριο 
Αρωµατικών & Φαρµακευτικών Φυτών του ΤΕΙ Λάρισας. Το αιθέριο έλαιο παραλήφθηκε 
µε τη µέθοδο της υδραπόσταξης. Αποστάχθηκαν 10 gr ξηρής δρόγης. Η ανάλυση των 
αιθέριων ελαίων έγινε µε τη χρήση αεριοχρωµατογράφου Agillent 7890 συζευγµένου µε 
φασµατογράφο µάζας Αgillent 5975. Το ήλιο ήταν το φέρον αέριο µε ροή 3 ml/min. Ο 
διαχωρισµός των ουσιών έγινε µε τη χρήση µιας στήλης DB-WAX capillary column (30m 
x 0.25mm x 0.25 µm). Tα συστατικά των ελαίων αναγνωρίστηκαν µε τη χρήση προτύπων 
ουσιών και τη χρήση MS data της Nist library. Σε συνάρτηση µε τον τρόπο καλλιέργειας 
διαφοροποιήθηκαν τόσο ο βιολογικός κύκλος όσο και τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των 
δύο ποικιλιών, ενώ οι αποδόσεις σε χλωρή δρόγη ήταν αυξηµένες στην υπό κάλυψη 
καλλιέργεια σε σχέση µε την υπαίθρια. Αντίθετα η στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσµάτων που αφορούν στην περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο δεν έδειξε σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των δύο µεθόδων καλλιέργειας. Η αυξηµένη περιεκτικότητα σε αιθέριο 
έλαιο σε σχέση µε τη διεθνή βιβλιογραφία οφείλεται στο ότι συλλέχθηκαν οι ανθοφόρες 
κορυφές και στο ότι κατά την απόσταξη δεν χρησιµοποιήθηκαν οι βλαστοί. Οι αποδόσεις 
τόσο σε χλωρό χόρτο όσο και σε αιθέριο έλαιο για δύο καλλιεργητικά έτη παρουσιάζουν 
µεγάλη παραλλακτικότητα και διαµορφώνονται ανεξάρτητα από τις ποικιλίες. Η 
περιεκτικότητα στα βασικά συστατικά του αιθερίου ελαίου δεν διαφοροποιείται γενετικά. 
Τη µεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάζει η λιναλόλη, ακολουθεί η εστραγκόλη και τέλος 
η ευγενόλη. 
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Στην περιοχή του Έβρου η Βιοµηχανία Ζάχαρης από τις αρχές της 10ετίας του ΄80 έχει 
εντάξει στο ευρύτερο ερευνητικό της έργο, πέρα από τα ζαχαρότευτλα και µία σειρά από 
άλλες, στην αρχή αποκαλούµενες εναλλακτικές, και στη συνέχεια µετονοµαζόµενες 
ενεργειακές καλλιέργειες. Αυτές στην πρώτη φάση ήταν η σόγια (Glycine max) και το 
ζαχαρούχο σόργο (Sorghum bicolor), και αργότερα ο ηλίανθος (Helianthus annuus) και η 
ελαιοκράµβη (Brasica napus). Στην 10ετία του ΄90 το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και ιδιώτες αγρότες δοκίµασε την καλλιέργεια του 
κενάφ (Hibiscus cannabinus). Παράλληλα, άλλοι φορείς, το ΕΘΙΑΓΕ και το ΚΑΠΕ σε 
συνεργασία µε την ΕΑΣ Ορεστιάδας αλλά και µε µεµονωµένους αγρότες, κατά καιρούς 
θέλησαν να διερευνήσουν την δυνατότητα εκµετάλλευσης άλλων φυτών γνωστών ή νέων 
για την περιοχή, όπως η µουριά (Morus alba), η ψευδοακακία (Robinia pseudacacia), ο 
µίσχανθος (Miscanthus sinensis). Όλα τα παραπάνω φυτά έδειξαν µία πολύ καλή 
συµπεριφορά και προσαρµοστικότητα στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής. 
Κάποια από αυτά όπως το σόργο, ο ηλίανθος και δευτερευόντως το κενάφ και η 
ελαιοκράµβη φάνηκε ότι όχι µόνο δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στην 
καλλιέργεια τους, αλλά αντίθετα έδωσαν αξιόλογα παραγωγικά στοιχεία, που υπόσχονται 
ότι µπορούν να καλλιεργηθούν και σε βιοµηχανική κλίµακα, µε την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρξει φορέας που θα απορροφά την παραγωγή. Σήµερα που ο αγροτικός τοµέας 
βρίσκεται σε µεγάλη δίνη µε την δραστική µείωση του εισοδήµατός του από τα δεδοµένα 
της νέας ΚΑΠ, που πλήττεται από τις ολοένα και υψηλότερες τιµές των συµβατικών 
καυσίµων, που προβληµατίζεται µε τις ανακατατάξεις στις διατροφικές ανάγκες των λαών, 
που πέρα από όλα αυτά πρέπει να φροντίσει περισσότερο και το περιβάλλον, αλλά και 
ψάχνει για εναλλακτικές λύσεις, φαίνεται ότι µερικές από τις ενεργειακές καλλιέργειες 
µπορούν να χωρέσουν σε κάποιο µέγεθος έκτασης σε αρκετές αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
της περιοχής. 
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Η ασθένεια του κίτρινου καρουλιάσµατος των φύλλων της τοµάτας (Tomato yellow leaf 
curl disease, TYLCD) αποτελεί την κυριότερη ιολογική ασθένεια στις καλλιέργειες 
τοµάτας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της µελέτης της επιδηµιολογίας της ασθένειας, 
διερευνήθηκε κατά τα έτη 2006-2008 η παρουσία του ιού του κίτρινου καρουλιάσµατος 
των φύλλων της τοµάτας (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) σε αυτοφυή φυτά που 
αναπτύσσονταν εντός και πέριξ των καλλιεργειών τοµάτας, οι οποίες παρουσίαζαν έντονα 
συµπτώµατα προσβολής από την TYLCD και µάλιστα σε ποσοστά που κυµαίνονταν από 
80 µέχρι 90%. Ειδικότερα, συλλέχτηκαν, αναγνωρίστηκαν (από βοτανικής-συστηµατικής 
κατάταξης) και ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4000 δείγµατα, τα οποία έδειξαν ότι ανήκουν σε 
122 διαφορετικά είδη και σε 24 οικογένειες. Η ανίχνευση του ιού πραγµατοποιήθηκε µε τη 
χρήση ορολογικών (TAS ELISA) και µοριακών δοκιµών και συγκεκριµένα µε τη 
συµβατική αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (Polymerase chain reaction, PCR) 
καθώς και µε την PCR πραγµατικού χρόνου (Real Time, TaqMan®). Τα δεδοµένα έδειξαν 
ότι η PCR πραγµατικού χρόνου ήταν πιο ευαίσθητη µέθοδος ανίχνευσης του ιού και γι’ 
αυτό θεωρήθηκε ως πιο αξιόπιστη για την ανίχνευση του ιού στα αυτοφυή φυτά όπου η 
συγκέντρωσή του είναι ιδιαίτερα χαµηλή. Ο TYLCV ανιχνεύθηκε σε 541 δείγµατα (13,5% 
επί του συνολικού αριθµού των συλλεγµένων δειγµάτων), τα οποία ανήκουν σε 49 
διαφορετικά φυτικά είδη (40% επί του συνολικού αριθµού των αναγνωρισθέντων ειδών) 
και στις οικογένειες Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Compositae, Convolvulaceae, 
Cruciferae, Euphorbiaceae, Geraniaceae, Malvaceae, Plantaginaceae, Primulaceae, 
Solanaceae, Umbelliferae και Urticaceae (54% επί του συνολικού αριθµού των 
οικογενειών). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η παρουσία του ιού σε αυτοφυή είδη 
είναι πιθανό να σχετίζεται µε τη διατήρηση του µολύσµατός του εντός των φυτών αυτών 
σε περιόδους όπου δεν καλλιεργείται τοµάτα και συνεπώς να διαδραµατίζει σηµαντικό 
ρόλο στην επιδηµιολογία του και στην προκαλούµενη ζηµιά. Εποµένως, η αντιµετώπιση 
αυτών των αυτοφυών φυτών-εναλλακτικών ξενιστών του TYLCV εντός και πέριξ της 
καλλιέργειας της τοµάτας αλλά και µετά το πέρας της καλλιεργητικής περιόδου µπορεί να 
περιορίσει σηµαντικά την προσβολή από τον ιό αυτό και κατ’ επέκταση το µέγεθος της 

ζηµιάς.
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The Cooperation of Agricultural Services in the Trans-Boundary 

Regions, an Additional Possibility for Environmental Friendly 

Agricultural Practices 
 
 

Remzi Keco and Gjergji Papa 

 
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Fan S. Noli, Korca, 

Albania 
 
 

The trans-boundary regions between Albania and Greece (Korca, Permet, Gjirokastra, 
Kelcyra and Florina, Kastoria, Ioannina, Igoumenitsa) host unique biotopes that are 
important from both European and global conservation perspective. In addition, this region 
is considered to be of great cultural and historical importance. The information of this study 
was obtained through desktop research and face-to-face interviews with representatives of 
various institutions mainly in the region of Korca in southeastern Albania and elsewhere 
with the objective to assess the current status and the future role of the cooperation between 
agricultural services of Albania and Greece in the trans-boundary regions between the two 
countries. Based on this assessment, it was found that the impact of the agriculture services 
provided by Agriculture Extension Service is limited and also that the regions extending 
across the national boundaries of the two countries are subjected to different and 
uncoordinated agricultural management policies, which further exacerbate possible threats 
to the ecosystem as a whole, and make unilateral and piecemeal measures ineffective. As 
regards pesticide use, insecticides were found to be the most commonly used pesticides, 
whereas the least used were the herbicides. In particular, for small grains, herbicides are 
used in a percentage of about 60% of the cultivated land, whereas in row crops (e.g. corn, 
potatoes) the percentage of herbicide use is about 35%. Concerning the weed flora of the 
trans-boundary regions (winter and summer weeds), based on weed surveys in various 
crops, no significant differences were found as regards both the species occurred and their 
frequency of occurrence between the respective regions. Based on statistical data of the 
Agricultural Directorate of Korca, the average application rate of chemical fertilizers was 
0.069 ton/ha and the average application rate of organic fertilizers was 1.31 ton/ha. It is 
worth mentioning that the limited use of chemical fertilizers and pesticides (particularly of 
herbicides) are mainly due to the low income of farmers. In order to improve the capacity 
of the agricultural services to promote sustainable and environmentally friendly agricultural 
practices in the trans-boundary regions between the two countries, some interventions are 
required. Counseling individual growers and groups of growers on weed biology, weed 
management practices and herbicide use, organizing training seminars, sharing programs, 
implementing pilot projects and dissemination of information through publishing in the 
following topics: development of viticulture and other fruit trees, quality of forage crop 
production, cultivation techniques, production, and export of medical and aromatic crops, 
implementation of functional and environmentally friendly irrigation schemes. Possible 
mechanisms for effective trans-boundary cooperation with our partners are recommended. 
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Πρωτοβουλία για την Ασφαλή Χρήση των Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων - Εκπαίδευση Αγροτών και Επικοινωνία 
 
 

Φραντζέσκα Υδραίου
1
, Κατερίνα Βησσαρίτη

1
, Μαρία Ηλιοπούλου

1
 και Hans Felber

2 

 
1Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) Πατησίων 53 Τ.Κ 104 33 Αθήνα 

2Συντονιστής του Προγράµµατος ¨Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων¨ στη Ν. Ευρώπη 

 
 

Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) στο πλαίσιο του πιλοτικού 
προγράµµατος "Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων" 
που ξεκίνησε στην Ιεράπετρα το 2005 ετοίµασε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (φυλλάδιο και 
DVD) το οποίο χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση των αγροτών µέσω του επίσηµου 
οργανισµού ΟΓΕΕΚΑ-∆ήµητρα του ΥΠΑΑΤ, στοχεύοντας στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και χρήσης µέσων 
ατοµικής προστασίας. Επιπλέον για την επίδειξη της ορθής εφαρµογής των 
φυτοπροστατευτικών προιόντων και της σωστής επιλογής, χρήσης και αποθήκευσης των 
µέσων ατοµικής προστασίας, ο Ε.ΣΥ.Φ. επιµελήθηκε την δηµιουργία 3 πρότυπων 
θερµοκηπιακών µονάδων εκπαίδευσης στην Κρήτη (Μεσσαρά, Ιεράπετρα, Χανιά) όπου 
πραγµατοποιούνται πρακτικές εκπαιδεύσεις. Το πρόγραµµα επεκτείνεται και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, αρχίζοντας από θερµοκηπιακές καλλιέργειες στην Κεντρική και ∆υτική 
Ελλάδα, σε ελιές στη Βοιωτία και σε αµπέλια στην Κόρινθο. Στο κοµµάτι της 
επικοινωνίας, δηµιουργήθηκαν ραδιοφωνικά-τηλεοπτικά µηνύµατα, αφίσες και 
ενηµερωτικά δελτία. Για την άµεση ενηµέρωση του κοινού δηµιουργήθηκε και ειδική 
ιστοσελίδα www.safeuse.gr. Επίσης το πρόγραµµα παρουσιάστηκε σε εφηµερίδες, 
συνέδρια, εκθέσεις, ηµερίδες, οµάδες αγροτών αλλά και σε επίσηµους φορείς όπως το 
ΥΠΑΑΤ, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και πανεπιστήµια. 
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Πρωτοβουλία για την Ασφαλή Χρήση των Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων - Πειραµατικό Μέρος 
 
 

Φραντζέσκα Υδραίου
1
, Κατερίνα Βησσαρίτη

1
, Hans Felber

2
, Κυριακή Μαχαίρα

3
, 

Άγγελος Τσακιράκης
3
 και Πελαγία Αναστασιάδου

3 

 
1Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.), Αθήνα 

2Συντονιστής του Προγράµµατος ¨Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων¨ στη Ν. Ευρώπη 

3Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο, Κηφισιά 

 
 

Το πρόγραµµα "Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων" διεξάγεται από τον Ελληνικό Σύνδεσµο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) σε 
συνεργασία µε το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων του 
Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.) ενώ χρηµατοδοτείται από τον 
Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο Φυτοπροστασίας (E.C.P.A.). Ο Ε.ΣΥ.Φ. πραγµατοποίησε πειράµατα 
άνεσης ψεκαστού κατά την εφαρµογή χρησιµοποιώντας 4 τύπους βαµβακερής φόρµας. 
∆ύο τύποι εξ΄ αυτών χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα αγρού για τον προσδιορισµό της 
έκθεσης ψεκαστών κατά την εφαρµογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και κατόπιν 
εξετάστηκαν ως προς την περατότητά τους από το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου 
Γεωργικών Φαρµάκων του Μ.Φ.Ι. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η φόρµα Resist Spills ® 
είχε την χαµηλότερη περατότητα. Ως εκ τούτου, η φόρµα Resist Spills ® στάλθηκε στην 
Γερµανία και αφού πέρασε µε επιτυχία όλα τα τεστ, πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το 
Γερµανικό πρότυπο DIN 32781. Η εν λόγω φόρµα ονοµάστηκε ΑΙΓΙΣ και ήδη πωλείται σε 
γεωπονικά καταστήµατα. Παράλληλα, στην Κρήτη πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχες 
δοκιµές µε σύγχρονο εξοπλισµό εφαρµογής(Fumicar) από το Γεωργικό Ινστιτούτο της 
Γάνδης, τα αποτελέσµατα των οποίων έδειξαν µείωση της έκθεσης του χρήστη σε 
σύγκριση µε το κλασσικό "πιστόλι" ψεκασµού. Το Fumicar, χρησιµοποιείται από 
παραγωγούς σε περιοχές της Κρήτης. Η παραλλαγή αυτού του ψεκαστικού µέσου, το Novi-
F, χρησιµοποιήθηκε σε ανάλογα πειράµατα αγρού στην Κρήτη. Οι αναλύσεις των 
δειγµάτων που συλλέχθηκαν, πραγµατοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Τοξικολογικού 
Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων του Μ.Φ.Ι.  
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Συγκριτική Μελέτη της Φυτικής Ποικιλότητας σε Συµβατικούς και 

Βιολογικούς Ελαιώνες της Μαγνησίας 
 
 

Αλεξάνδρα Σολωµού, Αθανάσιος Σφουγγάρης και Εµµανουήλ Βαρδαβάκης 

 
Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων και Βιοποικιλότητας, Τµήµα Γεωπονίας, 

Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος,  
 

Από τις πιο διαδεδοµένες καλλιέργειες στον ελληνικό χώρο είναι αυτή της ελιάς, η οποία 
αναπτύσσεται στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά, όπου 
συναντά άριστες εδαφοκλιµατικές συνθήκες για την ανάπτυξή της. Η ελαιοκαλλιέργεια 
έχει τεράστια ιστορική, οικονοµική και περιβαλλοντική σηµασία. Στην εργασία αυτή 
συγκρίνονται συµβατικοί και βιολογικοί ελαιώνες στις περιοχές Νηές και Πτελεός 
Μαγνησίας ως προς τη φυτική ποικιλότητα. Την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2007 
καταγράφηκε η φυτική ποικιλότητα των ποωδών φυτών µε τη λήψη δειγµατοληπτικών 
πλαισίων 50 x 50 cm, ενώ το Σεπτέµβριο του 2007 καταγράφηκε η φυτική ποικιλότητα των 
ξυλωδών φυτών αντιπροσωπευτικών δειγµατοληπτικών επιφανειών 10 x 10 m. Συνολικά 
και στους δύο τύπους ελαιώνων καταγράφηκαν 56 είδη ποωδών και 17 είδη ξυλωδών 
φυτών. Παρατηρήθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ποών ανήκουν στις οικογένειες 
Poaceae και Asteraceae. Με χρήση του δείκτη οµοιότητας Jaccard διαπιστώθηκε ότι οι 
βιολογικοί ελαιώνες και οι συµβατικοί αψέκαστοι ελαιώνες στον Πτελεό είχαν στενή 
οµοιότητα αναφορικά µε τη φυτική ποικιλότητα του υπορόφου. Το ίδιο παρατηρήθηκε για 
τα ζεύγη συµβατικοί αψέκαστοι ελαιώνες – βιολογικοί ελαιώνες στις Νηές και συµβατικοί 
ψεκασµένοι ελαιώνες στις Νηές – συµβατικοί ψεκασµένοι ελαιώνες στον Πτελεό. Ο 
δείκτης ποικιλότητας Shannon ποωδών ειδών ήταν σηµαντικά υψηλότερος στους 
βιολογικούς από ό,τι στους συµβατικούς ελαιώνες και των δύο περιοχών, ενώ η 
ποικιλότητα των ξυλωδών ειδών βρέθηκε υψηλότερη στον συµβατικό ψεκασµένο ελαιώνα 
στις Νηές. Η παραχθείσα βιοµάζα ποωδών φυτών ανά µονάδα επιφάνειας ήταν υψηλότερη 
στους βιολογικούς ελαιώνες του Πτελεού και χαµηλότερη στους συµβατικούς 
ψεκασµένους ελαιώνες (Πτελεός και Νηές). Η υψηλότερη φυτοκάλυψη ξυλωδών ειδών 
καταγράφηκε στο συµβατικό αψέκαστο ελαιώνα στις Νηές και η χαµηλότερη στο 
συµβατικό ψεκασµένο ελαιώνα στις Νηές. Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα αυτής της 
εργασίας έδειξαν ότι ο βιολογικός τρόπος διαχείρισης των ελαιώνων ευνοεί την 
ποικιλότητα των ποωδών ειδών και την παραγωγή βιοµάζας των ποωδών φυτών, ενώ η 
ποικιλότητα και η φυτοκάλυψη των ξυλωδών ειδών είναι δυνατόν να είναι υψηλότερη 
στους συµβατικούς ελαιώνες. 
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Ανταγωνιστική Ικανότητα Συγκαλλιεργούµενων Ειδών σε Μίγµατα 

Φασολιού µε Καλαµπόκι 
 
 

Αναστάσιος Λιθουργίδης
1
 και Χρήστος ∆όρδας

2
 

 
1 Αγρόκτηµα Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

2Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας 
 
 

Στη ∆υτική Μακεδονία, το αναρριχώµενο φασόλι (Phaseolus vulgaris L.) 
συγκαλλιεργείται παραδοσιακά µε το καλαµπόκι (Zea mays L.) για την παραγωγή καρπού. 
Στο Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καλλιεργήθηκαν δύο υβρίδια 
αραβοσίτου («Dunia 3655» µε FAO 410 και «PR34N43» µε FAO 500), η αναρριχώµενη 
ντόπια ποικιλία φασολιού «Πλακέ Φλώρινας» και τέσσερα µίγµατα φασολιού-
καλαµποκιού, σε δύο συστήµατα σποράς (1:1 εναλλασσόµενες γραµµές σποράς, και µεικτή 
σπορά των δύο ειδών στην ίδια γραµµή), µε σκοπό να αξιολογηθεί η απόδοση σε καρπό 
και ο διειδικός ανταγωνισµός. Ο ανταγωνισµός προσδιορίστηκε µε τους δείκτες: LER 
(λόγος ισοδύναµης επιφάνειας) και Α (επιθετικότητα). Οι αποδόσεις της µονοκαλλιέργειας 
των δύο υβριδίων καλαµποκιού ήταν µεγαλύτερες από αυτή του φασολιού και των 
µιγµάτων τους, ενώ οι αποδόσεις όλων των µιγµάτων ήταν ενδιάµεσες. Οι τιµές του LER 
ήταν µεγαλύτερες από την µονάδα στα δύο µίγµατα του φασολιού µε το υβρίδιο PR34N43 
του καλαµποκιού. Αντιθέτως, η τιµή του LER στο µίγµα (1:1) φασολιού µε το υβρίδιο 
Dunia 3655, ήταν µικρότερη από τη µονάδα, που σηµαίνει ότι το µίγµα µειονεκτεί σε 
σύγκριση µε τις µονοκαλλιέργειες, διότι ο µεταξύ των δύο ειδών ανταγωνισµός δεν 
επιτρέπει την αποτελεσµατική αξιοποίηση των συνθηκών του περιβάλλοντος. Οι τιµές του 
δείκτη Α του φασολιού ήταν αρνητικές και στα δύο µίγµατα (1:1) του φασολιού µε τα 
υβρίδια του καλαµποκιού, ενώ οι αντίστοιχες τιµές στα δύο άλλα µίγµατα (µεικτή σπορά) 
ήταν µηδέν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα δύο µίγµατα του φασολιού µε το υβρίδιο 
PR34N43 του καλαµποκιού ευνοούνται από την συγκαλλιέργεια. Το καλαµπόκι ήταν το 
κυρίαρχο είδος στα µίγµατα που εφαρµόσθηκαν οι εναλλακτικές γραµµές σποράς, ενώ στο 
µεικτό σύστηµα σποράς τα δύο είδη δεν είχαν ανταγωνισµό µεταξύ τους. 
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Επίδραση της Εποχής Σποράς στην Αύξηση, Ανάπτυξη και Απόδοση 

δύο Ποικιλιών Ελαιοκράµβης 
 
 

Γεώργιος Τσικρικώνης, Αναστάσιος Λιθουργίδης και Χρήστος ∆όρδας 

 
1Α.Π.Θ., Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας, 54124 Θεσσαλονίκη 

2 Αγρόκτηµα Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 570 01 Θέρµη 
 
 

Η εποχή σποράς επηρεάζει σηµαντικά τις αποδόσεις της ελαιοκράµβης (Brassica napus L.) 
στις νοτιότερες περιοχές της Ευρώπης, διότι οι χαµηλές θερµοκρασίες κατά την 
εγκατάσταση σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες και την ξηρασία της άνοιξης 
επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη της καλλιέργειας. Σε πείραµα αγρού που 
πραγµατοποιήθηκε στο Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, την καλλιεργητική 
περίοδο 2006-2007, µελετήθηκε η επίδραση της εποχής σποράς στην ανάπτυξη δυο 
υβριδίων ελαιοκράµβης (Ellan και Titan). Εφαρµόσθηκαν τέσσερεις εποχές σπορές: 20 
Οκτωβρίου (1η), 10 Νοεµβρίου (2η), 30 Νοεµβρίου (3η) και 20 ∆εκεµβρίου (4η). Στην 1η 
και 2η εποχή σποράς παρατηρήθηκε µεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης των φυτών κατά την 
διάρκεια του χειµώνα σε σύγκριση µε τις άλλες δύο. Την 1η εποχή σποράς η άνθηση 
διήρκησε περισσότερο και η περίοδος ωρίµανσης των σπόρων ήταν κατά 25% µεγαλύτερη 
σε σύγκριση µε την 3η και 4η εποχή σποράς. Το ύψος των φυτών στη 1η και 2η εποχή 
σποράς ήταν κατά 20% µεγαλύτερο σε σύγκριση µε τις άλλες δύο. Αντίστοιχα, οι 
αποδόσεις σε βιοµάζα και σπόρο καθώς και η περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι ήταν 
µεγαλύτερες (28-32%) στις δύο πρώτες εποχές σποράς. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει 
ότι, στην περιοχή που εγκαταστάθηκε το πείραµα, η πρώιµη σπορά (µεταξύ του 2ου 

δεκαηµέρου του Οκτωβρίου και του 1ου του Νοεµβρίου) ευνόησε σηµαντικά την ανάπτυξη 
της ελαιοκράµβης, καθώς και την απόδοση της σε σπόρο και λάδι. 
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Εκλεκτικότητα και Αποτελεσµατικότητα Προφυτρωτικών και 

Μεταφυτρωτικών Εφαρµογών Ζιζανιοκτόνων στην Καλλιέργεια της 

Ελαιοκράµβης (Brassica napus) µε Βάση το Ζιζανιοκτόνο 

Metazachlor+quinmerac (Βutisan Plus 40/10  SC) 
 
 

Θωµάς Γιτσόπουλος
1
, Σπυρίδων Βυζαντινόπουλος

1
, Ιωάννης Γεωργούλας

1
 και Φώτιος 

Κλεισιάρης
2
 

 
1ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσ/νίκης 

2ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νίκης 
 
 

Σκοπός του πειράµατος ήταν η εκτίµηση της εκλεκτικότητας και αποτελεσµατικότητας των 
παρακάτω ζιζανιοκτόνων στην καλλιέργεια ελαιοκράµβης φθινοπωρινής σποράς: α) 
metazachlor + quinmerac εφαρµοζόµενα προφυτρωτικά (80+20γρ. δ.ο./στρ και 100+25γρ 
δ.ο./στρ), β) metazachlor + quinmerac εφαρµοζόµενα µεταφυτρωτικά (100+25γρ δ.ο./στρ), 
γ) metazachlor + quinmerac εφαρµοζόµενα προφυτρωτικά (50+12,5γρ δ.ο./στρ) µε 
ακολουθούµενη µεταφυτρωτική εφαρµογή των παρακάτω ζιζανιοκτόνων στο δεύτερο 
πραγµατικό φύλλο της καλλιέργειας: i) metazachlor + quinmerac 50+12,5γρ.δ.ο./στρ, ii) 
clopyralid (Lontrel 100 AS) 12,5γρ. δ.ο./στρ, iii) µίγµα clopyralid 7,5γρ. δ.ο./στρ µε 
propyzamide (Kerb 50 WP) 37,5γρ δ.ο./στρ, και iv) µίγµα metazachlor + quinmerac 
30+7,5γρ. δ.ο./στρ µε clopyralid 7,5γρ. δ.ο./στρ και µε propyzamide 37,5γρ δ.ο./στρ. Η 
προφυτρωτική ζιζανιοκτονία εφαρµόστηκε σχετικά καθυστερηµένα πέντε ηµέρες µετά τη 
σπορά. Κατά την µεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία τα υπάρχοντα ζιζάνια δεν ξεπερνούσαν το 
στάδιο των δύο πραγµατικών φύλλων. Χρησιµοποιήθηκε αψέκαστος µάρτυρας και 
µηχανική αντιµετώπιση ζιζανίων (σκάλισµα) 20, 40 και 110 ηµέρες από τη σπορά. Η 
εκλεκτικότητα των επεµβάσεων εκτιµήθηκε ποσοτικά (κιλά/στρ) και ποιοτικά (% ποσοστό 
λαδιού των σπόρων). Η αποτελεσµατικότητα έναντι των ζιζανίων εκτιµήθηκε 
καταγράφοντας τους πληθυσµούς των ζιζανίων και το ποσοστό (%) κάλυψης του εδάφους 
20, 40, 110 και 135 ηµέρες από τη σπορά. Τα κυρίαρχα είδη ζιζανίων αποτελούσαν τα 
Fumaria officinalis, Urtica urens, Lamium spp, Stellaria media και ακολούθησαν τα 
Phalaris spp, Papaver rhoeas και Silybum marianum. Τα αποτελέσµατα του 
πειραµατισµού έδειξαν ότι οι προφυτρωτικές εφαρµογές του metazachlor+quinmerac που 
ακολουθήθηκαν από µεταφυτρωτικές εφαρµογές των ζιζανιοκτόνων, metazachlor + 
quinmerac, clopyralid, clopyralid + propyzamide και clopyralid + propyzamide + 
metazachlor + quinmerac, όπως και οι προφυτρωτικές εφαρµογές του metazachlor + 
quinmerac έδρασαν εκλεκτικά, ενώ έλεγξαν τα ζιζάνια σε ποσοστό περίπου 90%. 
Συγκεκριµένα, όλες οι εφαρµογές πλην της µεταφυτρωτικής του metazachlor+quinmerac 
(µη ικανοποιητικός έλεγχος ζιζανίων) παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντική αύξηση στην 
απόδοση συγκριτικά µε τον αψέκαστο µάρτυρα. Επίσης, οι αποδόσεις όλων των 
εφαρµογών ζιζανιοκτονίας δεν διέφεραν στατιστικώς σηµαντικά σε σχέση µε τη 
µεταχείριση εφαρµογής µηχανικής αντιµετώπισης των ζιζανίων. Τέλος, δεν 
παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο  % ποσοστό λαδιού των σπόρων 
µεταξύ των εφαρµογών. Το ζιζάνιο Fumaria officinalis δεν ελέγχθηκε ικανοποιητικά από 
το metazachlor + quinmerac. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

 

Αλεξάνδρου Άννα 15 

Αναστασιάδου Πελαγία 70 

Βαϊόπουλος Βάιος  51 

Βαρδαβάκης Εµµανουήλ 15, 18, 19, 71 

Βασιλάκογλου Ιωάννης 24, 26, 28, 60 

Βησσαρίτη Κατερίνα 69, 70 

Βλάχος ∆ιονύσιος 50, 52 

Βλάχος Χρίστος 16 

Βογιατζή-Καµβούκου Ελένη 61, 63 

Βυζαντινόπουλος Σπυρίδων 74 

Γαλάνης Μίλτος 32 

Γάτσης Θωµάς 24, 28, 60 

Γέµπτος Θεοφάνης 32 

Γεωργούλας Ιωάννης 74 

Γιαννοπολίτης Κωνσταντίνος 14, 17, 42, 54, 56 

Γιτσόπουλος Θωµάς 74 

Γκαρανέ Βασιλική 26 

∆αµαλάς Χρήστος 34, 39 

∆αναλάτος Νικόλαος 62 

∆ήµας Κίτσιος 24, 26, 28, 34, 60 

∆ιαµαντίδης Γρηγόριος 44, 45 

∆όρδας Χρήστος 44, 45, 72, 73 

∆ούλιας Κωνσταντίνος 64 

Ελευθεροχωρινός Ηλίας 12, 24, 34, 39, 43, 44, 45, 46, 47 

Ευθυµιάδης Θεόδωρος 47 

Ευθυµιάδης Παναγιώτης 16, 25 

Ευθυµιάδου Ασπασία 62 

Ευθυµιάδου Ευσταθία 25 

Felber Hans 69, 70 

Ζαβρός Βάκης 15 

Ηλιοπούλου Μαρία 69 

Θεοχάρους Μιχαήλ 15 

Ιωάννου-Σκέντερ Μαρία 25 

Καζαντζίδου Αναστασία 42 

Καλούµενος Νικόλαος 43, 44, 45, 46, 47 

Καλύβας ∆ιονύσιος 16, 20 

Κανέλλου Ηλέκτρα 31 

Κατή Βάγια 54, 56 
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Κατής Νικόλαος 65 

Κατσένιος Νικόλαος 62 

Keco Remzi 68 

Κλεισιάρης Φώτιος 74 

Κλειτσινάρης Αναστάσιος 33, 53 

Κοκιούµη ∆έσποινα 38, 57 

Κουδουνάς Γεώργιος 27 

Κωστούλα Σταυρούλα 30 

Λιανοπούλου Βάγια 26 

Λιθουργίδης Αναστάσιος 24, 39, 72, 73 

Λόλας Πέτρος 15, 18, 19, 27, 36, 38, 57 

Λύρα ∆ιονυσία 20 

Μακρυγιάννης Γεώργιος 18 

Μαλλίδης Κωνσταντίνος 55 

Μάντζιος Ματθαίος 63 

Marquard Ritschard  61, 63 

Μαχαίρα Κυριακή 70 

Μήτσης Τερτυλλιανός 62 

Μιχαήλ Χριστόφορος 15 

Μουζακίδης Χρήστος 57 

Μπιτιβάνος Στέργιος 33, 53 

Μπόζογλου Κωνσταντίνος 33, 53 

Μπουλουλής Κωνσταντίνος 32 

Μπουχάγερ Παύλος 25 

Νάνος Γεώργιος 32 

Νταράουσε Μωχάµετ 30 

Οικονόµου Γαρυφαλιά 16, 20, 31 

Παγάνης Παναγιώτης 32 

Πάνου-Φιλοθέου Ελένη 26 

Papa Gjergji 68 

Παπαγεωργίου Ιωάννης 42, 51 

Παπαγιάννης Λάµπρος 65 

Παπαϊωάννου Νικόλαος 18 

Παπανικολάου Αναστασία 27 

Παπαπαναγιώτου Αριστείδης 46 

Παπαφωτίου Μαρία 31 

Παρασκευόπουλος Αντώνης 32 

Πασπάτης Ευάγγελος 17, 55 

Ριτζούλης Χρήστος 26 

Σέρβης ∆ηµήτριος 33, 53 
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Σκώτη Ευσταθία 25 

Σολωµού Αλεξάνδρα 71 

Σουΐπας Σπυρίδων 19, 27, 36, 38 

Σταύρου Ιωάννης 15 

Στεφανάκης Χρήστος 33, 53 

Σφουγγάρης Αθανάσιος 71 

Τέγου Αθηνά 61, 63 

Τραυλός Ηλίας 17, 35, 37, 42, 55 

Τσακιράκης Άγγελος 70 

Τσακίρη Καλλιόπη 33, 53 

Τσικρικώνης Γεώργιος 73 

Τσιρόπουλος Νικόλαος 57 

Υδραίου Φραντζέσκα 69, 70 

Φουντάς Σπυρίδων 32 

Χα Αβραάµ 30 

Χάχαλης ∆ηµοσθένης 21, 30, 35, 37, 42 

Χουλιαράς Νικόλαος 61, 63 

Χρυσάνθου Πολυξένη 55 



 80 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ 15
ου

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 15
ου

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ: 

 

 

SYNGENTA HELLAS AEBE 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ AEBE – DOW AGROSCIENCES 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ 

ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΠΕ 

BASF AGRO ΕΛΛΑΣ ΕΒΕΕ 

BAYER CROPSCIENCE 

Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΕΒΕΕ 

ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

YPSILON SA 

SCIENTACT AE 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΜΒΡΥΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 


