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ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στο αγρο-οικοσύστημα αποτελεί μία  σκόπιμη ανθρώπινη παρέμβαση 
που συμβάλει στην αύξησης της παραγωγικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης και βελτίωση του 
οικονομικού αποτελέσματος για τον παραγωγό. Όμως αυτή πρέπει να γίνεται με μεθόδους που δεν 
υποβαθμίζουν το περιβάλλον, διατηρούν τη βιοποικιλότητα και δεν επιδρούν στον άνθρωπο και σε 
έμβιους οργανισμούς μη-στόχους. Η ανάλυση του παραδοσιακού μοντέλου του ελέγχου των 
ζιζανίων και η σύγκρισή του με τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Ζιζανίων (ΟΔΖ),  
κατέδειξε την σημαντική υπεροχή της ΟΔΖ που  αποτελεί την μοναδική μέθοδο αντιμετώπισης των 
ζιζανίων που συνάδει με αείφορη αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη. Όμως η πρακτική της 
εφαρμογή  παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση στη χώρα μας, αφού δεν έχει αναπτυχθεί η 
απαραίτητη γνώση και δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική  για την εφαρμογή της. Γίνεται SWOT 
ανάλυση για την επιστήμη της ζιζανιολογίας με στόχο κύρια  την ανάδειξη νέων κατευθύνσεων 
έρευνας και εφαρμογών. Αναφέρονται  νέα εργαλεία και τεχνολογίες που μπορεί να ενσωματωθούν 
στην ΟΔΖ και να την καταστήσουν από περιγραφική πιο ουσιαστική και πρακτικά εφαρμόσιμη . 
Τέλος αποτυπώνεται η ανάγκη ύπαρξης πολιτικής από τους δημόσιους φορείς για την ανάπτυξη 
Συστημάτων ΟΔΖ στη χώρα μας      

Λέξεις κλειδιά: Έλεγχος Ζιζανίων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζιζανίων (ΟΔΖ), αειφόρος 
ανάπτυξη, SWOT ανάλυση. 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το είδος των αγροτικών συστημάτων και εκμεταλλεύσεων που αναπτύσσονται σε μία χώρα 
εξαρτάται από φυσικούς (π.χ. κλίμα, έδαφος, τοπογραφία ), βιολογικούς ( π.χ. είδος 
καλλιεργούμενων φυτών, κτηνοτροφικό κεφάλαιο, είδος ζιζανίων, ασθενειών) και κοινωνικό-
οικονομικούς (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης  και εσωστρέφεια αγροτών, εφαρμοζόμενη τεχνολογία, 
είδος εισροών, επιδοτήσεις) παράγοντες. Η βελτιστοποίηση όλων αυτών των παραγόντων για την 
επίτευξη ποιοτικών προίόντων με ταυτόχρονη επιστροφή μεγαλύτερου κέρδους ανά αγροτική 
εκμετάλλευση εξαρτάται και από την εφαρμογή σύγχρονων οικονομικών εργαλείων π.χ. του 
γραμμικού προγραμματισμού που προσδιορίζει την μέγιστη αποδοτικότητα σε μια αγροτική 
εκμετάλλευση με βάση τους συντελεστές παραγωγής που βρίσκονται σε ανεπαρκείς ποσότητες ή 
εκλείπουν παντελώς. Από την άλλη πλευρά οι παρεμβάσεις που γίνονται στο αγρο-οικοσύστημα 
π.χ. για την αντιμετώπιση των ζιζανίων πρέπει σήμερα να αξιολογούνται και με κριτήριο το 
αποτύπωμα άνθρακα  που αφήνουν και την Εκτίμηση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ- Life Cycle 
Assessment). Τον 21ο αιώνα η επιστήμη της Ζιζανιολογίας πρέπει να υιοθετήσει μεθόδους 
αντιμετώπισης των ζιζανίων που συνάδουν με την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη. 
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 
2.1 Ορισμοί 
Ζιζάνιο είναι ένα φυτό που αναπτύσσεται εκεί που δεν είναι επιθυμητό (ανθρωποκεντρικός 
ορισμός). Όμως το ζιζάνιο σαν αυτοφυές φυτό συνεισφέρει στη λειτουργική βιοποικιλότητα στο 
αγρο-οικοσύστημα, είναι δηλαδή οικολογικό αγαθό, και έχοντας υπόψη την ιδιότητα αυτή πρέπει να 
σχεδιάζονται οι μέθοδοι αντιμετώπισής του. 
Ζιζανιολογία  είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μεθόδους και τα συστήματα αντιμετώπισης των 
ζιζανίων σε αγροτικό και σε αστικό χώρο, ως και με τις περιβαλλοντικές,  κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις που προκύπτουν από την αντιμετώπισή τους 
Η Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη  ,στοχεύει στην  παραγωγή επαρκών, προσιτών ποιοτικών και 
ασφαλών τροφίμων (ανθρώπινη τροφή και ζωοτροφή) με ταυτόχρονη διατήρηση της δυνατότητας 
παραγωγής κατά τη διάρκεια του χρόνου, της οικονομικής βιωσιμότητας των καλλιεργειών και της 
συμβολής τους στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, με παράλληλη την προστασία του 

mailto:sp.vizant@nagref.gr
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περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας ( Παράγραφος38, Σχέδιο Εφαρμογής της Παγκόσμιας 
Συνόδου Κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στη Γεωργία) 
2.2  SWOT ανάλυση για τη Ζιζανιολογία 
Strengths  
- Η Ζιζανιολογία έχει επιτύχει να εξασφαλίσει αποτελεσματικό, σχετικά φθηνό και  με ασφαλή 
τεχνολογία  έλεγχο των ζιζανίων σε αρκετές καλλιέργειες 
- Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζιζανίων σε σχέση με άλλους εχθρούς π.χ. μύκητες, 
έντομα οφείλεται στο ότι τα ζιζάνια μπορούν να αντιμετωπισθούν και με μηχανικά και χημικά μέσα  
Weaknesses 
- Η γνώση μας για τη βιολογία, οικολογία, ανταγωνιστικότητα και λειτουργική δυνατότητα-
προοπτική των ζιζανίων είναι σχετικά περιορισμένη 
- Είναι σχετικά νέα επιστήμη και δεν έχει προσεγγίσει ικανοποιητικά τα συστήματα της ΟΔΖ  και της 
βιοποικιλότητας στο αγρο-οικοσύστημα 
Opportunities 
Προσαρμογή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: 
- Ελαχιστοποίηση της παραγωγής CO2 στη γεωργία 
  (συστήματα no-tillage, minimum tillage)  
- Αύξηση της παραγωγής βιομάζας είτε για τροφή είτε για καύσιμα 
- Πρόβλεψη της διασποράς νέων ειδών ζιζανίων ή μετατροπής μη ιδιαίτερα επιζήμιων ζιζανίων σε 
βλαβερά (μείωση βιοποικιλότητας) 
- Ανάπτυξη συστημάτων αντιμετώπισης των ζιζανίων στο πλαίσιο μείωσης του αποτυπώματος 
άνθρακα  (Carbon Footprint) για τα παραγόμενα προΪόντα. 
- Νέα πεδία δραστηριότητας :βιοποικιλότητα, αστικό πράσινο, διαχείριση τοπίου, δασοκομία 
- Προσέγγιση των ΟΑΖ από οικονομικής πλευράς σε βάθος δεκαετίας και εφαρμογή του πρoτύπου 
ISO 14000 για την αξιολόγησή τους. 
Threats  
-Υποβάθμιση της Ζιζανιολογίας σαν εφηρμοσμένης επιστήμης στα Ευρωπαϊκά επιστημονικά fora. 
-Μείωση της ερευνητικής δαπάνης από τη χημική βιομηχανία για παραγωγή νέων εξειδικευμένων 
ζιζανιοκτόνων (site specific herbicides)  
- H χρήση ΓΤΟ 
- Οι επιστήμες της γεωργίας και οικολογίας φυτών σταδιακά υποβαθμίζονται στα Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια. 
 
3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ-ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
Σε πείσμα της χρήσης σημαντικής ποσότητας τεχνολογίας (ζιζανιοκτόνα, μηχανικών μεθόδων 
αντιμετώπισής τους) ,  και ωρών ανθρώπινης εργασίας που έχουν επενδυθεί για την αντιμετώπιση 
των ζιζανίων, τα ζιζάνια σήμερα εξακολουθούν να προκαλούν μειώσεις στις αποδόσεις των 
καλλιεργούμενων φυτών με τον ανταγωνισμό που προκαλούν για θρεπτικά στοιχεία, νερό, χώρο 
και φως, στις βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες χώρες. Akobundu (1987) εκτίμησε ότι τα ζιζάνια 
μειώνουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών μέχρι 5% στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, 10% στις 
ολιγότερο ανεπτυγμένες και 25% στις υπανάπτυκτες. Μέχρι και σήμερα η αντιμετώπιση των 
ζιζανίων στις ανεπτυγμένες χώρες κυριαρχείται από την εφαρμογή της τεχνολογίας των 
ζιζανιοκτόνων με θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και 
της αποδοτικότητας της εργασίας για τους αγρότες. Όμως παράγοντες, όπως κάποιες δυσμενείς 
επιπτώσεις της χρήσης τους  (π.χ. ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών λόγω 
αλόγιστης χρήσης), η κλιματική μεταβολή, το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ανθρωπότητας για τη 
βιοποικιλότητα, η εμφάνιση ανθεκτικών ζιζανίων,  ευνόησαν την τάση για ανάπτυξη μεθόδων 
βασισμένων σε οικολογικά φαινόμενα, όπως  ανταγωνισμός ζιζανίων-καλλιεργειών, αλληλοπάθεια, 
αντιδράσεις των ζιζανίων στη   μηχανική κατεργασία του εδάφους  και τη διαμόρφωση 
προσεγγίσεων αντιμετώπισης ζιζανίων με στόχο την καταστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων,’ 
κατώφλια’ ανταγωνισμού, καθορισμός ζιζανίων με υψηλό biodiversity value, χρήση αμειψισποράς, 
κλπ. H προσέγγιση αυτή περικλείεται στον όρο ‘οικολογική διαχείριση ζιζανίων’  (Liebman  and 
Gallant .,1997, Liebman and  Dyck, 1993a) 
3.1. Παραδοσιακό (κλασσικό-γραμμικό) πρότυπο ελέγχου των ζιζανίων (weed control). 
Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε αρχικά από την  τεχνολογική ανάγκη να μειωθεί η  χρόνος 
εργασίας, να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής και  η αύξηση  της απόδοσης των 
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καλλιεργειών. Οι στόχοι ήταν καταπολέμηση των ζιζανίων σε ποσοστό τουλάχιστο πάνω από 80% 
ή  ‘εξαφάνιση των ζιζανίων’ –πρακτικά ελάχιστος ανταγωνισμός των ζιζανίων με την καλλιέργεια, 
συμβατική καλλιέργεια του εδάφους,  μεγιστοποίηση παραγωγής και κέρδους, χρήση σε μεγάλη 
κλίμακα της νέας τεχνολογίας (ζιζανιοκτόνα). Η εφαρμογή του πρότυπου αυτού καλύπτει μεγάλες 
γεωγραφικές περιοχές, δεν ενσωματώνει τη φιλοσοφία της οικολογικής διαχείρισης των ζιζανίων και 
δεν συνάδει με την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη. Όμως είναι κατά κανόνα ο τρόπος που οι αγρότες 
μας αντιμετωπίζουν τα ζιζάνια στη χώρα μας. 
3.2 Ολοκληρωμένη διαχείριση των ζιζανίων-ΟΔΖ (Integrated Weed Management)   
  Όμως σε ένα αγρο-οικοσύστημα πέρα από τα ζιζάνια, την καλλιέργεια και το κλίμα  υπάρχουν επί 
πλέον στοιχεία  που αλληλεπιδρούν π.χ. έδαφος, βιοποικιλότητα, ασθένειες, έντομα,  αγρότης, 
κοινωνία, ανταγωνιστικότητα ζιζανίου-καλλιέργεια . Επομένως είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί  μία 
‘συστημική’ προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ζιζανίων. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί τον 
συνδυασμό διαφόρων μεθόδων για την αντιμετώπιση των ζιζανίων και αποδίδεται με τον όρο 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Ζιζανίων. 
Η θεμελιώδης  διαφορά της  ΟΔΖ από το πρότυπο του ελέγχου των ζιζανίων, έγκειται στους 
διαφορετικούς στόχους και επιδιώξεις που ενσωματώνουν. 
Έτσι τα ΟΔΖ επιδιώκουν τη διατήρηση των ζιζανίων σε πυκνότητες κάτω του επιπέδου 
ανταγωνισμού, εφαρμόζουν ελάχιστη  ή καθόλου καλλιέργεια του εδάφους, ενσωματώνουν 
αγροτικές πρακτικές που αυξάνουν την ανταγωνιστική ικανότητα των καλλιεργειών, βελτιστοποιούν 
σε μακροχρόνια διάρκεια την παραγωγικότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης με βάση οικονομικά-
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, αριστοποιούν το κέρδος για τον αγρότη και 
προσαρμόζονται σε ειδικές τοποθεσίες ή εκτάσεις. 
Η ΟΔΖ συνάδει με την αείφορη αγροτική ανάπτυξη. Στη χώρα μας σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν 
εφαρμοσθεί συστήματα ΟΔΖ . Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αντιμετώπιση της 
ανθεκτικότητας που έχει αναπτυχθεί στο glyphosate , στα φαινοξυαλκανοϊκά και άλλα ζιζανιοκτόνα 
σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορεί να συνεχίζει να  γίνεται με την ενσωμάτωση νέων 
χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας στα καλλιεργούμενα φυτά. Ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης της 
ανθεκτικότητας είναι με την εφαρμογή ΟΔΖ (Mortensen  κ.α., 2012). 
 
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΖ: ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ, ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΧΗ  ΤΟΥΣ 
4.1 Βασική απαιτούμενη γνώση.   
Η ανάπτυξη Συστημάτων ΟΔΖ παρουσιάζει χρονική υστέρηση σε σύγκριση με αντίστοιχα 
συστήματα που έχουν αναπτυχθεί για αντιμετώπιση  εχθρών ή ασθενειών των καλλιεργούμενων 
φυτών. Η πολυπλοκότητα και η ποικιλότητα των κοινοτήτων των ζιζανίων, η ιδιαιτερότητα των 
οικολογικών τους χαρακτηριστικών αποτελούν πρόκληση για τους ζιζανιολόγους.  Οι θεωρητικές 
και πρακτικές προκλήσεις για την ανάπτυξη  ΟΔΖ αποτυπώνονται εμπεριστατωμένα και αναλυτικά 
σε μία ενδιαφέρουσα επισκόπηση από τους Buhler  κ.α. (2000), που αποτελεί πολύτιμο οδηγό για  
την ανάπτυξη ΟΔΖ για διάφορες κοινότητες ζιζανίων που ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες. 
Δεν υπάρχουν έτοιμες ‘συνταγές’ και γενικές λύσεις στη διαχείριση των ζιζανίων γιατί τα συστήματα 
ΟΔΖ είναι εξειδικευμένα για τοποθεσίες, καλλιέργεια και κοινότητες ζιζανίων. Απαιτούν τη 
συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων για τον άριστο συνδυασμό των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται, και το κυριότερο προϋποθέτουν έρευνα τουλάχιστο σε πενταετή βάση για την 
εξαγωγή σχετικά ασφαλών συμπερασμάτων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι απαιτείται 
επιστημονική γνώση για  κάθε συστατικό του συστήματος που προκαλεί πίεση επιλογής (selection 
pressure) στα ζιζάνια. 
Η  θεμελιώδης γνώση που απαιτείται για την ανάπτυξη της ΟΔΖ αφορά τις κάτωθι συνιστώσες 
(Swanton  κ.α., 2008) : 
α. Κατεργασία του εδάφους (tillage).  
Οι διάφοροι τρόποι κατεργασίας του εδάφους (πλήρης αναστροφή του εδάφους, ελάχιστη 
κατεργασία, καθόλου κατεργασία) ανάλογα και με το είδος των ζιζανίων και τη συχνότητα 
εφαρμογής τους ασκούν ‘πίεση επιλογής΄ στους πληθυσμούς των ζιζανίων(Lutman   κ.α. 2002).   Η 
ελάχιστη κατεργασία του εδάφους (no-tillage,  minimum tillage) σε σχέση με τη συμβατική 
κατεργασία  πλεονεκτεί από πλευράς διατήρησης της βιοποικιλότητας, τόσο στο υπέργειο όσο και 
στο υπόγειο μέρος του εδάφους. Αυτό σε συνδυασμό και  με το ότι η ελάχιστη κατεργασία του 
εδάφους απελευθερώνει πολύ λιγότερο CO2 προς την ατμόσφαιρα ( Lal,  2004),  επιβάλλει την 
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απόκτηση γνώσης για την αντιμετώπιση των ζιζανίων στη χώρα μας σε συνθήκες ελάχιστης 
κατεργασίας των εδαφών. Η ελάχιστη καλλιέργεια του εδάφους αποτελεί βασικό συστατικό της 
ΟΔΖ, συνάδει με την αείφορη αγροτική ανάπτυξη αφού προλαμβάνει την υποβάθμιση των εδαφών. 
Στη χώρα μας η πρακτική αυτή είναι ελάχιστα διαδεδομένη. 
β. Χρόνος εμφάνισης των ζιζανίων σε σχέση με την καλλιέργεια.  
Είναι μία πολύ σημαντική γνώση για την ΟΔΖ αφού η καλή διαχείριση των ζιζανίων θα κριθεί από 
τις αποφάσεις που θα ληφθούν νωρίς στην ανάπτυξη της καλλιέργειας. Ζιζάνια που φυτρώνουν 
νωρίτερα από την καλλιέργεια προκαλούν μεγαλύτερες απώλειες στην απόδοση των καλλιεργειών  
(Bosnic και Swanton, 1997a) 
γ. Κρίσιμη περίοδος για έλεγχο των ζιζανίων-‘Κατώφλια’ βιολογικού και οικονομικού 
ανταγωνισμού.  
Η κρίσιμη περίοδος για έλεγχο των ζιζανίων είναι το χρονικό διάστημα εντός του βιολογικού κύκλου 
της καλλιέργειας που είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένα περιβάλλον χωρίς ζιζάνια (Knezevic κ.α., 
2002) 
Η πληροφορία αυτή είναι ουσιώδης για τον παραγωγό γιατί τον κατευθύνει να αποφασίσει για 
προφυτρωτικό ή έγκαιρο μεταφυτρωτικό ψεκασμό. Τα ‘κατώφλια’ βιολογικού (πυκνότητα 
ζιζανίου/τ.μ. που προκαλεί μείωση της παραγωγής) ή οικονομικού ανταγωνισμού ( πυκνότητα 
ζιζανίων/τ.μ. άνω της οποίας έχουμε μείωση οικονομικού αποτελέσματος) συνιστούν  απαραίτητα 
στοιχεία σε συστήματα ΟΔΖ. Ενδεικτικά για τη χώρα μας ‘κατώφλια’ βιολογικού και οικονομικού 
ανταγωνισμού έχουν αναπτυχθεί για  μικτούς πληθυσμούς του ζιζανίου Amaranthus spp. στις 
καλλιέργειες του αραβοσίτου και της σόγιας ( Vizantinopoulos  and  Katranis, 1994, 1998) , ως και  
για το ζιζάνιο  Alopecurus myosuroides στο σιτάρι ( Vizantinopoulos  and  Katranis, 1998).  
δ. ‘Παράθυρο’ συγκομιδής ( Harvest Window). Είναι το χρονικό διάστημα μετά την κρίσιμο 
περίοδο για έλεγχο των ζιζανίων μέχρι τη συγκομιδή της καλλιέργειας. Εάν τα ζιζάνια που 
εμφανίζονται την περίοδο αυτή δεν δημιουργούν προβλήματα ποιότητας στην παραγωγή ή δεν 
εμποδίζουν τη συγκομιδή, είναι σπατάλη χρημάτων ο έλεγχός τους (Bosnic and Swanton, 1997a). 
4.2 Εμπόδια στην αποδοχή τους. Στη χώρα μας η γνώση που έχει αναπτυχθεί για την εφαρμογή 
της ΟΔΖ είναι σχετικά περιορισμένη και δεν έχει μετουσιωθεί σε πρακτικές εφαρμογές. Αλλά και σε 
άλλες χώρες που έχει παραχθεί αξιόλογη γνώση, αυτή δεν έχει ενσωματωθεί σε προγράμματα 
αντιμετώπισης των ζιζανίων  από τους αγρότες ( Swanton, κ.α., 2008). Οι αιτίες είναι πολλές και θα 
αναφερθούμε στις σημαντικότερες. 
α.Έλλειψη άμεσου οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό.  
Υπάρχει η αντίληψη στους αγρότες ότι δεν υπάρχει άμεσο οικονομικό όφελος με χρήση της ΟΔΖ, 
ενώ αγνοούν ή δεν ενδιαφέρονται για τα άλλα πλεονεκτήματα που αναδεικνύει η εφαρμογή τους 
μακροπρόθεσμα. Όμως Jones κ.α. (2006) ανέπτυξαν ένα βιο-οικονομικό μοντέλο, στοχαστικού 
τύπου και με τη χρήση της τεχνικής του ‘δυναμικού’ προγραμματισμού που χρησιμοποιείται 
ευρύτατα στην οικονομική έρευνα της διαχείρισης των ζιζανίων, κατέδειξαν ότι η εφαρμογή της ΟΔΖ 
σε βάθος εικοσαετίας πλεονεκτεί κατά δέκα φορές σε οικονομκό όφελος , σε σύγκριση με τον 
κλασσικό έλεγχο των ζιζανίων. 
β.Έλλειψη γνώσης και ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου.  
Πέρα από τη γνώση που λείπει από τους αγρότες της χώρας μας για την εφαρμογή της ΟΔΖ , οι 
ίδιοι εκτιμούν ότι ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και δεν είναι 
αξιόπιστη λύση, η  χρήση συστημάτων ΟΔΖ για την αντιμετώπιση των ζιζανίων. 
γ.Έλλειψη πολιτικής και παροχή κινήτρων για την εφαρμογή ΟΔΖ από το ΥΠΑΑΤ 
δ.Έλλειψη μακροπρόθεσμης ερευνητικής πολιτικής για την παραγωγή γνώσης και 
καινοτομίας.  
Απαιτούνται ερευνητικά έργα τουλάχιστο πενταετούς διάρκειας για την επίτευξη  ασφαλών 
δεδομένων προκειμένου να εφαρμοσθούν στην ΟΔΖ. 
ε.Έλλειψη στήριξης από την ιδιωτική πρωτοβουλία .Μέχρι πριν μερικά χρόνια υπήρχε 
αδιαφορία από την ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε αυτή εκφράζεται από μεμονωμένους επιστήμονες 
είτε  από τη βιομηχανία των αγροχημικών να προωθήσουν την εφαρμογή της ΟΔΖ. Τελευταία 
υπάρχουν αξιόλογες πρωτοβουλίες από τη χημική βιομηχανία να προωθήσουν την ΟΔΖ σαν μέρος 
του προγράμματος stewardship για ένα προίόν (Sammons κ.α., 2007). Όμως παραμένει ζήτημα 
πως θα επιτευχθεί αυτό αφού οι στόχοι π.χ. της χημικής βιομηχανίας για πώληση μεγαλύτερων 
ποσοτήτων ζιζανιοκτόνων  και ΟΔΖ είναι διαφορετικοί. 
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5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα συστήματα ΟΔΖ πρέπει να εξελιχθούν από συστήματα περιγραφικού 
τύπου σε συστήματα λήψης απόφασης. Η πρόκληση λοιπόν για τους ζιζανιολόγους είναι να 
μετατρέψουν τα συστήματα ΟΔΖ σε Συστήματα Λήψης Απόφασης- Decision Support Systems-DSS 
( Χάχαλης, 2010). DSS φιλικά για τον χρήστη θα βοηθήσουν   τον αγρότη στην εφαρμογή της ΟΔΖ. 
Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξειδικευμένης αντιμετώπισης ζιζανίων (Site-specific weed 
management systems) έχουν το πλεονέκτημα ότι με την εφαρμογή χωρικών πληροφοριών, που 
λαμβάνονται με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών ( GIS, τηλεσκοπικές μέθοδοι, χρήση φωτο-
αισθητήρων) μπορεί να αντιμετωπίζονται τα ζιζάνια χωρικά με εφαρμογές ζιζανιοκτόνων σε 
ποσότητες μειωμένες κατά 30-80% ανάλογα με την καλλιέργεια και το ζιζάνιο. Όμως τα κόστη 
εφαρμογής των συστημάτων αυτών είναι σχετικώς υψηλά και εφαρμόσιμα μόνο σε καλλιέργειες 
υψηλής προσόδου (Χάχαλης, 2010). 
Η Εφαρμογή ISO 14000  στα συστήματα ΟΔΖ   αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αφού 
συγκρίσεις με εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης των ζιζανίων, με βάση το κριτήριο αυτό, θα 
καταδείξουν την υπεροχή τους. Η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη απαιτεί και την εκτίμηση της AKZ 
για κάθε αγροτική δραστηριότητα. Το αποτύπωμα άνθρακα αποτελεί σήμερα ‘χρηματιστηριακό 
είδος’, οι καταναλωτές  σταδιακά θα επιλέγουν τα προϊόντα τους και με βάση αυτό (green 
label,EDP).  
Η φιλοσοφία της χρήσης συστημάτων ΟΔΖ αποτελεί ίσως την μοναδική μέθοδο αντιμετώπισης των 
ζιζανίων που συνάδει με αειφόρο αγροτική παραγωγή. Όμως η εφαρμογή της απαιτεί ειδικές 
γνώσεις, εκπαιδευμένους παραγωγούς και παροχή κινήτρων για την υλοποίησή της. Όπως 
αναφέρθηκε τα συστήματα ΟΔΖ είναι εξειδικευμένα ανάλογα με την τοποθεσία, είδος καλλιέργειας 
και ζιζανιοπληθυσμών. Η γνώση της ΟΔΖ είναι δημόσιο αγαθό και απαιτεί τοπικά προσαρμοσμένα 
ερευνητικά έργα, συνεχή δημόσια έρευνα συνδυασμένη με αποτελεσματικές υπηρεσίες εφαρμογών. 
Το ΥΠΠΑΤ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ πρέπει να υποστηρίξουν πολιτικές προς την κατεύθυνση 
ανάπτυξης και εφαρμογής ΟΔΖ στην Ελληνική αγροτική παραγωγή. 
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Η κλιματική αλλαγή, ειδικά στη λεκάνη της Μεσογείου, αναμένεται να επηρεάσει παράγοντες που 
συνδέονται άμεσα με τη φυτική παραγωγή, όπως τη θερμοκρασία του αέρα, τη συγκέντρωση του 
διοξειδίου του άνθρακα, τη βροχόπτωση, την εξατμισοδιαπνοή και τη συχνότητα των ακραίων 
καιρικών φαινομένων. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, έως το τέλος του αιώνα η 
θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά 3-4 οC, η βροχόπτωση να μειωθεί κατά 5-19%, η 
συγκέντρωση του CO2 να αυξηθεί κατά 63-125%, η συχνότητα των πλημμυρών να αυξηθεί κατά 
20-30% και οι ημέρες ξηρασίας να αυξηθούν κατά 40 ανά έτος. Είναι γνωστό ότι η αύξηση της 
θερμοκρασίας επιδρά γενικά θετικά στη φωτοσύνθεση και στην αναπνοή και επιταχύνει την αύξηση 
των φυτών, αν και μπορεί να καθυστερήσει την άνθηση σε ορισμένα ψυχρόφιλα είδη. Η άνοδος στη 
συγκέντρωση του CO2 θα αυξήσει τον ρυθμό φωτοσύνθεσης και την αποτελεσματικότητα χρήσης 
του νερού κυρίως στα φυτά τύπου C3. Η μείωση στη σχέση βροχόπτωσης/εξατμισοδιαπνοής θα 
προκαλέσει πιο έντονη υδατική καταπόνηση με επιπτώσεις που θα ποικίλουν ανάλογα με το στάδιο 
ανάπτυξης των φυτών. Όλες αυτές οι επιδράσεις θα εκδηλωθούν με διαφορετικό βαθμό έντασης 
στα διάφορα είδη φυτών, ανάλογα με τη μεταβολική οδό δέσμευσης CO2 (φυτά C3 ή C4), τις 
θερμικές τους απαιτήσεις (θερμόφιλα ή ψυχρόφιλα φυτά) και τον βαθμό αντοχής τους στην 
ξηρασία.  
Εκτιμήσεις σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε διάφορες καλλιέργειες στη χώρα 
μας με βάση κλιματικά σενάρια διαφορετικής έντασης του φαινομένου, έδειξαν ότι τα ψυχρόφιλα 
είδη θα επηρεασθούν πιο αρνητικά από τα θερμόφιλα και ότι οι αρνητικές επιδράσεις θα είναι 
εντονότερες στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Οι αναμενόμενες μεταβολές στην 
παραγωγή θα κυμανθούν μεταξύ +20 % και -20%, ανάλογα με το είδος και την κλιματική ζώνη της 
χώρας. Στην εργασία συζητούνται οι πιθανές επιπτώσεις των επιδράσεων αυτών στη σύνθεση του 
ζιζανιοτάπητα και στα σχήματα ανταγωνισμού μεταξύ καλλιεργουμένων φυτών και ζιζανίων, 
συνεκτιμώντας και πρόσφατες προβλέψεις για τη συμπεριφορά αροτραίων κυρίως καλλιεργειών σε 
διάφορες περιοχές της χώρας μας κατά τις επερχόμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη: 1) ο τρόπος δέσμευσης του CO2 (C3 ή C4) στα καλλιεργούμενα είδη και στα 
ζιζάνια στην ένταση του ανταγωνισμού που θα αναπτυχθεί. 2) Εαν τα ζιζάνια είναι ετήσια ή 
πολυετή. 3) Οι σχετικές απαιτήσεις σε θερμότητα των καλλιεργειών και των ζιζανίων. 4) Η σχετική 
αντοχή στην ξηρασία μεταξύ ζιζανίων και καλλιεργουμένων ειδών. 5) Οι κινδύνοι εισβολής 
θερμόφιλων δυσεξόντωτων ζιζανίων με συνέπειες που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανθεκτικότητα των ζιζανίων στο ζιζανιοκτόνο glyphosate αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο ένα 
σοβαρό πρόβλημα. Στη χώρα μας ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα με την αντιμετώπιση της 
κόνυζας (Conyza ssp.) και ιδιαίτερα σε πολυετείς καλλιέργειες. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται 
μία αποτύπωση της κατάστασης ως προς τη ανθεκτικότητα των τριών ειδών της κόνυζας (C. 
canadensis, C. bonariensis και C. albida) στο glyphosate σε καλλιέργειες όπως το αμπέλι, η ελιά, 
τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα και τα μηλοειδή. Οι εκτεταμένες επισκοπήσεις σε διάφορες 
περιοχές της χώρας και τα πειράματα αγρού και θερμοκηπίου των ετών 2009-2012  επιβεβαιώνουν 
την ανθεκτικότητα στο glyphosate πληθυσμών της κόνυζας και από τα τρία είδη. Επιπλέον, 
αξιολογήθηκαν διάφορα ζιζανιοκτόνα (pendimethalin, flumioxazin, amitrole και diquat) μόνα τους ή 
σε συνδυασμούς με στόχο την αντιμετώπιση των ανθεκτικών πληθυσμών κόνυζας. Παρουσιάζονται 
τέλος αποτελέσματα από πειράματα αξιολόγησης της ανταγωνιστικής ικανότητας των ανθεκτικών 
και ευαίσθητων στο glyphosate πληθυσμών της κόνυζας και συσχετίζονται με τις πιθανότητες 
περαιτέρω εξάπλωσης των ανθεκτικών ζιζανίων. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 
καταδεικνύουν το πρόβλημα εμφάνισης της ανθεκτικότητας των τριών ειδών κόνυζας καθώς και τις 
δυνατότητες διαχείρισής του στην Ελλάδα.    

Λέξεις κλειδιά: glyphosate, κόνυζα, Conyza spp., ανθεκτικότητα 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το glyphosate θεωρείται σήμερα ως ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοιούμενα 
ζιζανιοκτόνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια πολλές είναι οι περιπτώσεις 
ζιζανίων που εμφάνισαν ανθεκτικότητα στο glyphosate, όπως ο βέλιουρας, η ήρα, το βλήτο κ.ά. 
Στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το πρόβλημα της κόνυζας (Conyza ssp.). Τα 
συγκεκριμένα ζιζάνια εμφανίζονται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα και δυστυχώς 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα ζιζάνια με εμφάνιση ανθεκτικότητας σε διάφορα ζιζανιοκτόνα σε 
πολλές χώρες, πιθανότατα εξαιτίας της κοσμοπολίτικης εξάπλωσής τους, της ευρείας 
προσαρμοστικότητάς τους και των συστημάτων ακατεργασίας ή μειωμένης εδαφοκατεργασίας που 
ευνοούν σημαντικά την διάδοσή τους. Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και η αξιολόγηση πιθανών λύσεων του προβλήματος της 
ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας του glyphosate έναντι της κόνυζας στη χώρα μας σε συνθήκες 
αγρού. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε και η ανταγωνιστική ικανότητα ανθεκτικών και ευαίσθητων 
πληθυσμών των C. canadensis, C. bonariensis και C. albida καθώς πιθανότατα σχετίζεται στενά με 
την περαιτέρω εξάπλωση του προβλήματος. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Πειράματα αγρού 
Από το 2009 έως σήμερα πραγματοποιούνται εκτεταμένες επισκοπήσεις σε διάφορες  περιοχές της 
χώρας που αντιμετωπίζουν μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα με κάποιο είδος κόνυζας. 
Πειράματα αγρού έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες περιοχές και καλλιέργειες: Λακωνία 
(πορτοκαλιά, ελιά), Κορινθία (βερικοκιά, λεμονιά), Αργολίδα (μανταρινιά), Βοιωτία (αμπέλι), 
Φθιώτιδα (αμπέλι, αχλαδιά, κερασιά), Μαγνησία (μηλιά, ελιά), Αιτωλοακαρνανία (αμπέλι, 
πορτοκαλιά, ελιά), Άρτα (ακτινίδιο) και Λευκάδα (ελιά). Έγιναν επεμβάσεις με διάφορα ζιζανιοκτόνα 
και συνδυασμούς τους σε μία ή περισσότερες εφαρμογές ανά χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες 
από τις επεμβάσεις που αξιολογήθηκαν στα πειράματα φαίνονται στον Πίνακα 1. Τα πειράματα 
ακολουθούσαν το Εντελώς Τυχαιοποιημένο Σχέδιο με δεκατρείς επεμβάσεις και τέσσερεις 
επαναλήψεις, ενώ τα πειραματικά τεμάχια είχαν έκταση από 12 έως 20 m2. Η αξιολόγηση της 



 14 

αποτελεσματικότητας των διάφορων επεμβάσεων έγινε στις 30 και 60 ημέρες μετά την εφαρμογή 
(ΗΜΕ). 
 
Πίνακας 1. Επεμβάσεις ζιζανιοκτονίας για την αντιμετώπιση της κόνυζας. Οι  εφαρμογές 
ζιζανιοκτόνων ή των συνδυασμών τους γίνονταν σε ένα ή περισσότερα στάδια, αντίστοιχα. 

Αριθμός 
επέμβασης 

Προφυτρωτικά (και έως 2-3 φύλλα 
κόνυζας) 

Μεταφυτρωτικά (διάμετρος 
ροζέττας έως 10 εκ.) 

1 Μάρτυρας (αψέκαστο) 
2 --- Glyphosate (72 g δ.ο./στρ.) 
3 --- Glyphosate (288 g δ.ο./στρ.) 
4 --- Diquat (100 g δ.ο./στρ.) 
5 --- Amitrole (343 g δ.ο./στρ.) 
6 Pendimethalin (200 g δ.ο./στρ.) --- 
7 Flumioxazin (40 g δ.ο./στρ.) --- 
8 Pendimethalin (200 g δ.ο./στρ.) Glyphosate (72 g δ.ο./στρ.) 
9 Pendimethalin (200 g δ.ο./στρ.) Diquat (100 g δ.ο./στρ.) 
10 Pendimethalin (200 g δ.ο./στρ.) Amitrole (343 g δ.ο./στρ.) 
11 Flumioxazin (40 g δ.ο./στρ.) Glyphosate (72 g δ.ο./στρ.) 
12 Flumioxazin (40 g δ.ο./στρ.) Diquat (100 g δ.ο./στρ.) 
13 Flumioxazin (40 g δ.ο./στρ.) Amitrole (343 g δ.ο./στρ.) 

 
Πειράματα ανταγωνιστικής ικανότητας 
Κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 πραγματοποιήθηκαν πειράματα μελέτης της ανάπτυξης 
και αξιολόγησης της ανταγωνιστικής ικανότητας ευαίσθητων και ανθεκτικών στο glyphosate 
πληθυσμών κόνυζας (C. canadensis, C. bonariensis και C. albida). Στα πειράματα αυτά, ένας 
ανθεκτικός και ένας ευαίσθητος πληθυσμός από το κάθε είδος φυτεύτηκαν σε δοχεία σε διάφορες 
αναλογίες (6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5, 0:6) και ακολούθησαν μετρήσεις του ύψους των φυτών, του 
αριθμού των φύλλων και της βιομάζας. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Η αποτελεσματικότητα των διάφορων ζιζανιοκτόνων και των συνδυασμών τους εναντίον της 
κόνυζας φαίνεται στο Διαγ. 1. H αποτελεσματικότητα του glyphosate ακόμη και σε δόσεις 
τετραπλάσιες της συνιστώμενης ήταν ιδιαίτερα χαμηλή (42 %). Η χρήση του amitrole οδήγησε σε 
αρκετά ικανοποιητικά ποσοστά ελέγχου της ανθεκτικής κόνυζας (78 έως 92 %), ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις εκείνες που προηγήθηκε η εφαρμογή κάποιου υπολειμματικού ζιζανιοκτόνου 
(pendimethalin ή flumioxazin). 
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Διαγ. 1. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων επεμβάσεων έναντι της κόνυζας στις 
30 ΗΜΕ (πείραμα σε αμπέλι στο Ν. Φθιώτιδας). 
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Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αγρού και θερμοκηπίου που εγκαταστάθηκαν σε διάφορες 
περιοχές της χώρας σε συνδυασμό με τις απαραίτητες δοκιμές στο εργαστήριο επιβεβαιώνουν το 
σοβαρό πρόβλημα της ανθεκτικότητας και των τριών ειδών της κόνυζας στο glyphosate και 
καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων. Επιπλέον, οι μικρές διαφορές που 
παρατηρήθηκαν ως προς την ανταγωνιστική ικανότητα των ευαίσθητων σε σχέση με τους 
ανθεκτικούς πληθυσμούς κόνυζας που μελετήθηκαν (C. canadensis, C. bonariensis και C. albida) 
καθιστούν πιθανή την περαιτέρω εξάπλωση τους προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση, περαιτέρω 
μελέτη απαιτείται για την ανάδειξη των περισσότερο αποτελεσματικών και οικονομικών μιγμάτων ή 
αλληλουχιών ζιζανιοκτόνων για κάθε καλλιέργεια σε συνδυασμό με διάφορες καλλιεργητικές 
πρακτικές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαχείριση του σοβαρού αυτού 
προβλήματος.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 60 ΠΛΗΘΗΣΜΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ Conyza spp. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ GLYPHOSATE ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΟΚΤΩ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Conyza albida ΚΑΙ C. bonariensis ΣΤΟ GLYPHOSATE 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογήθηκαν 60 πληθυσμοί του ζιζανίου Conyza spp. για την 
πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο glyphosate. Οι σπόροι των 58 πληθυσμών 
προέρχονταν από οπωρώνες, ελαιώνες και αμπελώνες των νομών Αργολίδας, Λάρισας και 
Κορινθίας, ενώ δυο πληθυσμοί προέρχονταν από ακαλλιέργητες εκτάσεις του νομού Αττικής όπου 
ποτέ δεν είχαν γίνει επεμβάσεις με glyphosate (ευαίσθητοι). 25 πληθυσμοί του ζιζανίου Conyza 
spp. δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά στη συνιστώμενη δόση του ζιζανιοκτόνου (16-70 %) και 
χαρακτηρίσθηκαν ως ανθεκτικοί ενώ οι υπόλοιποι χαρακτηρίσθηκαν ως ευαίσθητοι. Οι δύο 
χαρακτηρισμένοι ως ευαίσθητοι πληθυσμοί αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά με όλες τις 
επεμβάσεις του ζιζανιοκτόνου (95-100%). Τα πειράματα προσδιορισμού της έντασης 
ανθεκτικότητας 5 ανθεκτικών (R) βιοτύπων C. albida και 3 ανθεκτικών (R) βιοτύπων C. bonariensis 
στο ζιζανιοκτόνο glyphosate έδειξαν ότι αυτή κυμάνθηκε από 8 έως 39 και από 3 έως 10, 
αντιστοίχως.   

Λέξεις Κλειδιά: ανθεκτικότητα στο glyphosate, Conyza spp. 

mailto:ph.mylonas@bpi.gr
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα είδη του γένους Conyza (οικογένεια Asteraceae) που απαντώνται στην Ελλάδα είναι το C. 
bonariensis (L.) Cronq., το C. canadensis (L.) Cronq και το C. albida Wild. ex Sprengel 
(Γιαννίτσαρος, 1997). Πρόκειται για επιγενή είδη που έχουν προέλευση από την Αμερική. Τα δύο 
πρώτα είδη είναι γνωστά στην Ελλάδα από τον προπερασμένο αιώνα, ενώ το C. albida φαίνεται ότι 
έχει εισαχθεί πρόσφατα και είναι γνωστό από το 1976. Παράγουν τεράστιες ποσότητες αχαινίων 
που φέρουν πάππο και γι’ αυτό η εξάπλωσή τους από περιοχή σε περιοχή είναι εύκολη και 
ταχύτατη. Τα τρία είδη, τα οποία έχουν πλήρως προσαρμοστεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 
(Γιαννίτσαρος, 1997), συγκαταλέγονται μεταξύ των χειρότερων ζιζανίων του κόσμου. Απαντώνται 
συχνά σε μεικτούς πληθυσμούς σε οπωρώνες, αμπελώνες αλλά και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Σε 
εδάφη όπου γίνεται μειωμένη ή μη κατεργασία εμφανίζονται σε μεγαλύτερους πληθυσμούς 
(Weaver, 2001). 

Η αντιμετώπιση των ειδών του γένους Conyza βασίζεται κυρίως σε επαναλαμβανόμενες 
εφαρμογές μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων και κυρίως του glyphosate [N-
(phosphonomethyl)glycine], το οποίο θεωρείται ως το σημαντικότερο ευρέος φάσματος μη 
εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο παγκοσμίως (Baylis, 2000; Nol κ.ά., 2012). Αν και η πιθανότητα ανάπτυξης 
ανθεκτικών στο glyphosate βιοτύπων ζιζανίων αρχικά θεωρούνταν μικρή, η συνεχής και εντατική 
χρήση του κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων που ανήκουν σε 
24 είδη ζιζανίων (Heap, 2012). Ειδικότερα τα είδη C. bonariensis, C. canadensis και C. αlbida έχουν 
ήδη αναπτύξει 13, 31 και 3 βιοτύπους, αντιστοίχως, με ανθεκτικότητα στο glyphosate (Heap, 2012). 
Η ανθεκτικότητα του είδους C. canadensis δεν οφείλεται σε ανθεκτικό ένζυμο EPSPS αλλά σε 
μειωμένη μετακίνηση του ζιζανιοκτόνου (Feng κ.ά., 2004) που έχει εξηγηθεί από την γρήγορη 
αποβολή του στα χυμοτόπια (Ge κ.ά., 2010), όπου καθίσταται ανενεργό, με τη συμμετοχή ειδικών 
μεταφορέων (Nol κ.ά., 2012). 

Στη χώρα μας μια πρώτη διερεύνηση το 2008 (Γιαννοπολίτης κ.ά., 2008) έδειξε την παρουσία 
ανθεκτικών πληθυσμών Conyza spp. σε ορισμένες περιοχές και ήδη έχουν αναφερθεί ανθεκτικοί 
στο glyphosate βιότυποι των ειδών C. bonariensis (Travlos και Chachalis, 2010) και C. canadensis 
(Nol κ.ά., 2012). Βέβαια, επειδή τα παράπονα από διάφορες περιοχές για μειωμένη 
αποτελεσματικότητα του glyphosate στα είδη του γένους Conyza είναι πολλά, αποφασίστηκε να 
διερευνηθεί περαιτέρω το πρόβλημα αυτό και να προσδιορισθεί η ένταση της ανθεκτικότητας στο 
glyphosate διαφόρων νέων βιοτύπων του C. bonariensis αλλά και βιοτύπων του C. albida.  

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Προέλευση και συλλογή φυτικού υλικού. Κατά το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2010 
πραγματοποιήθηκε έρευνα-επισκόπηση σε οπωρώνες, ελαιώνες και αμπελώνες των νομών 
Αργολίδας, Λάρισας και Κορινθίας η οποία ανέδειξε 58 αγρούς όπου υπήρχαν υπόνοιες για πιθανή 
ανάπτυξη ανθεκτικών πληθυσμών του ζιζανίου Conyza spp.. Ακολούθως συλλέχθηκε σπόρος από 
τους προεπισημασμένους αυτούς αγρούς καθώς και σπόρος από δύο ακαλλιέργητες εκτάσεις του 
νομού Αττικής όπου ποτέ δεν είχαν γίνει επεμβάσεις με glyphosate (ευαίσθητοι πληθυσμοί).  
Πειράματα Φυτοδοχείων. Τα πειράματα ελέγχου για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας των 
προαναφερθέντων πληθυσμών στο glyphosate καθώς και τα πειράματα προσδιορισμού της 
έντασης ανθεκτικότητας πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 χρησιμοποιώντας 
πλαστικά φυτοδοχεία χωρητικότητας 1,5 L. Το έδαφος που χρησιμοποιήθηκε ήταν μίγμα ανοικτού-
κίτρινου και μαύρου χρώματος τύρφης σε αναλογία 1:2. Μετά την εμφάνιση των σποροφύτων, 
έγιναν διαδοχικές αραιώσεις στο στάδιο των 2-4 και 4-6 φύλλων ώστε τελικά να παραμείνουν 
ομοιόμορφα αναπτυγμένα φυτά σε όλα τα φυτοδοχεία. Τα φυτά κατά την διάρκεια των πειραμάτων 
αρδεύονταν ανάλογα με τις ανάγκες τους σε νερό. Οι επεμβάσεις του ζιζανιοκτόνου έγιναν όταν τα 
φυτά ήταν στο στάδιο των 6-8 φύλλων. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν πλήρεις 
ομάδες σε ελεύθερη διάταξη (RCBD) με 4 επαναλήψεις (φυτοδοχεία) ανά επέμβαση. 
Πειράματα ελέγχου ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Όλοι οι πληθυσμοί αξιολογήθηκαν αρχικώς ως 
προς την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο ζιζανιοκτόνο glyphosate κατά τα έτη 2010-
2011. Το glyphosate εφαρμόστηκε στη συνιστώμενη δόση (63 g δ.ο/στρ), διπλάσια και τετραπλάσια 
(της συνιστώμενης) δόση. Για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων του 
ζιζανιοκτόνου υπήρχε για κάθε πληθυσμό και αψέκαστος μάρτυρας (μη εφαρμογή ζιζανιοκτόνου). Η 
αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων εκφράστηκε ως % αναστολή της ανάπτυξης των φυτών. Η 
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αξιολόγηση έγινε μακροσκοπικά τέσσερις εβδομάδες μετά τον ψεκασμό χρησιμοποιώντας την 
κλίμακα 0-100 (0: μη καταπολέμηση-φυτά χωρίς συμπτώματα και παρόμοια με εκείνα του 
αψέκαστου μάρτυρα, 100: πλήρης νέκρωση των φυτών). 
Πειράματα προσδιορισμού της έντασης ανθεκτικότητας (GR50, R/S). Σε πειράματα που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2011-2012 μελετήθηκε (μακροσκοπική εκτίμηση και 
προσδιορισμός χλωρού βάρους) η ένταση ανθεκτικότητας πέντε ανθεκτικών (R) βιοτύπων του C. 
albida και τριών βιοτύπων του C. bonariensis στο glyphosate. Ειδικότερα, το glyphosate 
χρησιμοποιήθηκε στις δόσεις [1/2x, 1x (συνιστώμενη, 63 g δ.ο/στρ), 2x, 4x, 8x, 16x] για τους οκτώ 
R βιότυπους. Αντίθετα, για δυο ευαίσθητους (S) βιοτύπους (έναν για κάθε είδος) χρησιμοποιήθηκε 
το ίδιο ζιζανιοκτόνο αλλά σε δόσεις 1x (συνιστώμενη, 63 g δ.ο/στρ), 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x και 
1/32x. Για κάθε βιότυπο (ανθεκτικό ή ευαίσθητο) μεταξύ των επεμβάσεων υπήρχε και αψέκαστος 
μάρτυρας (μη εφαρμογή ζιζανιοκτόνου). Το κάθε πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές στο χρόνο. Η 
επίδραση των επεμβάσεων στην ανάπτυξη των φυτών αξιολογήθηκε έξι εβδομάδες μετά την 
εφαρμογή του glyphosate με προσδιορισμό του χλωρού βάρους του υπέργειου τμήματος των 
φυτών που επιβίωσαν σε κάθε φυτοδοχείο. Τα δεδομένα εκφράστηκαν ως ποσοστό (%) του μέσου 
χλωρού βάρους του αψέκαστου μάρτυρα για κάθε βιότυπο. Οι μέσοι όροι των επεμβάσεων 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξεύρεση της καταλληλότερης εξίσωσης συμμεταβολής με σκοπό τον 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ζιζανιοκτόνου που προκαλεί μείωση του χλωρού βάρους 
(GR50 τιμή) των φυτών κάθε βιοτύπου (Seefeldt κ.ά., 1995). Ακολούθως, οι προσδιορισθείσες GR50 
τιμές χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της έντασης ανθεκτικότητας [R/S, λόγος της GR50 
τιμής ενός R πληθυσμού προς την αντίστοιχη GR50 τιμή του S πληθυσμού] των βιοτύπων στο 
ζιζανιοκτόνο. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Πειράματα ελέγχου ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι 
25 πληθυσμοί του ζιζανίου Conyza spp. δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά (16-70% μείωση 
της ανάπτυξης των φυτών σε σχέση με το μάρτυρα) στη συνιστώμενη δόση του glyphosate και 
χαρακτηρίσθηκαν ως ανθεκτικοί (R) ενώ οι υπόλοιποι χαρακτηρίσθηκαν ως ευαίσθητοι (S). Οι δύο 
χαρακτηρισμένοι ως ευαίσθητοι πληθυσμοί αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά (95-100% μείωση 
της ανάπτυξης των φυτών σε σχέση με το μάρτυρα) με όλες τις επεμβάσεις του ζιζανιοκτόνου. 
Ακολούθως, τα πιο εύρωστα φυτά των ανθεκτικών πληθυσμών μεταφυτεύτηκαν σε μεγαλύτερα 
φυτοδοχεία (8,5 L) και αφέθηκαν σε συνθήκες περιβάλλοντος για να σποροποιήσουν. Κατά την 
ωρίμανση, οι σπόροι κάθε φυτού συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν ξεχωριστά για περαιτέρω χρήση 
τους στις πειραματικές εργασίες.  
Πειράματα προσδιορισμού της έντασης ανθεκτικότητας (R/S). Τα δεδομένα έδειξαν ότι η 
ένταση ανθεκτικότητας (R/S) των πέντε βιοτύπων του είδους C. albida κυμάνθηκε από 7,96 έως 
32,51 στο πρώτο πείραμα και από 8,15 έως 38,91 στο δεύτερο πείραμα, ενώ η ένταση 
ανθεκτικότητας (R/S) των τριών βιοτύπων του είδους C. bonariensis κυμάνθηκε από 2,51 έως 9,75 
στο πρώτο πείραμα και από 3,82 έως 6,20 στο δεύτερο πείραμα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα (εργαστηρίου και θερμοκηπίου) από ένα 
μεγάλο αριθμό πληθυσμών των 3 ειδών της κόνυζας (C. canadensis, C. bonariensis και C. albida), 
που συλλέχθηκαν από 8 περιοχές της χώρας μας (Λακωνία, Κορινθία, Αργολίδα, Βοιωτία, 
Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Λευκάδα και Φθιώτιδα), από καλλιέργειες όπως το αμπέλι, η ελιά, τα 
εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα και τα μηλοειδή.  Σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι: 1) να 
εξακριβωθεί το επίπεδο της ανθεκτικότητας (GR50), 2) να μετρηθεί το σικιμικό οξύ ως βιοχημικός 
δείκτης της ανθεκτικότητας, και 3) να μελετηθούν οι πιθανοί μηχανισμοί ανάπτυξης ανθεκτικότητας.  
Τα πειράματα φυτοδοχείων έδειξαν ότι μεγάλος αριθμός πληθυσμών εμφάνισε ανθεκτικότητα με 
ένταση της ανθεκτικότητας (GR50; R/S) που κυμάνθηκε από 3 έως 86.  Μέτρηση του σικιμικού 
οξέος in-vivo έδειξε ότι οι ευαίσθητοι πληθυσμοί έχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τους 
ανθεκτικούς πληθυσμούς.  Μετρήθηκε (real-time PCR) η σχετική έκφραση γονιδίων (ABC-
transporters και EPSPS) και βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερες εκφράσεις σε κάποια από αυτά, σε 
R- σε σχέση με S- πληθυσμούς.   
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ζιζανιοκτόνο glyphosate έχει γίνει το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο του κόσμου για 
τον έλεγχο ζιζανίων για μια σειρά από λόγους, συμπεριλαμβανομένων  της υψηλής 
αποτελεσματικότητας και του χαμηλού κόστους, καθώς και  της σχετικά ήπιας επίδρασης στο 
περιβάλλον. Η ευρέως διαδεδομένη χρήση του glyphosate, ωστόσο, άσκησε πίεση επιλογής επί 
των διαφόρων ειδών ζιζανίων. Η κόνυζα (Conyza sp.) οικογένεια Asteraceae, αποτελεί ίσως το πιο 
συχνά απαντώμενο ζιζάνιο που εμφανίζει ανθεκτικότητα στο glyphosate στην Ελλάδα (Chachalis 
and Travlos 2012) αλλά και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, έχει ήδη αναφερθεί η ανθεκτικότητα της C. 
bonariensis (Travlos και Chachalis, 2010), C. canadensis (Nol κ.ά., 2012; Travlos and Chachalis 
2012) και η C. albida (Travlos and Chachalis 2012).  Όσον αφορά τις πιθανές διαφορές μεταξύ των 
R- και S- πληθυσμών, στην C. bonariensis δεν υπήρχαν διαφορές σε συνθήκες μη ανταγωνισμού 
(Travlos and Chachalis, 2012). 
O πιο πιθανός μηχανισμός για την αντοχή στο glyphosate στην κόνυζα δεν εμπλέκει το EPSPS 
ένζυμο (Feng et al. 2004; Koger and Reddy 2005; Yuan et al 2007).  Επιπρόσθετα, δεν έχει 
αποδειχθεί ότι η μειωμένη απορρόφηση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα που 
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αναπτύχθηκε στο glyphosate.  Αντίθετα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η μειωμένη μετακίνηση 
αυτού στους R-πληθυσμούς (Shaner 2009).   
Έχουν γίνει αρκετές μελέτες με σκοπό τον εντοπισμό των μηχανισμών που οδηγούν στην μειωμένη 
μετακίνηση του ζιζανιοκτόνου σε R-πληθυσμούς καθώς και στην μετακίνηση και αδρανοποίησή του 
στα χυμοτόπια (Ge et al. 2010; Ge et al. 2011).  Έτσι έχουν ταυτοποιηθεί αρκετά γονίδια που 
πιθανόν να εμπλέκονται σ’ όλες αυτές τις διαδικασίες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους ABC 
μεταφορείς (Kang et al., 2011). Στις ανθεκτικές ποικιλίες κόνυζας αυξάνεται  η έκφραση των ABC 
μεταφορέων σε πολύ μεγάλο βαθμό (Peng et al. 2010; Yuan et al. 2010). Οι ABC-μεταφορείς 
παίζουν ρόλο στην ανταλλαγή ιόντων και ενίοτε στην αποτοξίνωση των φυτικών κυττάρων.  Πιο 
πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι R-πληθυσμοί κόνυζας μεταβολίζουν το ζιζανιοκτόνο σε μη τοξικές 
χημικές ενώσεις (González-Torralva et al. 2012). Το glyphosate νεκρώνει τα φυτά παρεμβαίνοντας 
στο βιοχημικό μονοπάτι του σικιμικού οξέος, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη βιοσύνθεση των 
αρωματικών αμινοξέων και πολλών δευτερογενών αρωματικών προϊόντων. Το ζιζανιοκτόνο 
παρεμβαίνει προσδενόμενο στο EPSPS ένζυμο, γεγονός που οδηγεί στην ταχεία συσσώρευση του 
σικιμικού (shikimate)  και στην μετέπειτα νέκρωση του φυτού.  
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι: 1) να εξακριβωθεί το επίπεδο της ανθεκτικότητας (GR50) σε ένα 
μεγάλο αριθμό πληθυσμών των 3 ειδών της κόνυζας (C. canadensis, C. bonariensis και C. albida), 
2) να βρεθεί η πιο αξιόπιστη βιοχημική μέθοδος μέτρησης του σικιμικό οξέος ώστε να πιστοποιείται 
η ύπαρξη R- και S- πληθυσμών, και 3) να μελετηθούν οι πιθανοί μοριακοί μηχανισμοί ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας σε R-πληθυσμούς που εμφανίζουν διάφορα επίπεδα έντασης ανθεκτικότητας. 
 
2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συλλογή υλικού.  Πληθυσμοί συλλέχθηκαν από 8 περιοχές της χώρας μας (Λακωνία, Κορινθία, 
Αργολίδα, Βοιωτία, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Λευκάδα και Φθιώτιδα), από καλλιέργειες όπως το 
αμπέλι, η ελιά, τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα και τα μηλοειδή, 
Επίπεδο ανθεκτικότητας. Σε πειράματα φυτοδοχείων ύποπτα R-φυτά κόνυζας (5-8 φύλλα), 
ψεκάστηκαν με glyphosate (συνιστώμενη δόση 1Χ = 73 g δ.ο/στρ), με δόσεις [1/2Χ, 1Χ, 2Χ, 4Χ, 8Χ, 
16Χ, 32Χ].  Οι S- πληθυσμοί ψεκάστηκαν με glyphosate ως ακολούθως 2Χ, 1Χ, 1/2Χ, 1/4Χ, 1/8Χ, 
1/16Χ.  Τα πειράματα επαναλήφθηκαν τουλάχιστον δύο φορές και χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο 
(RCBD) με 4 επαναλήψεις ανά επέμβαση.  Για την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων 
μετρήθηκε το χλωρό βάρος των φυτών στις 4 εβδομάδες μετά την μεταχείριση.  
Μέτρηση σικιμικού οξέος:Η μέτρηση του σικιμικού οξέος (R- και S- πληθυσμοί) έγινε σύμφωνα με 
τη μέθοδο των Koger and Reddy (2005), με τροποποιήσεις.  
Δειγματοληψία υλικού για μοριακή ανάλυση: Χρησιμοποιήθηκε ένας R- και S- πληθυσμός, με 
δύο δειγματοληψίες, 24 ΗΜΤ και 96ΗΜΤ, σε φυτά στο στάδιο 5-8 φύλλων. 
Αντίστροφη μεταγραφή και αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (RΤ-PCR): Για τα 
πειράματα RT-PCR, 1μg συνολικού RNA απομονώθηκε από R- και S- φύλλα (πρωτόκολλο 
απομόνωσης RNΑ με Trizol) και σύνθεση cDNA το κατάλληλο Kit ως εκμαγείο στις αντιδράσεις  
RT-PCR και Real Time PCR. Οι αλληλουχίες των εκκινητών είναι από Peng et al. 2010. To γονίδιο 
της ακτίνης χρησιμοποιήθηκε ως RT-PCR control. 
Real-Time PCR: H ποσοτική ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων ABC-transporters καθώς και του 
γονιδίου EPSPS επιτεύχθηκε με πειράματα Real-Time PCR.  H σχετική αναλογία έκφρασης των 
γονιδίων για κάθε δείγμα συγκρίθηκε με την έκφραση των αντίστοιχων γονιδίων στο δείγμα του 
μάρτυρα της ευαίσθητης ποικιλίας.  
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Επίπεδο ανθεκτικότητας. Τα πειράματα φυτοδοχείων έδειξαν ότι μεγάλος αριθμός πληθυσμών 
και από τα 3 είδη εμφάνισε ένταση της ανθεκτικότητας (GR50; R/S) που κυμάνθηκε από 3 έως 86.   
Μέτρηση του σικιμικού οξέος: Μέτρηση in-vivo έδειξε ότι οι ευαίσθητοι πληθυσμοί έχουν 
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (2-3 φορές περισσότερο) από τους ανθεκτικούς πληθυσμούς.   
Μηχανισμοί ανθεκτικότητας: Σχετικά με το γονίδιο EPSPS οι διαφορές της σχετικής έκφρασης 
μεταξύ των δύο ποικιλιών συμφωνούν απόλυτα με τη βιβλιογραφία (2 με 2,5 φορές περισσότερο 
στην ανθεκτική ποικιλία από ότι στην ευαίσθητη). Αντίθετα, η σχετική έκφραση γονιδίων ABC-
μεταφορείς, σε κάποιες περιπτώσεις, ήταν πάρα πολύ υψηλότερη σε R-πληθυσμούς σε σχέση με 
S-πληθυσμούς (453 vs. 45, αντίστοιχα). Τέλος οι μετρήσεις του σικιμικού οξέος συμφωνούν με τα 
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αποτελέσματα από τις σχετικές εκφράσεις των ABC-μεταφορέων (όπου έχουμε πολύ μεγάλες 
σχετικές εκφράσεις, παρατηρούμε χαμηλές συγκεντρώσεις σικκιμικού οξέος).  Τα αποτελέσματα 
αυτά αποτυπώνουν το πρόβλημα της ανάπτυξης ανθεκτικότητας των 3 ειδών κόνυζας στην 
Ελλάδα, καθώς και ανιχνεύουν τους πιθανούς μηχανισμούς ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε μοριακό 
επίπεδο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος αξιολογήθηκαν ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης, τα 
μορφολογικά και φαινολογικά χαρακτηριστικά πέντε (5) ανθεκτικοί βιότυποι στο glyphosate του 
είδους Conyza albida, τρεις (3) ανθεκτικοί βιότυποι του C. bonariensis, ένας ευαίσθητος βιότυπος 
C. albida και ένας ευαίσθητος βιότυπος C. bonariensis. Τα δεδομένα έδειξαν ότι η έναρξη της 
επιμήκυνσης του στελέχους, η εμφάνιση του πρώτου ανθοφόρου οφθαλμού, η εμφάνιση του 
πρώτου άνθους και η έναρξη της σποροποίησης των φυτών ενός ανθεκτικού βιοτύπου του C. 
albida έγινε 5-13 ημέρες αργότερα σε σύγκριση με τα φυτά του ευαίσθητου βιοτύπου. Αντιθέτως, τα 
προαναφερθέντα στάδια καταγράφηκαν στα φυτά ενός άλλου ανθεκτικού βιοτύπου του C. albida 2-
5 ημέρες νωρίτερα από ότι στα φυτά του ευαίσθητου βιοτύπου. Το ξηρό βάρος των φυτών του 
πρώτου (οψιμότερου) ανθεκτικού βιοτύπου κατά το στάδιο της σποροποίησης ήταν πολύ 
μεγαλύτερο από του ευαίσθητου βιοτύπου, ενώ το αντίστοιχο ξηρό βάρος του δευτέρου 
(πρωιμότερου) ανθεκτικού βιοτύπου ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο από το ξηρό βάρος του ευαίσθητου 
βιοτύπου. Σχετικώς με το C. bonariensis, η έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους, η εμφάνιση του 
πρώτου ανθοφόρου οφθαλμού, η εμφάνιση του πρώτου άνθους και η έναρξη της σποροποίησης 
των φυτών των τριών ανθεκτικών βιοτύπων παρατηρήθηκε 0-8 ημέρες νωρίτερα από ότι στα φυτά 
του ευαίσθητου βιοτύπου, ενώ το ξηρό βάρος τους ήταν ελαφρώς μικρότερο από το ξηρό βάρος 
του ευαίσθητου βιοτύπου κατά το στάδιο της σποροποίησης.  
 Λέξεις Κλειδιά: ρυθμός ανάπτυξης, φαινολογικά χαρακτηριστικά, glyphosate, Conyza 
spp. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα είδη του γένους Conyza (οικογένεια Asteraceae) που απαντώνται στην Ελλάδα είναι το C. 
bonariensis (L.) Cronq., το C. canadensis (L.) Cronq και το C. albida Wild. ex Sprengel 
(Γιαννίτσαρος, 1997). Τα είδη αυτά παράγουν τεράστιες ποσότητες αχαινίων μέσω των οποίων η 
εξάπλωσή τους από περιοχή σε περιοχή είναι εύκολη και ταχύτατη. Τα τρία είδη, τα οποία έχουν 
πλήρως προσαρμοστεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (Γιαννίτσαρος, 1997), συγκαταλέγονται 
μεταξύ των χειρότερων ζιζανίων του κόσμου και απαντώνται συχνά σε μεικτούς πληθυσμούς σε 
οπωρώνες, αμπελώνες αλλά και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις.  
Η αντιμετώπιση των ειδών του γένους Conyza βασίζεται κυρίως σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές 
μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων και κυρίως του glyphosate [N-(phosphonomethyl)glycine], το οποίο 
θεωρείται ως το σημαντικότερο ευρέος φάσματος μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο παγκοσμίως (Baylis, 
2000; Nol κ.ά., 2012). Βέβαια, η συνεχής και εντατική χρήση του glyphosate κατά τα τελευταία 
χρόνια οδήγησε στην ανάπτυξη 13, 31 και 3 ανθεκτικών βιοτύπων που ανήκουν στα είδη C. 
bonariensis, C. canadensis και C. αlbida (Heap, 2012). Η πρώτη αναφορά ανθεκτικών πληθυσμών 
στο glyphosate του γένους Conyza στη χώρα μας έγινε από τους Γιαννοπολίτης κ.ά. (2008) και 
ακολούθησαν αναφορές ανθεκτικών βιοτύπων στο glyphosate των ειδών C. bonariensis (Travlos 
και Chachalis, 2010) και C. canadensis (Nol κ.ά., 2012).  
Οι Shrestha κ.ά. (2010) αναφέρουν ότι η αυξημένη προσαρμοστικότητα των ανθεκτικών βιοτύπων 
του γένους Conyza είναι ανεπιθύμητη επειδή συμβάλλει στην ταχεία εξάπλωσή τους. Βέβαια, 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές (Shrestha κ.ά., 2010), αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε αφού η  μελέτη ενός 
ανθεκτικού και ενός ευαίσθητου βιοτύπου του C. canadensis έδειξε ότι ο ανθεκτικός βιότυπος ήταν 
υψηλότερος από τον ευαίσθητο, αλλά το ξηρό βάρος του ήταν μικρότερο κατά 40%. Αντίθετα, η 
μελέτη ενός ανθεκτικού και ενός ευαίσθητου βιοτύπου του C. bonariensis έδειξε ότι δεν υπήρχαν 
διαφορές μεταξύ των δύο βιοτύπων σε συνθήκες μη ανταγωνισμού (Travlos και Chachalis, 2012). 
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Επειδή οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικώς με την προσαρμοστικότητα των ανθεκτικών και 
ευαίσθητων βιοτύπων του γένους Conyza υπό τις ίδιες συνθήκες είναι ελάχιστες και εξαιτίας της 
μεγάλης σπουδαιότητας τέτοιων μελετών στην επιλογή των μεθόδων αντιμετώπισής τους, 
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η παρούσα εργασία όπου αξιολογήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης, 
τα μορφολογικά και τα φαινολογικά χαρακτηριστικά διαφόρων ανθεκτικών και ευαίσθητων 
βιοτύπων στο glyphosate των C. bonariensis και C. albida.  

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Προέλευση φυτικού υλικού. Σπόροι από πέντε και τρεις ανθεκτικούς βιοτύπους των ειδών C. 
albida και C. bonariensis, αντίστοιχα, καθώς και σπόροι από δύο ευαίσθητους βιότυπους των 
ανωτέρω ειδών (ένας για κάθε είδος) αξιολογήθηκαν ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης, τα 
μορφολογικά και τα φαινολογικά χαρακτηριστικά των φυτών. Οι σπόροι που χρησιμοποιήθηκαν 
από κάθε βιότυπο προήλθαν από φυτά που αναπτύχθηκαν κατά το πείραμα αξιολόγησης της 
ανθεκτικότητας των βιοτύπων. 
Πείραμα φυτοδοχείων. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο άνοιξη-
θέρος του 2012. Ειδικότερα, σπόροι από κάθε βιότυπο σπάρθηκαν σε πλαστικούς δίσκους των 24 
θέσεων και διαστάσεων 6x5.5x5 cm για κάθε θέση. Το έδαφος που χρησιμοποιήθηκε ήταν μίγμα 
ανοικτού-κίτρινου και μαύρου χρώματος τύρφης σε αναλογία 1:2. Ακολούθως, οι πλαστικοί δίσκοι 
τοποθετήθηκαν εντός του θερμοκηπίου όπου, μετά την εμφάνιση των σποροφύτων, έγιναν 
διαδοχικές αραιώσεις ώστε τελικά να παραμείνουν ομοιόμορφα ανεπτυγμένα φυτά στο στάδιο των 
2-4 φύλλων. Στη συνέχεια, δύο ομοιόμορφα φυτά μεταφυτεύτηκαν σε κάθε φυτοδοχείο 
(χωρητικότητας 8,5 L χρησιμοποιώντας το προαναφερθέν μείγμα εδάφους) και όλα τα φυτοδοχεία 
τοποθετήθηκαν σε υπαίθριο χώρο ώστε τα φυτά να αναπτυχθούν υπό φυσικές συνθήκες 
περιβάλλοντος (άνοιξη-θέρος του 2012). Τα φυτά κατά τη διάρκεια του πειράματος αρδεύονταν με 
στάγδην άρδευση για να εξασφαλιστεί το ομοιόμορφο πότισμα που είναι απαραίτητο για την 
ομοιόμορφη και κανονική ανάπτυξη των φυτών. Χρησιμοποιήθηκε το 10 x 5 (10 βιότυποι x 5 
δειγματοληψίες) παραγοντικό πείραμα με τέσσερις (4) επαναλήψεις (φυτοδοχεία) για κάθε 
συνδυασμένο παράγοντα. Το πειραματικό σχέδιο ήταν πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη 
(RCBD). Ειδικότερα, η πρώτη δειγματοληψία έγινε στο στάδιο της ροζέτας, η δεύτερη στο στάδιο 
της επιμήκυνσης του στελέχους (bolting stage), η τρίτη στην άνθηση, η τέταρτη στο 50-80% της 
σποροποίησης και η πέμπτη στο 100% της σποροποίησης. Σε κάθε δειγματοληψία καταγράφηκε το 
χλωρό και το ξηρό βάρος του υπέργειου τμήματος των φυτών ανά βιότυπο και επανάληψη 
(φυτοδοχείο). Επίσης, σε ορισμένες δειγματοληψίες μετρήθηκε το ύψος των φυτών (ύψος κεντρικού 
στελέχους), η διάμετρος της ροζέτας και ο αριθμός των φύλλων των φυτών. Επιπρόσθετα, για κάθε 
βιότυπο καταγράφηκε η ημερομηνία έναρξης επιμήκυνσης του στελέχους (bolting), η ημερομηνία 
έναρξης σχηματισμού ανθοφόρων οφθαλμών, η ημερομηνία έναρξης της άνθησης και η 
ημερομηνία έναρξης της σποροποίησης. Οι φαινολογικές μετρήσεις λαμβάνονταν καθημερινά με 
μακροσκοπική παρατήρηση. Τα δεδομένα των φαινολογικών μετρήσεων εκφράστηκαν ως ημέρες 
(DAT) από την εγκατάσταση των φυτοδοχείων στον υπαίθριο χώρο.  
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα δεδομένα έδειξαν ότι η έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους, η εμφάνιση του πρώτου 
ανθοφόρου οφθαλμού, η εμφάνιση του πρώτου άνθους και η έναρξη της σποροποίησης των φυτών 
ενός ανθεκτικού βιοτύπου του C. albida καταγράφηκε 5-13 ημέρες αργότερα σε σύγκριση με τα 
φυτά του ευαίσθητου βιότυπου. Αντιθέτως, τα προαναφερθέντα στάδια των φυτών ενός άλλου 
ανθεκτικού βιοτύπου του C. albida παρατηρήθηκαν 2-5 ημέρες νωρίτερα από ότι στα φυτά του 
ευαίσθητου βιότυπου. Το ξηρό βάρος των φυτών του πρώτου (οψιμότερου) ανθεκτικού βιοτύπου 
κατά το στάδιο της σποροποίησης ήταν πολύ μεγαλύτερο από εκείνο του ευαίσθητου βιοτύπου, 
ενώ το αντίστοιχο ξηρό βάρος του δευτέρου (πρωιμότερου) ανθεκτικού βιοτύπου ήταν ελαφρώς 
μεγαλύτερο του ευαίσθητου βιοτύπου. Σχετικώς με το C. bonariensis, η έναρξη της επιμήκυνσης 
του στελέχους, η εμφάνιση του πρώτου ανθοφόρου οφθαλμού, η εμφάνιση του πρώτου άνθους και 
η έναρξη της σποροποίησης των φυτών των τριών ανθεκτικών βιοτύπων παρατηρήθηκε 0-8 ημέρες 
νωρίτερα από ότι στα φυτά του ευαίσθητου βιοτύπου, ενώ το ξηρό βάρος τους ήταν ελαφρώς 
μικρότερο από το ξηρό βάρος του ευαίσθητου βιοτύπου κατά το στάδιο της σποροποίησης.  
Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι ο ρυθμός αύξησης παρουσιάζει μεγαλύτερη 
παραλλακτικότητα μεταξύ των ανθεκτικών βιοτύπων του C. albida σε σύγκριση με τον ευαίσθητο 



 23 

βιότυπο, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός των ανθεκτικών βιοτύπων του C. bonariensis παρουσιάζει 
μικρότερη παραλλακτικότητα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε πείραμα φυτοδοχείων διερευνήθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ ρυζιού και δύο βιοτύπων του E. 
phyllopogon με διασταυρωτή ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς της δράσης του ενζύμου 
οξικογαλακτική συνθάση (ALS) ή ενός ευαίσθητου βιοτύπου. Ειδικότερα, σε κάθε φυτοδοχείο 
αναπτύχθηκαν 10 φυτά ρυζιού με έξι πυκνότητες φυτών κάθε βιοτύπου (0, 2, 4, 6, 8, 10 
φυτά/φυτοδοχείο). Τα φυτά συγκομίστηκαν μετά από 42 ημέρες και προσδιορίστηκε το χλωρό 
βάρος και ο αριθμός των αδελφιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το χλωρό βάρος των φυτών του 
ρυζιού μειώθηκε κατά 60-62% από την παρουσία δύο φυτών του ζιζανίου, ενώ η αντίστοιχη μείωση 
από 10 φυτά των βιοτύπων ήταν 87-88%. Ο αριθμός των αδελφιών των φυτών του ρυζιού 
μειώθηκε από τα δύο φυτά των τριών βιοτύπων του ζιζανίου κατά 41-45%, ενώ κατά 68-69% από 
την πυκνότητα των 10 φυτών. Το χλωρό βάρος των τριών βιοτύπων του ζιζανίου δεν έδειξε 
σημαντικές διαφορές, ενώ ο αριθμός των αδελφιών διαφοροποιήθηκε. Ειδικότερα, ο ευαίσθητος 
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βιότυπος παρήγαγε μεγαλύτερο αριθμό αδελφιών (17, 11, και 8 για 2, 4, και 10 φυτά, αντίστοιχα) 
από ό,τι οι δύο ανθεκτικοί βιότυποι (12-13, 8-9, και 5-7 για 2, 4, και 10 φυτά, αντίστοιχα). Η μελέτη 
αυτή έδειξε ότι οι βιότυποι του E. phyllopogon με διασταυρωτή ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα που 
αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS δεν εμφανίζουν μείωση στην 
ανταγωνιστική/προσαρμοστική τους ικανότητα. 

Λέξεις Κλειδιά: ανταγωνιστική ικανότητα, διασταυρωτή ανθεκτικότητα, ρύζι Clearfield.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα είδη του γένους Echinochloa αποτελούν μαζί με το κόκκινο ρύζι τα σημαντικότερα ζιζάνια της 
καλλιέργειας ρυζιού της Ελλάδας (Κaloumenos και Eleftherohorinos, 2012). Για την χημική τους 
αντιμετώπιση πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις με ζιζανιοκτόνα που 
αναστέλλουν τη δράση των ενζύμων ALS (οξικογαλακτική συνθάση) και ACCase (καρβοξυλάση του 
ακέτυλο-CoA), τα οποία προκαλούν την ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων με διασταυρωτή ή 
πολλαπλή ανθεκτικότητα (Iwakami κ.ά., 2012). Η γνώση της ανταγωνιστικής ικανότητας ενός 
ανθεκτικού βιοτύπου σε σύγκριση με την αντίστοιχη των ευαίσθητων βιοτύπων, είναι καθοριστικής 
σημασίας για την κατανόηση της δυναμικής του (Vila-Aiub κ.ά., 2009). Μείωση στην ανταγωνιστική 
ικανότητα σε ανθεκτικούς βιότυπους ζιζανίων λόγω ανθεκτικού ενζύμου ALS έχει αναφερθεί για 
διάφορα είδη ζιζανίων. Η σημειακή μετάλλαξη στο ALS γονίδιο, εκτός από την επίδρασή της στην 
καταλυτική δράση του ενζύμου ALS, μπορεί να επηρεάζει ταυτοχρόνως και άλλα χαρακτηριστικά 
(περίπτωση πλειοτροπικού ALS γονιδίου) των ανθεκτικών φυτών με αποτέλεσμα να αυξάνει, να 
μειώνει ή να μην επηρεάζει την προσαρμοστικότητά τους (Yu κ.ά., 2010). Αυτό τεκμαίρεται από τα 
δεδομένα που δείχνουν ότι βιότυποι του είδους E. crus-galli, ανθεκτικοί στα ζιζανιοκτόνα propanil 
και clomazone, δεν παρουσίασαν μείωση ή αύξηση στην ανταγωνιστική τους ικανότητα 
(Bagavathiannan κ.ά., 2011). Αντιθέτως, βιότυποι του είδους E. phyllopogon με ανθεκτικότητα σε 
ζιζανιοκτόνα που αναστέλλον τη δράση των ενζύμων ACCase, ALS ή επιμηκυνασών (elongases) 
εκδήλωσαν παρόμοια ανταγωνιστική ικανότητα έναντι φυτών ρυζιού, αλλά είχαν μικρότερο ύψος, 
μικρότερη φυλλική επιφάνεια, μικρότερη βιομάζα βλαστών και μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα 
(Boddy κ.ά., 2012) 
Η ταυτοποίηση των μορφολογικών, φυσιολογικών και φαινολογικών διαφορών μεταξύ ανθεκτικών 
και ευαίσθητων βιοτύπων μπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες καταπολέμησης των ανθεκτικών 
βιοτύπων σε συνθήκες αγρού (Preston κ.ά., 2009). Σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται 
στην ταυτοποίηση και ακολούθως στην αξιοποίηση χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων ειδών 
(ρύζι, σιτηρά), τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αυξημένη ανταγωνιστική ικανότητά τους 
εναντίον των ζιζανίων (Boddy κ.ά., 2012; Gealy και Moldenhauer, 2012).  
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων του E. 
phyllopogon στα ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS επηρεάζει την 
ανταγωνιστική τους ικανότητα εναντίον των φυτών του ρυζιού (σε σύγκριση με τα φυτά του 
ευαίσθητου βιοτύπου). 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Σε πείραμα φυτοδοχείων διερευνήθηκε η ανταγωνιστική ικανότητα μεταξύ δύο ανθεκτικών 
βιοτύπων σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS και ενός ευαίσθητου βιοτύπου 
του ζιζανίου E. phyllopogon και της ποικιλίας ρυζιού ‘Sirio’ (‘Clearfield’, ανθεκτική στις 
ιμιδαζολινόνες).  
Οι σπόροι των ειδών (ρυζιού και ζιζανίου) δέχθηκαν μεταχείριση προβλάστησης (τοποθετήθηκαν 
εντός τριβλίων επί διπλού στρώματος διηθητικού χαρτιού διαποτισμένου με διάλυμα KNO3, 0,1M) 
και παρέμειναν για τέσσερεις ημέρες σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών (26ο C). Ακολούθως, 10 νεαρά 
σπορόφυτα ρυζιού (ποικιλία Sirio) με μήκος κολεοπτίλης 3 mm μεταφυτεύθηκαν σε 
προκαθορισμένες θέσεις σε μεγάλα φυτοδοχεία 9 L. Επίσης, ομοιόμορφα σπορόφυτα κάθε 
βιοτύπου του ζιζανίου μεταφυτεύθηκαν στα φυτοδοχεία στις πυκνότητες 0, 2, 4, 6, 8, 10 
φυτά/φυτοδοχείο. Τα φυτά αρδεύονταν καθημερινά και δέχονταν εβδομαδιαία λίπανση με 
υδατοδιαλυτό λίπασμα (ΝH4ΝΟ3), ώστε να διασφαλιστούν άριστες συνθήκες ανάπτυξης. Μετά από 
διάστημα 42 ημερών, τα φυτά συγκομίστηκαν και καταμετρήθηκε το χλωρό βάρος του υπέργειου 
τμήματος, καθώς και, ο αριθμός των αδελφιών των φυτών των βιοτύπων του ζιζανίου και του 
ρυζιού. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη 
(RCBD). Κάθε συνδυασμένη επέμβαση είχε 4 επαναλήψεις (φυτοδοχεία), ενώ το πείραμα 
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επαναλήφθηκε δύο φορές. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
ANOVA. Οι συγκρίσεις μέσων όρων πραγματοποιήθηκαν με το κριτήριο LSD. Οι στατιστικές 
αναλύσεις έγιναν με το λογισμικό SPSS v15.0. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα φυτά ρυζιού υπέστησαν έντονο ανταγωνισμό από τους δύο ανθεκτικούς και από τον ευαίσθητο 
βιότυπο του E. phyllopogon. Ειδικότερα, το χλωρό βάρος του ρυζιού (10 φυτά) μειώθηκε κατά 60, 
62 και 62%, από την παρουσία δύο φυτών των δύο ανθεκτικών και του ευαίσθητου βιοτύπου του 
ζιζανίου, αντίστοιχα. Η υψηλότερη πυκνότητα (10 φυτά κάθε βιοτύπου ζιζανίου) προκάλεσε μείωση 
του χλωρού βάρους του ρυζιού κατά 87, 88 και 87%, αντίστοιχα. Η αντίστοιχη μείωση στον αριθμό 
των αδελφιών των φυτών του ρυζιού ήταν 41, 42 και 45% στην πυκνότητα των δύο φυτών των 
τριών βιοτύπων και 68, 69 και 69% στην πυκνότητα των δέκα φυτών των βιοτύπων του ζιζανίου.  
Η σύγκριση του χλωρού βάρους των τριών βιοτύπων του ζιζανίου δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές 
διαφορές. Η αύξηση της πυκνότητας των φυτών των τριών βιοτύπων της μουχρίτσας δεν 
προκάλεσε ανάλογη μείωση της ανάπτυξης του ρυζιού εξαιτίας του ενδοειδικού ανταγωνισμού των 
φυτών του ζιζανίου. Αντιθέτως, ο αριθμός αδελφιών του ευαίσθητου βιοτύπου ήταν μεγαλύτερος 
από τον αριθμό αδελφιών των ανθεκτικών βιοτύπων. Ειδικότερα, ο ευαίσθητος βιότυπος παρήγαγε 
17, 11, 10 και 8 αδέλφια για τις πυκνότητες των 2, 4, 6 και 10 φυτών, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός 
αδελφιών του ενός ανθεκτικού βιοτύπου ήταν 13, 9, 8, και 7 και του άλλου 12, 8, 7, και 5.  
Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι οι βιότυποι του E. phyllopogon με ανθεκτικότητα λόγω τροποποίησης 
του ενζύμου ALS δεν παρουσίασαν μειωμένη ανταγωνιστική/προσαρμοστική ικανότητα (fitness 
cost), αφού ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν παρόμοιος ή και μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθμό του 
ευαίσθητου βιοτύπου. Επομένως, η πίεσης επιλογής των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη 
δράση του ενζύμου ALS συνέβαλε στην ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων του E. phyllopogon, αλλά 
δεν επηρέασε την ανταγωνιστική τους ικανότητα στην καλλιέργεια του ρυζιού.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Για τη μοριακή ταυτοποίηση ειδών του γένους Echinochloa χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 
χλωροπλαστικού DNA (cpDNA), ενώ για τη διερεύνηση της μοριακής βάσης της διασταυρωτής 
ανθεκτικότητας τεσσάρων βιοτύπων E. phyllopogon στα ζιζανιοκτόνα penoxsulam, bispyribac-
sodium, imazamox, foramsulfuron, nicosulfuron και rimsulfuron χρησιμοποιήθηκαν η μεθοδολογία 
αλληλούχησης του ALS γονιδίου και πέψης του με την ενδονουκλεάση περιορισμού (TspRI). Η 
σύγκριση των αλληλουχιών ανάλυσης του χλωροπλαστικού DNA στο trnL εσώνιο (βάσεις 464-484) 
έδειξε ότι τα είδη E. phyllopogon φέρουν το νουκλεοτίδιο αδενίνη σε 12 επαναλήψεις [(A)12], ενώ το 
E. crus-galli φέρει 5-6 επαναλήψεις αδενίνης [(A)5-6] στην ίδια θέση. Τα αποτελέσματα 
αλληλούχησης του ALS γονιδίου έδειξαν ότι η διασταυρωτή ανθεκτικότητα των βιοτύπων του E. 
phyllopogon οφείλεται σε σημειακή μετάλλαξη στο ALS γονίδιο που έχει ως συνέπεια την έκφραση 
του ενζύμου ALS με αντικατάσταση του αμινοξέος τρυπτοφάνη από λευκίνη στη θέση 574 (Trp574-
Leu). Επιλεκτική πέψη του DNA με την ενδονουκλεάση περιορισμού TspRI διαφοροποίησε τα 
ανθεκτικά από τα ευαίσθητα αλληλόμορφα του ALS γονιδίου και επιβεβαίωσε πλήρως τα 
αποτελέσματα της αλληλούχησης του DNA. Η διαπίστωση ότι η διασταυρωτή ανθεκτικότητα του E. 
phyllopogon στα ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS οφείλεται σε μετάλλαξη 
του γονιδίου ALS και ειδικότερα στο κωδικόνιο Trp574 αποτελεί την πρώτη αναφορά παγκοσμίως.  
Λέξεις Κλειδιά: Ανθεκτικό ένζυμο ALS, διασταυρωτή ανθεκτικότητα, Echinochloa phyllopogon, 
ενδονουκλεάση περιορισμού, μοριακή ταυτοποίηση μουχρίτσας. 
   
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το γένος Echinochloa περιλαμβάνει 50 περίπου είδη που συγκαταλέγονται μεταξύ των χειρότερων 
ζιζανίων του κόσμου. Η μουχρίτσα (E. crus-galli L. Beauv.) θεωρείται ως το συχνότερα απαντώμενο 
ζιζάνιο στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, ενώ τα είδη E. phyllopogon (Stapf) Stapf ex Kossenko και E. 
oryzoides (Ard.) Fritsch. αποτελούν τα πιο σοβαρά ζιζάνια του ρυζιού παγκοσμίως και στη χώρα 
μας (Damalas κ.ά., 2008). 
Η συστηματική κατάταξη των ειδών του γένους Echinochloa είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των 
μορφολογικών ομοιοτήτων μεταξύ των ειδών και μεταξύ των βιοτύπων. Αυτός άλλωστε είναι και ο 
λόγος που το είδος E. phyllopogon αναφέρεται ως E. oryzicola Vasing., E. crus-galli var. oryzicola 
(Vasinger) T. Koyama ή E. oryzoides (Ard.) Fritsch (Aoki και Yamaguchi, 2008). Πρόσφατα, η 
ανάπτυξη διαφόρων μοριακών τεχνικών συνέβαλε καθοριστικά στην επίλυση παρόμοιων 
προβλημάτων. Ειδικότερα, η εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης στον 
πολυμορφισμό μεγέθους περιοριστικών τμημάτων, γνωστή ως μέθοδος PCR-RFLP, αποδείχθηκε 
χρήσιμη για την ταυτοποίηση των ειδών E. oryzicola, E. crus-galli και E. oryzoides (Mennan και 
Kaya-Altop, 2012). Παράλληλα η ανάλυση χλωροπλαστικού DNA (cpDNA) συνέβαλε στον 
διαχωρισμό των ειδών Echinochloa (Yasuda κ.ά., 2002).  
Η χρήση των ζιζανιοκτόνων bispyribac-sodium, penoxsulam και imazamox στην καλλιέργεια του 
ρυζιού συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαφόρων ειδών 
μουχρίτσας στο ρύζι. Όμως τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας αυτής, ως αναστολείς της δράσης του 
ενζύμου οξικογαλακτική συνθάση (ALS ή AHAS, EC 2.2.1.6) και με μεγάλη δράση εναντίον των 
ζιζανίων, παρουσιάζουν το μειονέκτημα να επιλέγουν τάχιστα  ανθεκτικούς βιοτύπους. Αυτό 
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επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι εκατόν είκοσι επτά (127) είδη ζιζανίων έχουν ήδη αναπτύξει 
ανθεκτικούς βιοτύπους στα ζιζανιοκτόνα της ομάδας αυτής (Heap, 2012). Η ανθεκτικότητα στις 
περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου ALS, ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις οφείλεται στην ικανότητα των φυτών να μεταβολίζουν τα ζιζανιοκτόνα μέσω της 
καταλυτικής δράσης του ενζύμου μονοοξυγονάση του κυτοχρώματος P450 (Cyt-P450).  
Την καλλιεργητική περίοδο 2009 εκφράστηκαν παράπονα από ορυζοπαραγωγούς για μη 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζιζανίου μουχρίτσα (Echinochloa) μετά από εφαρμογή του 
penoxsulam. Έρευνα κατά το 2010 έδειξε ότι η μειωμένη αποτελεσματικότητα του penoxsulam 
εναντίον διαφόρων βιοτύπων μουχρίτσας οφειλόταν σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας στο ζιζανιοκτόνο 
καθώς και διασταυρωτής ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα bispyribac-sodium, imazamox, 
foramsulfuron, nicosulfuron και rimsulfuron, τα οποία αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS. 
Ακολούθως, το 2011 διερευνήθηκε ο μηχανισμός ανθεκτικότητας των βιοτύπων του γένους 
Echinochloa και επιπρόσθετα ταυτοποιήθηκαν τα είδη των βιοτύπων με χρήση χλωροπλαστικών 
μοριακών δεικτών.  
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ KAI ΥΛΙΚΑ   
Αλληλούχηση χλωροπλαστικού DNA  (cpDNA). Ελάσματα φύλλων (100 mg) από φυτά δύο 
ανθεκτικών βιοτύπων E. phyllopogon (συμβατικώς χαρακτηρισμένα) στο penoxsulam, δύο μετρίως 
ευαίσθητων E. phyllopogon βιοτύπων και δύο ευαίσθητων E. crus-galli βιοτύπων 
χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση γενωμικού DNA (gDNA). Για κάθε βιότυπο, η απομόνωση 
gDNA έγινε ανεξάρτητα από τρία διαφορετικά φυτά. Πέντε μl του gDNA (250 ng) χρησιμοποιήθηκαν 
ως εκμαγείο στην PCR για ενίσχυση του cpDNA trnL εσωνίου. Το προϊόν της ενίσχυσης 
αποστάλθηκε για αλληλούχηση και οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες  στοιχήθηκαν για τον εντοπισμό 
διαφορών στις επαναλήψεις του νουκλεοτιδίου αδενίνης (Α).  
Αλληλούχηση ALS γονιδίου. Ελάσματα φύλλων (100 mg) από φυτά τεσσάρων ανθεκτικών (R) E. 
phyllopogon βιοτύπων που επιβίωσαν μετά από εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του 
penoxsulam, δύο μετρίως ευαίσθητων-μη ψεκασμένων E. phyllopogon βιοτύπων και δύο 
ευαίσθητων-μη ψεκασμένων (S) E. crus-galli βιοτύπων χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση 
γενωμικού DNA (gDNA). Για κάθε βιότυπο, η απομόνωση DNA έγινε ανεξάρτητα από τρία 
διαφορετικά φυτά. Πέντε μl gDNA (250 ng) χρησιμοποιήθηκαν ως εκμαγείο παρουσία κατάλληλων 
εκκινητών στην PCR για ενίσχυση του ALS γονιδίου. Το προϊόν της ενίσχυσης χρησιμοποιήθηκε ως 
εκμαγείο για την περαιτέρω ενίσχυση (nested PCR) 336 ζεύγη βάσεων του ALS γονιδίου που 
περιέχει τη θέση τρυπτοφάνη-574. Το προϊόν αυτής της ενίσχυσης αποστάλθηκε για αλληλούχηση 
και οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες στοιχήθηκαν με σκοπό τον εντοπισμό σημειακών μεταλλάξεων 
υπεύθυνων για την ανθεκτικότητα.  
Πέψη του ALS γονιδίου με ενδονουκλεάση περιορισμού (TspRI). Το προαναφερόμενο προϊόν 
ενίσχυσης (336 ζεύγη βάσεων του ALS γονιδίου που περιέχει τη θέση τρυπτοφάνη-574) 
χρησιμοποιήθηκε για επιλεκτική πέψη με την ενδονουκλεάση περιορισμού TspRI.   
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αλληλούχηση χλωροπλαστικού DNA (cpDNA). Η ανάλυση αλληλουχιών χλωροπλαστικού DNA 
(cpDNA) στο trnL εσώνιο (βάσεις 464-484) έδειξε ότι τα είδη E. oryzicola και E. phyllopogon έχουν 
το νουκλεοτίδιο αδενίνη σε 12 επαναλήψεις [(A)12], ενώ το E. crus-galli έχει μόνον 5-6 επαναλήψεις 
αδενίνης [(A)5-6] στην ίδια θέση (Kaloumenos κ.ά., 2012). Η σύγκριση αυτή έδειξε ότι το 
χλωροπλαστικό DNA διαχώρισε και ταυτοποίησε επιτυχώς τα είδη E. crus-galli και E. phyllopogon, 
τα οποία είχαν αναγνωριστεί βάσει των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών.  
Αλληλούχηση ALS γονιδίου. Τα αποτελέσματα της αλληλούχησης του ALS γονιδίου έδειξαν ότι η 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα των βιοτύπων του E. phyllopogon στα ζιζανιοκτόνα penoxsulam, 
bispyribac-sodium, imazamox, foramsulfuron, nicosulfuron και rimsulfuron οφείλεται σε σημειακή 
μετάλλαξη στο ALS γονίδιο. Συγκεκριμένα, η πρώτη γουανίνη (G) στο κωδικόνιο 5'-TGG (που 
κωδικοποιεί το αμινοξύ τρυπτοφάνη στη θέση 574) αντικαταστάθηκε από θυμίνη (T) με αποτέλεσμα 
την αντικατάσταση του αμινοξέος με λευκίνη (Leu, TTG) (Trp574-Leu). Επίσης, η αλληλούχηση 
έδειξε ότι όλα τα φυτά ήταν ετερόζυγα (RS) καθώς έφεραν μετάλλαξη στο ένα από τα δύο 
αλληλόμορφα του ALS γονιδίου. 
Πέψη του ALS γονιδίου με ενδονουκλεάση περιορισμού (TspRI). Η ανάλυση βασισμένη στην 
επιλεκτική πέψη του ALS γονιδίου με την ενδονουκλεάση περιορισμού TspRI, διαφοροποίησε τα 
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ανθεκτικά από τα ευαίσθητα αλληλόμορφα του γονιδίου επιβεβαιώνοντας πλήρως (απόλυτη 
ταύτιση) τα αποτελέσματα της αλληλούχησης. Συνεπώς, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση  μεταλλάξεων στο κωδικόνιο θέσης Trp574 χωρίς την ανάγκη 
πλήρους αλληλούχησης του ALS γονιδίου.  
Η διαπίστωση ότι η διασταυρωτή ανθεκτικότητα του E. phyllopogon σε ζιζανιοκτόνα που 
αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS οφείλεται σε μετάλλαξη του ALS γονιδίου και ειδικότερα 
στο κωδικόνιο Trp-574 αποτελεί την πρώτη αναφορά παγκοσμίως.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με βιοδοκιμές σπόρων και πειράματα φυτοδοχείων αξιολογήθηκαν ένας ευαίσθητος πληθυσμός 
κόκκινου ρυζιού και ένας πιθανώς ανθεκτικός λόγω της επιβίωσης των φυτών του μετά από 
εφαρμογή του imazamox σε αγρό με ποικιλία ρυζιού Clearfield (ανθεκτική στο imazamox) για 
πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στο imazamox και διασταυρωτής ανθεκτικότητας στο 
imazethapyr. Επίσης, για τη διερεύνηση της μοριακής βάσης της διασταυρωτής ανθεκτικότητας 
χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία αλληλούχησης 210 ζευγών βάσεων του ALS γονιδίου και η 
ανάλυση πολυμορφισμού ενός νουκλεοτιδίου (SNP, single nucleotide polymorphism). Οι βιοδοκιμές 
σπόρων έδειξαν ότι ο πιθανώς ανθεκτικός πληθυσμός του κόκκινου ρυζιού ήταν 86 και 142 φορές 
πιο ανθεκτικός στα ζιζανιοκτόνα imazamox και imazethapyr, αντιστοίχως, σε σύγκριση με τον 
ευαίσθητο πληθυσμό. Οι αντίστοιχες τιμές έντασης ανθεκτικότητας των πειραμάτων φυτοδοχείων 
ήταν >23 και >21, ενώ παρόμοιες ήταν και οι αντίστοιχες τιμές έντασης ανθεκτικότητας της 
ποικιλίας Clearfield. Η αλληλούχηση του ALS γονιδίου έδειξε ότι η διασταυρωτή ανθεκτικότητα του 
πληθυσμού οφείλεται σε σημειακή μετάλλαξη του ALS γονιδίου που είχε ως συνέπεια την έκφραση 
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του ενζύμου ALS με αντικατάσταση του αμινοξέος σερίνη στη θέση 653 από ασπαραγίνη (Ser653-
Asn). Η ίδια αντικατάσταση ανιχνεύτηκε και στην ποικιλία Clearfield. Επιπλέον, η ανάλυση SNP, 
που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία BASF, ισχυροποίησε την πιθανότητα η ανθεκτικότητα του 
κόκκινου ρυζιού να οφείλεται σε ροή (gene flow) του μεταλλαγμένου ALS γονιδίου από την ποικιλία 
Clearfield.  

Λέξεις Κλειδιά: ανθεκτικό ένζυμο ALS; ανθεκτικό κόκκινο ρύζι; imazamox; imazethapyr; 
μετάλλαξη ALS γονιδίου; ροή γονιδίου. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ρύζι είναι από τις σημαντικότερες καλλιέργειες για τη διατροφή του ανθρώπου παγκοσμίως και 
αποτελεί μία από τις πιο προσοδοφόρες και δυναμικές καλλιέργειες στην Ελλάδα (Eleftherohorinos 
κ.ά., 2002). Το κόκκινο ρύζι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζιζάνια στην καλλιέργεια του ρυζιού 
στις κυριότερες ορυζοπαραγωγές περιοχές του πλανήτη (Burgos κ.ά., 2008), επειδή προκαλεί 
σημαντική μείωση στην απόδοση και στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος (Eleftherohorinos 
κ.ά., 2002). 
Η μορφολογική ομοιότητα του ρυζιού και του κόκκινου ρυζιού (και τα δύο ανήκουν στο είδος Oryza 
sativa L.) καθιστά την εκλεκτική αντιμετώπιση του κόκκινου ρυζιού με χρήση ζιζανιοκτόνων 
πρακτικά αδύνατη (Eleftherohorinos και Dhima, 2002). Η ανάπτυξη όμως ανθεκτικών στις 
ιμιδαζολινόνες ποικιλιών ρυζιού (με κλασική βελτίωση) (Clearfield) επέλυσε το πρόβλημα 
καθιστώντας δυνατή την εκλεκτική χημική αντιμετώπιση του κόκκινου ρυζιού στους οριζώνες (Avila 
κ.ά., 2001). Τα ζιζανιοκτόνα των ιμιδαζολινονών αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου 
οξικογαλακτική συνθάση (ALS ή AHAS, EC 2.2.1.6) που έχει ως συνέπεια τη μη βιοσύνθεση των 
αμινοξέων βαλίνη, λευκίνη, ισολευκίνη (Webster κ.ά., 2001). 
Όμως, η ταχύτατη ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη 
δράση του ενζύμου ALS αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι εκατόν είκοσι 
επτά (127) είδη ζιζανίων έχουν ήδη αναπτύξει ανθεκτικούς βιοτύπους/πληθυσμούς παγκοσμίως 
στα ζιζανιοκτόνα της ομάδας αυτής (Heap, 2012). Ειδικότερα για το κόκκινο ρύζι έχουν αναφερθεί 
ανθεκτικοί πληθυσμοί λόγω σημειακών μεταλλάξεων στη Βραζιλία, στο Αρκάνσας των ΗΠΑ και 
στην Ιταλία (Sales κ.ά., 2008; Busconi κ.ά., 2012).  
Την καλλιεργητική περίοδο 2010 εκφράστηκαν παράπονα από ορυζοπαραγωγό για μη 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του κόκκινου ρυζιού μετά από πενταετή εφαρμογή του imazamox σε 
καλλιέργεια ρυζιού Clearfield. Αυτό είχε ως συνέπεια τη διεξαγωγή αυτής της εργασίας όπου 
διερευνήθηκαν: 1) η πιθανότητα μειωμένης αποτελεσματικότητας του imazamox λόγω ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας και διασταυρωτής ανθεκτικότητας στο imazethapyr και 2) ο μηχανισμός 
ανθεκτικότητας του κόκκινου ρυζιού στα δύο ζιζανιοκτόνα.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Σπόροι από φυτά κόκκινου ρυζιού που επιβίωσαν της εφαρμογής του imazamox συγκομίστηκαν 
πριν από την συγκομιδή του ρυζιού, αλλά και σπόροι κόκκινου ρυζιού συλλέχθηκαν από αγρό όπου 
δεν είχε γίνει εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου imazamox (ευαίσθητος πληθυσμός). Επίσης, 
συλλέχτηκαν σπόροι της ποικιλίας Clearfield ‘Sirio’ (ανθεκτική στο imazamox) και της ποικιλίας 
‘Claudio’ (ευαίσθητη στο imazamox). Οι σπόροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα 
φυτοδοχείων και βιοδοκιμής σπόρων για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του κόκκινου ρυζιού. 
Επίσης, φυτά ρυζιού και κόκκινου ρυζιού χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση και αλληλούχηση 
του ALS γονιδίου και για ανάλυση πολυμορφισμού ενός νουκλεοτιδίου (SNP).  
Βιοδοκιμές σπόρων. Οκτώ ομοιόμορφοι προβλαστημένοι σπόροι κόκκινου ρυζιού ή ρυζιού 
τοποθετήθηκαν σε τριβλία Petri (διάμ. 8,5 cm) όπου προηγουμένως είχε τοποθετηθεί διπλό 
στρώμα διηθητικού χαρτιού, το οποίο υγράνθηκε με 5 ml διαλύματος imazamox ή imazethapyr των 
συγκεντρώσεων 0.01, 0.1, 1, 10, 100 mg δ.ο./L. Ακολούθως, τα τριβλία, αφού καλύφθηκαν 
ερμητικά με αδιαφανείς σακούλες, τοποθετήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών (26-28 oC) για 
επτά ημέρες. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου μετρήθηκε το μήκος ρίζας κάθε φυτού και 
εκφράστηκε ως ποσοστό (%) του μάρτυρα (ανάπτυξη σποροφύτων σε 5 ml νερού/τριβλίο). 
Πειράματα φυτοδοχείων. Πέντε φυτά ρυζιού ή κόκκινου ρυζιού αναπτύχθηκαν σε φυτοδοχεία 
(10x10x9 cm). Η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων έγινε στο στάδιο των 3-4 φύλλων. Ειδικότερα, στον 
ευαίσθητο πληθυσμό του κόκκινου ρυζιού και στην ευαίσθητη ποικιλία ρυζιού έγινε εφαρμογή 0.5, 
1, 2, 4, 8 g imazamox/στρ. ή 0.44, 0.88, 1.75, 3.5. 7 g imazethapyr/στρ. Αντιθέτως, στον πιθανώς 



 30 

ανθεκτικό πληθυσμό κόκκινου ρυζιού και στην ανθεκτική ποικιλία ρυζιού Clearfield έγινε εφαρμογή 
4, 8, 16, 32, 64 g imazamox/στρ. ή 3.5, 7, 14, 28, 56 g imazethapyr/στρ. Για κάθε 
πληθυσμό/ποικιλία συμπεριλήφθηκε και αψέκαστος μάρτυρας. Η αξιολόγηση έγινε με 
προσδιορισμό του χλωρού βάρους του υπέργειου τμήματος των φυτών που στη συνέχεια 
εκφράστηκε ως ποσοστό (%) του χλωρού βάρους του αψέκαστου μάρτυρα. 
Αλληλούχηση ALS γονιδίου. Ελάσματα φύλλων (100 mg) από φυτά του πιθανώς ανθεκτικού 
κόκκινου ρυζιού και της ποικιλίας ρυζιού Clearfield που επιβίωσαν από την εφαρμογή 8 g 
imazamox/στρ. (συνιστώμενη δόση) καθώς και από τα αψέκαστα φυτά της ευαίσθητης ποικιλίας 
ρυζιού και του ευαίσθητου κόκκινου ρυζιού χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση γενωμικού DNA 
(gDNA). Στη συνέχεια, με χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) παρουσία 
κατάλληλων εκκινητών, ενισχύθηκαν 2101 ζεύγη βάσεων που αντιστοιχούν σε ολόκληρο το ALS 
γονίδιο. Το προϊόν της ενίσχυσης χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο για την περαιτέρω ενίσχυση 210 
ζευγών βάσεων (nested PCR) του ALS γονιδίου που περιέχει τις θέσεις σερίνη(Ser)-653 και 
γλυκίνη(Gly)-654. Το προϊόν αυτής της ενίσχυσης αποστάλθηκε για αλληλούχηση και οι 
νουκλεοτιδικές αλληλουχίες στοιχήθηκαν για τον εντοπισμό σημειακών μεταλλάξεων . 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Πειράματα φυτοδοχείων και βιοδοκιμής σπόρων. Η εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης των 
imazamox και imazethapyr μείωσε το χλωρό βάρος της ευαίσθητης ποικιλίας ρυζιού και του 
ευαίσθητου πληθυσμού κόκκινου ρυζιού κατά 94 και 95% και 96 και 95%, αντιστοίχως. Αντιθέτως, 
η εφαρμογή της οκταπλάσιας από τη συνιστώμενη δόσης των ίδιων ζιζανιοκτόνων μείωσε το 
χλωρό βάρος της ανθεκτικής ποικιλίας ρυζιού και του πιθανώς ανθεκτικού πληθυσμού κόκκινου 
ρυζιού κατά 28 και 26% και 13 και 8%, αντιστοίχως (Kaloumenos και Eleftherohorinos, 2012). Η 
δόση που απαιτείται για μείωση του χλωρού βάρους κατά 50% (τιμή GR50) ήταν 1.95 και 2.78 g 
imazamox/στρ και 2.65 και 2.68 g imazethapyr/στρ για την ευαίσθητη ποικιλία ρυζιού και τον 
ευαίσθητο πληθυσμό του κόκκινου ρυζιού. Οι αντίστοιχες τιμές για την ανθεκτική ποικιλία ρυζιού και 
τον ανθεκτικό πληθυσμό κόκκινου ρυζιού ήταν >64 και >56 g δ.ο./στρ για το imazamox και 
imazethapyr, αντίστοιχα. Οι υπολογισμένες εντάσεις ανθεκτικότητας (GR50 ανθεκτικού/GR50 
ευαίσθητου) για την ανθεκτική ποικιλία ρυζιού και τον ανθεκτικό πληθυσμό κόκκινου ρυζιού ήταν 
>23  για το imazamox και >21  για το imazethapyr. Τέλος, οι αντίστοιχες εντάσεις ανθεκτικότητας 
για την ανθεκτική ποικιλία ρυζιού και τον ανθεκτικό πληθυσμό του κόκκινου ρυζιού, όπως 
υπολογίστηκαν με τη βιοδοκιμή των σπόρων, ήταν 91 και 86 για το imazamox και 142 και 147 για 
το imazethapyr. 
Αλληλούχηση του ALS γονιδίου. Η συγκριτική ανάλυση των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών του 
ALS γονιδίου όλων των φυτών που αναλύθηκαν (τρία για κάθε πληθυσμό/ποικιλία) με την 
αλληλουχία νουκλεοτιδίων για το ευαίσθητο ρύζι (Genbank: AY885674) έδειξε ότι η ευαίσθητη 
ποικιλία ρυζιού και ο ευαίσθητος πληθυσμός του κόκκινου ρυζιού δεν παρουσίασαν 
αντικαταστάσεις νουκλεοτιδίων. Αντιθέτως, η ανθεκτική ποικιλία ρυζιού και ο ανθεκτικός πληθυσμός 
του κόκκινου ρυζιού παρουσίασαν αντικατάσταση της γουανίνης (G) από αδενίνη (Α) στο δεύτερο 
νουκλεοτίδιο του κωδικονίου Ser-653. Η μετάλλαξη ανιχνεύτηκε και στα δύο αλληλόμορφα του ALS 
γονιδίου (RR, ομόζυγα φυτά) με συνέπεια την αντικατάσταση του αμινοξέος σερίνη (Ser) στο 
ένζυμο ALS από ‘ασπαραγίνη (Asn)’ (Ser653-Asn) (Kaloumenos και Eleftherohorinos, 2012). 
Συμπερασματικά, οι παρόμοιες εντάσεις ανθεκτικότητας και η ίδια αντικατάσταση αμινοξέος μεταξύ 
της ανθεκτικής ποικιλίας ρυζιού και του ανθεκτικού πληθυσμού κόκκινου ρυζιού συνηγορούν σε 
πιθανή ροή του ALS γονιδίου από την ποικιλία Clearfield στο κόκκινο ρύζι. Η υπόθεση αυτή 
ενισχύεται από την ανάλυση SNP που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία BASF.  

 
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Avila, L.A., D.J. Lee, S.A. Senseman, G.N. McCauley, J.M. Chandler and J.T. Cothern. 2005. 
Assessment of acetolactate synthase (ALS) tolerance to imazethapyr in red rice ecotypes (Oryza 
spp.) and imidazolinone tolerant/resistant rice (Oryza sativa) varieties. Pest Management Science 
61: 171-178. 

Burgos, N.R., J.K. Norsworthy, R.C. Scott and K.L. Smith. 2008. Red rice (Oryza sativa) status 
after 5 years of imidazolinone-resistant rice technology in Arkansas. Weed Technology 22: 200-
208.  



 31 

Busconi, M., D. Rossi, C. Lorenzoni, G. Baldi and C. Fogher. 2012. Spread of herbicide-resistant 
weedy rice (red rice, Oryza sativa L.) after 5 years of Clearfield rice cultivation in Italy. Plant Biology 
14: 751-759. 

Eleftherohorinos, I.G. and K.V. Dhima. 2002. Red rice (Oryza sativa) control in rice (O. sativa) 
with preemergence and postemergence herbicides. Weed Technology 16: 537-540. 

Eleftherohorinos, I.G., K.V. Dhima and I.B. Vasilakoglou. 2002. Interference of red rice in rice 
grown in Greece. Weed Science 50: 167-172. 

Heap, I. 2012. International survey of herbicide resistant weeds. Available at web site 
http://www.weedresearch.com/in.asp 

Kaloumenos, N.S. and I.G. Eleftherohorinos. 2012. Red rice (Oryza sativa) cross-resistance to 
imidazolinone herbicides used in resistant rice cultivars grown in northern Greece. Pesticide 
Biochemistry and Physiology (under review).   

Sales, M.A., V.K. Shivrain, N.R. Burgos and Y.I. Kuk. 2008. Amino acid substitutions in the 
acetolactate synthase gene of red rice (Oryza sativa) confer resistance to Imazethapyr. Weed 
Science 56: 485-489. 

Webster, E.P. and J.A. Masson. 2001. Acetolactate synthase-inhibiting herbicides on 
imidazolinone-tolerant rice. Weed Science 49: 652-657. 
 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ (Echinochloa phyllopogon 
(Stapf) Stapf ex Kossenko) ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΝΖΥΜΟΥ ALS 

Α.Π. Παπαπαναγιώτου1, Γ.Χ. Μενεξές2 και Η.Γ. Ελευθεροχωρινός2 
 

1 TEI Μεσολογγίου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα ΘΕ.Κ.Α., Εργαστήριο 
Φυτοπροστασίας-Φαρμακολογίας 

2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας 

 
Email: eleftero@agro.auth.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογήθηκαν τρεις βιότυποι του είδους E. phyllopogon από 
ορυζοκαλλιέργειες της δυτικής Ελλάδας για την πιθανότητα ανάπτυξης διασταυρωτής 
ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα του ρυζιού imazamox, azimsulfuron, bispyribac-sodium, 
penoxsulam και στα ζιζανιοκτόνα του αραβοσίτου nicosulfuron, rimsulfuron και foramsulfuron, αλλά 
και για πολλαπλή ανθεκτικότητα στο profoxydim. Ταυτόχρονα, αξιολογήθηκε ένας βιότυπος του 
ζιζανίου από την ίδια περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ως ευαίσθητος σε προηγούμενη μελέτη. Η 
εφαρμογή της συνιστώμενης και τετραπλάσιας της συνιστώμενης δόσης των ζιζανιοκτόνων 
imazamox, azimsulfuron, bispyribac-sodium και penoxsulam μείωσε το χλωρό βάρος των τριών 
βιοτύπων κατά 0-54%. Η συνδυασμένη εφαρμογή της συνιστώμενης και τετραπλάσιας δόσης των 
ζιζανιοκτόνων με το οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο dimethoate δεν προκάλεσε διαφορές στη 
δράση τους. Η αποτελεσματικότητα όλων των ζιζανιοκτόνων εναντίον του ευαίσθητου βιοτύπου 
ήταν άριστη (100%), ενώ η αντίστοιχη αποτελεσματικότητα του profoxydim ήταν άριστη (100%) 
εναντίον όλων των βιοτύπων. Η αποτελεσματικότητα της συνιστώμενης και τετραπλάσιας δόσης 
των ζιζανιοκτόνων του αραβοσίτου εναντίον των ανθεκτικών βιοτύπων ήταν 0-19% (nicosulfuron), 
0-11% (rimsulfuron) και 0-15% (foramsulfuron), αντίστοιχα, ενώ εναντίον του ευαίσθητου βιοτύπου 
ήταν άριστη (100%). Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι οι δύο βιότυποι του E. phyllopogon ανέπτυξαν 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα σε όλα τα αξιολογηθέντα ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη δράση του 
ενζύμου ALS, αλλά δεν ανέπτυξαν πολλαπλή ανθεκτικότητα στο profoxydim. 

Λέξεις Κλειδιά: azimsulfuron, bispyribac-sodium, imazamox, penoxsulam, foramsulfuron, 
nicosulfuron, rimsulfuron, profoxydim.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα διάφορα είδη του γένους Echinochloa (E. οryzicola ή E. phyllopogon, E. oryzoides) αποτελούν 
μαζί με το κόκκινο ρύζι τα σημαντικότερα ζιζάνια της ορυζοκαλλιέργειας στη χώρα και διεθνώς 
(Damalas κ.ά., 2008; Lambrada, 2007). Στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η καλλιέργεια του 
ρυζιού εντοπίζεται στις εκβολές του Αχελώου ποταμού και καταλαμβάνει έκταση περίπου 10.000 
στρεμμάτων. 
Η αντιμετώπιση των αγρωστωδών, κυπεροειδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια 
ρυζιού της περιοχής βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη δράση 
των ενζύμων οξικογαλακτική συνθάση (ALS ή AHAS) ή καρβοξυλάση του ακέτυλο-CoA (ACCase). 
Η απόσυρση δραστικών ουσιών με διαφορετικό μηχανισμό δράσης (molinate, pretilachlor, 
quinclorac, propanil) είχε ως συνέπεια την άσκηση υψηλής πίεσης επιλογής με αποτέλεσμα την 
ταχύτατη ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διαχείρισή 
τους (Beckie και Tardif, 2012). Μέχρι σήμερα, 127 είδη ζιζανίων έχουν αναπτύξει ανθεκτικούς 
βιοτύπους στα ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS και 41 είδη στα 
ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ACCase (Heap, 2012). Οι Iwakami κ.ά. 
(2012) αναφέρουν ότι η ανθεκτικότητα του E. phyllopogon οφειλόταν σε αυξημένο μεταβολισμό των 
ζιζανιοκτόνων, ενώ οι πρόσφατες έρευνες των Kaloumenos κ.ά. (2012) τεκμαίρουν ότι η 
ανθεκτικότητα τεσσάρων βιοτύπων E. phyllopogon της Β. Ελλάδας οφειλόταν σε ανθεκτικό ένζυμο 
ALS. 
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση: 1) της πιθανής ανάπτυξης διασταυρωτής 
ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα του ρυζιού imazamox, azimsulfuron, bispyribac-sodium, 
penoxulam (αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS) και στα ζιζανιοκτόνα του αραβοσίτου 
nicosulfuron, rimsulfuron και foramsulfuron (αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS), καθώς και 2) 
της πιθανής ανάπτυξης πολλαπλής ανθεκτικότητας στο profoxydim (αναστέλλει τη δράση του 
ενζύμου ACCase) σε τρεις βιότυπους E. phyllopogon.\ 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ  
Σπόροι από φυτά τριών βιοτύπων του E. phyllopogon που επιβίωσαν από συνδυασμένη εφαρμογή 
των ζιζανιοκτόνων imazamox και azimsulfuron, συγκομίστηκαν από μονοκαλλιέργεια ορυζώνων 
στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2010, στην περιοχή Κατοχή του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Οι τρεις 
βιότυποι του ζιζανίου είχαν εκτεθεί σε συνεχόμενες επεμβάσεις των ανωτέρω ζιζανιοκτόνων κατά 
τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Στο πείραμα συμπεριλήφθηκε ένας βιότυπος του E. phyllopogon 
από την ίδια περιοχή που είχε αξιολογηθεί σε προηγούμενη μελέτη (2011) ως ευαίσθητος. 
Πειράματα φυτοδοχείων με ζιζανιοκτόνα ρυζιού. Πέντε ομοιόμορφα προβλαστημένοι σπόροι 
[προηγήθηκε μεταχείρισή τους με διάλυμα KNO3 0,1M και διατήρηση σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών 
(26-28οC) για διάστημα 4-5 ημερών] των βιοτύπων της E. phyllopogon τοποθετήθηκαν σε 
φυτοδοχεία διαστάσεων 10 x 10 x 9 cm. Η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων πραγματοποιήθηκε στο 
στάδιο των 3-4 φύλλων των φυτών. Τα ζιζανιοκτόνα imazamox, azimsulfuron, bispyribac-sodium, 
penoxsulam και profoxydim εφαρμόστηκαν στη συνιστώμενη δόση (1x) και στις δόσεις 4x, 8x, 16x, 
32x. Συγκεκριμένα, οι δόσεις εφαρμογής του imazamox ήταν 5, 20, 40, 80, 160 g δ.ο./στρ, του 
azimsulfuron 2.5, 10, 20, 40, 80 g δ.ο./στρ, του  bispyribac-sodium 2.5, 10, 20, 40, 80 g δ.ο./στρ, 
του penoxsulam 4, 16, 32, 64, 128 g δ.ο./στρ και του profoxydim 20, 80, 160, 320, 640 g δ.ο./στρ, 
αντίστοιχα. Η αξιολόγηση έγινε 21 ημέρες μετά την εφαρμογή των επεμβάσεων με προσδιορισμό 
του χλωρού βάρους του υπέργειου τμήματος των φυτών, το οποίο ακολούθως εκφράστηκε ως 
ποσοστό (%) του χλωρού βάρους του αψέκαστου μάρτυρα. Το πειραματικό σχέδιο που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν οι πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη (RCBD), με 4 επαναλήψεις 
(φυτοδοχεία) και το πείραμα πραγματοποιήθηκε δύο φορές. 
Πειράματα φυτοδοχείων με ζιζανιοκτόνα αραβοσίτου. Οι δύο βιότυποι του E. phyllopogon που 
παρουσίασαν την υψηλότερη ένταση ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα του ρυζιού, καθώς και ο 
ευαίσθητος βιότυπος εκτέθηκαν στην εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων nicosulfuron, rimsulfuron και 
foramsulfuron της καλλιέργειας αραβοσίτου. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο στάδιο 
ανάπτυξης των βιοτύπων και στο ίδιο εύρος δόσεων των ζιζανιοκτόνων [συνιστώμενη δόση (1x), 
4x, 8x, 16x, 32x]. Ειδικότερα, οι δόσεις εφαρμογής του nicosulfuron ήταν 4, 16, 32, 64, 128 g 
δ.ο./στρ, ενώ οι αντίστοιχες δόσεις των rimsulfuron και foramsulfuron ήταν 1,25, 5, 10, 20, 40 g 
δ.ο./στρ και 5,6, 22,5, 45, 90, 180 g δ.ο./στρ. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε 21 ημέρες από την 
εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων με προσδιορισμό του χλωρού βάρους των φυτών που επιβίωσαν. Το 
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πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη (RCBD), με 4 
επαναλήψεις (φυτοδοχεία) και το πείραμα πραγματοποιήθηκε δύο φορές. Για τη στατιστική 
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ANOVA. Οι συγκρίσεις μέσων όρων 
πραγματοποιήθηκαν με το κριτήριο LSD. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το λογισμικό SPSS 
v15.0. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Πειράματα φυτοδοχείων με ζιζανιοκτόνα ρυζιού. Η εφαρμογή της συνιστώμενης και 
τετραπλάσιας δόσης των ζιζανιοκτόνων imazamox, azimsulfuron, bispyribac-sodium και 
penoxsulam μείωσε το χλωρό βάρος του ενός βιοτύπου μουχρίτσας κατά 0 και 11%, 0 και 1%, 0 
και 11%, 0 και 1%, αντίστοιχα. Η αντίστοιχη μείωση του νωπού βάρους του δεύτερου βιοτύπου 
ήταν 5 και 13%, 3 και 10%, 24 και 34%, 19 και 34%, αντίστοιχα. Τέλος, το χλωρό βάρος του τρίτου 
βιοτύπου μειώθηκε κατά 42 και 51%, 19 και 39%, 32 και 41%, 44 και 54%, αντίστοιχα. Η 
ταυτόχρονη εφαρμογή της συνιστώμενης και τετραπλάσιας δόσης των ζιζανιοκτόνων με το 
εντομοκτόνο dimethoate δεν προκάλεσε σημαντικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα των 
ζιζανιοκτόνων, υποδηλώνοντας την απουσία μηχανισμού ανθεκτικότητας λόγω μεταβολισμού 
(μονοξυγονάσες Cyt P450) των ζιζανιοκτόνων. Η αποτελεσματικότητα της μεγαλύτερης δόσης 
εφαρμογής (32x) των imazamox, azimsulfuron, bispyribac-sodium και penoxulam ήταν 18, 14, 32 
και 91% για τον πρώτο βιότυπο, 40, 23, 54 και 88% για τον δεύτερο βιότυπο και 91, 48, 81 και 98% 
για τον τρίτο βιότυπο, αντίστοιχα. Η αποτελεσματικότητα όλων των προαναφερθέντων 
ζιζανιοκτόνων ήταν άριστη (100%) εναντίον του ευαίσθητου βιοτύπου μουχρίτσας σε όλες τις 
δόσεις εφαρμογής. Τέλος, η αποτελεσματικότητα του profoxydim ήταν άριστη (100%) εναντίον 
όλων των βιοτύπων (τρεις ανθεκτικοί και ένας ευαίσθητος).   
Πειράματα φυτοδοχείων με ζιζανιοκτόνα αραβοσίτου. Η συνιστώμενη και η τετραπλάσια δόση 
των ζιζανιοκτόνων nicosulfuron, rimsulfuron και foramsulfuron μείωσαν το νωπό βάρος των φυτών 
του πρώτου βιοτύπου κατά 0 και 4%, 0 και 4% και 2 και 9%, αντίστοιχα. Η αντίστοιχη μείωση για 
τον δεύτερο βιότυπο ήταν 2 και 19%, 1 και 11% και 0 και 15%, ενώ ο ευαίσθητος βιότυπος 
καταπολεμήθηκε άριστα (100%) από όλες τις δόσεις εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων.  
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι τρεις βιότυποι του είδους E. phyllopogon ανέπτυξαν 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα στα τέσσερα ζιζανιοκτόνα του ρυζιού, ενώ οι δύο από αυτούς 
ανέπτυξαν διασταυρωτή ανθεκτικότητα και στα τρία ζιζανιοκτόνα του αραβοσίτου. Τέλος, όλοι οι 
βιότυποι ήταν ευαίσθητοι στο profoxydim. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε δέκα πειράματα αγρού σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας αξιολογήθηκε η 
αποτελεσματικότητα διαφόρων ζιζανιοκτόνων [clodinafop, fenoxaprop, tralkoxydim, pinoxaden, 
mesosulfuron + iodosulfuron, diclofop, fluazifop, quizalofop, propaquizafop, cycloxydim, clethodim 
και imazamox] εναντίον βιοτύπων αγριοβρώμης. Η αποτελεσματικότητα της συνιστώμενης και 
τετραπλάσιας δόσης του clodinafop propargyl ήταν 0-18% και 12-52%, ενώ η αντίστοιχη 
αποτελεσματικότητα των δύο δόσεων του fenoxaprop-p-ethyl ήταν 9-22% και 16-56%. Η 
αποτελεσματικότητα της συνιστώμενης και τετραπλάσιας δόσης του tralkoxydim ήταν 22-57% και 
27-77%, ενώ η αντίστοιχη αποτελεσματικότητα του pinoxaden ήταν 25(ένας αγρός)-82% και 
61(ένας αγρός)-96%. Τέλος, η αποτελεσματικότητα της συνιστώμενης και τετραπλάσιας δόσης του 
mesosulfuron + iodosulfuron ήταν 68(ένας αγρός)-86% και 90-96%. Σχετικώς με τον βιότυπο του 
αγροκτήματος ΑΠΘ, η αποτελεσματικότητα των pinoxaden, mesosulfuron methyl + iodosulfuron 
methyl sodium και imazamox ήταν άριστη (95-100%). Αντιθέτως, η αντίστοιχη αποτελεσματικότητα 
του fluazifop-p-butyl ήταν 0 και 2%, του quizalofop-p-ethyl 3 και 22% και του propaquizafop 4 και 
17%, ενώ η αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων δόσεων του tralkoxydim ήταν 86 και 95%, και 
των cycloxydim και clethodim 100% και για τις δύο δόσεις. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι 
ορισμένοι βιότυποι αγριοβρώμης έχουν αναπτύξει διασταυρωτή ανθεκτικότητα στα 
αρυλοφαινοξυαλκανοϊκά ζιζανιοκτόνα και τις κυκλοεξανδιόνες, ενώ εμφανίζουν ευαισθησία στο 
pinoxaden και σε ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS.   

Λέξεις Κλειδιά: ACCase-αναστολείς,  ALS-αναστολείς, Avena sterilis L., clodinafop 
propargyl, fenoxaprop-p-ethyl, diclofop-methyl, fluazifop-p-butyl, quizalofop-p-ethyl, propaquizafop, 
tralkoxydim, cycloxydim, clethodim, pinoxaden, mesosulfuron+iodosulfuron 

 
1. EIΣΑΓΩΓΗ 
Η αγριοβρώμη (A. sterilis L.) αποτελεί το σημαντικότερο και συχνότερα απαντώμενο ζιζάνιο των 
χειμερινών σιτηρών της Ελλάδας (Travlos κ.ά., 2008). Για τη χημική αντιμετώπιση αυτού του 
ζιζανίου πραγματοποιούνται μεταφυτρωτικές επεμβάσεις ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη δράση 
των ενζύμων ACCase (καρβοξυλάση του ακέτυλο-CoA) ή ALS (οξικογαλακτική συνθάση) (Powles 
και Yu, 2010). H συνεχής εφαρμογή αυτών των ζιζανιοκτόνων ασκεί υψηλή πίεση επιλογής που 
προκαλεί την ταχεία εμφάνιση ανθεκτικών βιοτύπων κυρίως στους -ACCase αναστολείς  (Beckie 
και Tardif, 2012). Αυτό συνέβη και με το A. sterilis, το οποίο αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο 
αγρωστώδες είδος σε αριθμό ανθεκτικών βιοτύπων στον κόσμο (Ahmad-Hamdani κ.ά., 2012). Η 
ανθεκτικότητα εκδηλώνεται είτε λόγω τροποποίησης της θέσης δράσης ή λόγω αυξημένου 
μεταβολισμού ή υπερπαραγωγής του ευαίσθητου ενζύμου ACCase (Powles και Yu, 2010). Οι 
βιότυποι του A. sterilis στην Ελλάδα ανέπτυξαν ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα αναστολείς της 
δράσης του ενζύμου ACCase λόγω τροποποίησης της θέσης δράσης (επιλογή σημειακών 
μεταλλάξεων στο ACCase γονίδιο) (Παπαπαναγιώτου κ.ά., 2010; Papapanagiotou κ.ά., 2012). Η 
ένταση και τα πρότυπα ανθεκτικότητας στους αναστολείς της δράσης του ενζύμου ACCase 
καθορίζονται από την συγκεκριμένη μετάλλαξη, την κατάσταση ομοζυγωτίας/ετεροζυγωτίας των 
γονιδίων των φυτών, το ζιζανιοκτόνο και τη δόση εφαρμογής του (Beckie και Tardif, 2012). Τα 
πρόσφατα δεδομένα έδειξαν ότι ένας βιότυπος του συγγενούς είδους Avena fatua ανέπτυξε 
ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS λόγω τροποποίησης 
της θέσης δράσης (ALS γονιδίου) (Beckie κ.ά., 2012). Η δυσκολία διαχείρισης του A. sterilis και των 
άλλων σημαντικών αγρωστωδών ζιζανίων κατέστησε αναγκαία τη χρήση προφυτρωτικών-
υπολειμματικών ζιζανιοκτόνων ή ακόμη και μιγμάτων (Bailly κ.ά., 2012).  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Κατά τη διάρκεια των ετών 2010 και 2011 πραγματοποιήθηκαν 10 πειράματα αγρού σε σημαντικές 
σιτοπαραγωγικές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας για την αξιολόγηση της αντιμετώπισης 
βιοτύπων του ζιζανίου αγριοβρώμη με όλα τα εγκεκριμένα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα 
(αγρωστωδοκτόνα) (αναστολείς της δράσης των ενζύμων ACCase και ALS). Τα πειράματα 
εγκαταστάθηκαν σε καλλιέργειες σκληρού σίτου στις περιοχές Κολχίδας (Ν. Κιλκίς), Δουμπιάς (Ν. 
Χαλκιδικής), Ν. Ευκαρπίας και Ν. Μπάφρας (Ν. Σερρών), καθώς και στο αγρόκτημα του ΑΠΘ (Ν. 
Θεσσαλονίκης). Πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις στην συνιστώμενη (1x) και στην τετραπλάσια (4x) 
δόση των ζιζανιοκτόνων clodinafop propargyl (4,1 και 16,4 g δ.ο./στρ), fenoxaprop-p-ethyl (8,25 και 
33 g δ.ο./στρ), tralkoxydim 40 και 160 g δ.ο./στρ), pinoxaden (4 και 16 g δ.ο./στρ), mesosulfuron 
methyl+iodosulfuron methyl sodium (0,75+0,75 και 3+3 g δ.ο./στρ). Εναντίον του βιοτύπου του 
αγροκτήματος ΑΠΘ, εφαρμόστηκαν επιπλέον τα αρυλοφαινοξυαλκανοϊκά ζιζανιοκτόνα diclofop-
methyl (94,5 και 378 g δ.ο./στρ) (εγκεκριμένο στις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών), fluazifop-p-
butyl (12,5 και 50 g δ.ο./στρ), quizalofop-p-ethyl (7,5 και 30 g δ.ο./στρ), propaquizafop (12 και 48 g 
δ.ο./στρ), οι κυκλοεξανδιόνες cycloxydim (20 και 80 g δ.ο./στρ) και clethodim (24 και 96 g δ.ο./στρ) 
(ζιζανιοκτόνα εγκεκριμένα για καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε πλατύφυλλες καλλιέργειες), 
καθώς και η ιμιδαζολινόνη imazamox (5 και 20 g δ.ο./στρ). Ομοίως, τα ζιζανιοκτόνα εφαρμόστηκαν 
στην συνιστώμενη (1x) και τετραπλάσια της συνιστώμενης δόση (4x) εφαρμογής. Σε κάθε 
τοποθεσία, τα πειράματα επαναλήφθηκαν δύο φορές. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ANOVA. Οι συγκρίσεις μέσων όρων πραγματοποιήθηκαν με το 
κριτήριο LSD. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το λογισμικό SPSS v15.0. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η αποτελεσματικότητα της συνιστώμενης και τετραπλάσιας δόσης του clodinafop propargyl 
εναντίον των βιοτύπων των περιοχών Κολχίδας, Δουμπιάς, Ν. Μπάφρας και Ν. Ευκαρπίας ήταν 18 
και 38%, 4 και 12%, 9 και 52%, 8 και 22 %, αντίστοιχα. Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας που 
επιτεύχθηκαν με τις αντίστοιχες δόσεις του fenoxaprop-p-ethyl ήταν 13 και 22%, 9 και 16%, 22 και 
39%, 21 και 56%, αντίστοιχα. Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων της συνιστώμενης και 
τετραπλάσιας δόσης του tralkoxydim για τους βιοτύπους των τριών πρώτων τοποθεσιών ήταν 57 
και 78%, 31 και 47%, 23 και 46%, αντίστοιχα, ενώ η αποτελεσματικότητα του pinoxaden ήταν 82 και 
93%, 75 και 96%, 45 και 95%, αντίστοιχα. Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων 
επεμβάσεων του mesosulfuron methyl+iodosulfuron methyl sodium ήταν 86 και 93%, 82 και 96%, 
79 και 90% εναντίον των βιοτύπων των περιοχών Κολχίδας, Δουμπιάς και Ν. Μπάφρας, 
αντίστοιχα. Εναντίον του βιότυπου στη Ν. Ευκαρπία Σερρών, τα ποσοστά καταπολέμησης το 2011 
για το tralkoxydim και το pinoxaden ανήλθαν μόλις σε 39 και 36%, 28 και 61%, αντίστοιχα 
(συνιστώμενη και τετραπλάσια της συνιστώμενης δόσης εφαρμογής). Το έτος 2010, τα αντίστοιχα 
επίπεδα καταπολέμησης ανήλθαν σε 30 και 27%, 25 και 66%. Ο ίδιος βιότυπος δεν 
καταπολεμήθηκε ικανοποιητικά (αποτελεσματικότητα 68% το 2010, 72% το 2011) από τη 
συνιστώμενη δόση του μείγματος mesosulfuron methyl+iodosulfuron methyl sodium.  

Τα ζιζανοκτόνα clodinafop propargyl και diclofop-methyl εφαρμοζόμενα στη συνιστώμενη και 
τετραπλάσια δόση απέτυχαν να καταπολεμήσουν τον βιότυπο του αγροκτήματος ΑΠΘ 
(αποτελεσματικότητα 0 και 0%, 0 και 2%, αντίστοιχα), ενώ τα αντίστοιχα επίπεδα καταπολέμησης 
με τις δόσεις του fenoxaprop-p-ethyl ήταν 23 και 66%. Παρομοίως, η αποτελεσματικότητα της 
συνιστώμενης και τετραπλάσιας δόσης των fluazifop-p-butyl, quizalofop-p-ethyl και propaquizafop 
ήταν 0 και 2%, 3 και 22% και 4 και 17 %, αντίστοιχα. Αντιθέτως, η αποτελεσματικότητα της 
συνιστώμενης και τετραπλάσιας δόσης του tralkoxydim ήταν 86 και 95%, ενώ των cycloxydim και 
clethodim 100 και 100%, αντίστοιχα. Τέλος, η αντίστοιχη αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων 
pinoxaden, mesosulfuron methyl+iodosulfuron methyl-sodium και imazamox ήταν 95 και 100%, 94 
και 98%, 98 και 100%. 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι το A. sterilis σε σημαντικές περιοχές 
καλλιέργειας σιτηρών της κεντρικής Μακεδονίας έχει αναπτύξει υψηλής έντασης διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα στα αρυλοφαινοξυαλκανοϊκά ζιζανιοκτόνα που είναι εγκεκριμένα για χρήση σε 
καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών και πλατύφυλλων καλλιεργούμενων ειδών. Ταυτόχρονα, ορισμένοι 
από αυτούς τους βιότυπους εμφανίζουν μικρότερη ένταση ανθεκτικότητας στο tralkoxydim, ενώ 
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παραμένουν ευαίσθητοι στο cycloxydim και clethodim. Το pinoxaden διατηρεί υψηλή 
αποτελεσματικότητα έναντι των περισσοτέρων ανθεκτικών βιοτύπων αγριοβρώμης, ενώ το 
mesosulfuron methyl + iodosulfuron methyl-sodium και το imazamox εξασφαλίζουν εναλλακτικά 
άριστη καταπολέμηση των ανθεκτικών στους αναστολείς της δράσης του ενζύμου ACCase 
βιοτύπων.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα αγροοικοσυστήματα δεν είναι στατικά αλλά δυναμικά συστήματα αφού διαχρονικά 
παρατηρούνται αλλαγές στους ζιζανιοπληθυσμούς με τον περιορισμό ή εξαφάνιση κάποιων 
ζιζανίων και την είσοδο-εμφάνιση άλλων φυτικών ειδών. Αυτά τα άλλα φυτικά είδη ενδέχεται να 
είναι ζιζάνια από ένα άλλο αγροοικοσύστημα ή να μην είναι ζιζάνια αλλά αυτοφυή σε μία άλλη 
βιογεωγραφική περιοχή (σε επίπεδο φυτογεωγραφικής περιοχής,)* χώρας ή ηπείρου. Τα φυτικά 
είδη στη δεύτερη περίπτωση αναφέρονται ως φυτά εισβολείς. Τα φυτά εισβολείς ζημιώνουν 
σοβαρά  τα φυσικά οικοσυστήματα. Η έρευνα έως τώρα έχει δείξει  ότι αρκετά από τα  φυτά 
εισβολείς με το χρόνο γίνονται ζιζάνια εισβολείς και ορισμένα από αυτά  στη συνέχεια επιβλαβή 
ζιζάνια. Τα ζιζάνια εισβολείς και τα επιβλαβή όχι μόνο απειλούν την παραγωγικότητα των 
αγροοικοστημάτων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ζημίες. Επισημαίνεται  ότι στην Ελλάδα, η μεγάλη σημασία αυτών των φυτικών 
ειδών  δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί. Έτσι, δεν έχουν ακόμα συνταχθεί σχετικοί κατάλογοι και 
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ειδικότερα για τα ενδεχόμενα φυτικά είδη εισβολείς ως πιθανά ζιζάνια, ούτε υπάρχει σχετική 
νομοθεσία για την διαχείριση  τους, όσον αφορά τον χαρακτηρισμό τους,  την πρόληψη εισαγωγής 
τους από τρίτες χώρες και εξάλειψης τους όπου είναι εφικτό οικονομικά και γεωργικά,.  
Στην εργασία παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για τα φυτά εισβολείς και παρέχονται στοιχεία για  
μερικά φυτικά είδη εισβολείς που υπάρχουν σε γειτονικές χώρες ή χώρες με κλιματικές συνθήκες 
παρόμοιες της Ελλάδας, ως ενδεχόμενοι εισβολείς που είναι  πιθανό να γίνουν ζιζάνια και κάποια 
ιδιαίτερα σοβαρά. 
ΦΥΤΑ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ  
Τα αγροοικοσυστήματα, όπως και τα φυσικά οικοσυστήματα, δεν είναι στατικά αλλά δυναμικά. Τα 
ζιζάνια σε ένα αγροοικοσύστημα δεν παραμένουν τα ίδια συνεχώς, αλλά αλλάζουν σταδιακά με το 
χρόνο (Λόλας, 1984). Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι  ορισμένα ζιζάνια αυξάνουν τους 
πληθυσμούς τους ενώ άλλα περιορίζονται σημαντικά ή και παύουν να υπάρχουν σε ένα 
αγροοικοσύστημα,.  Καλά γνωστά παραδείγματα μείωσης της παρουσίας ή απουσίας ζιζανίων είναι 
η γόγγολη-Agrostemma githago και η φούσκα-Leon τice  leontopetalum  (Λόλας, 1984). Μία άλλη 
αλλαγή με ενδεχόμενα σοβαρές επιπτώσεις στη δομή και  παραγωγικότητα ενός 
αγροοικοσυστήματος είναι η είσοδος– εμφάνιση και εγκατάσταση στο αγροοικοσύστημα ενός νέου 
είδους φυτού. Το νέο αυτό φυτικό είδος  ενδέχεται να είναι ένα ζιζάνιο ή όχι από ένα άλλο κοντινό ή 
μακρινό οικοσύστημα (ιθαγενές) ή ένα φυτικό είδος, ζιζάνιο ή όχι, από μία άλλη βιογεωγραφική 
περιοχή (σε επίπεδο φυτογεωγραφικής περιοχής,)* χώρας ή ηπείρου (μη ιθαγενές).  Τα φυτικά είδη 
στη δεύτερη περίπτωση αναφέρονται ως φυτά εισβολείς -Invasive plants (Λόλας, 2010) ή κατά 
άλλους  εισβολικά φυτά (Κριγκας & Δαρδιώτης, 2008) ή χωροκατακτητικά (Ελλην. Βοτανική 
Εταιρεία). Τα φυτά εισβολείς διαταράσσουν - ζημιώνουν σοβαρά  τα φυσικά οικοσυστήματα 
(περιβαλλοντικά ζιζάνια) και μερικά είναι πρόδρομα ζιζάνια για τα αγροοικοσυστήματα.. Η έρευνα 
έως τώρα έχει δείξει  ότι αρκετά από τα  φυτά εισβολείς με το χρόνο γίνονται ζιζάνια εισβολείς 
(Invasive weeds ) και ορισμένα από αυτά  στη συνέχεια επιβλαβή ζιζάνια (Noxious weeds). Τα 
ζιζάνια εισβολείς και τα επιβλαβή όχι μόνο απειλούν την παραγωγικότητα των αγροοικοστημάτων, 
αλλά σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές (δημόσια υγεία) και 
περιβαλλοντικές ζημίες. Κατά τους Kaufman & Kaufman, (2007) τα φυτά εισβολείς θεωρούνται η 
δεύτερη μεγαλύτερη απειλή για τα δάση μετά την πυρκαγιά, ενώ κατά τους Sala et al. (2000) η 
δεύτερη αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας μετά την διατάραξη των βιοτόπων και μεταξύ των 
σπουδαιότερων παραγόντων της κλιματικής αλλαγής. 
Τα τελευταία 15 και περισσότερα χρόνια η σημασία των φυτών εισβολείς στη Γεωργία έχει 
αναγνωριστεί σε πολλές χώρες (Η.Π.Α. Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία, Ν. Αφρική, Ιταλία, Γαλλία, 
Πορτογαλία, κ.α.) όπου διεξάγεται αρκετή έρευνα, αναπτύσσεται  ειδική νομοθεσία, ενώ παράλληλα 
έχουν συνταχθεί κατάλογοι (Fried, 2010;  Genovesi  & Scalera,  2007; Groves, et al., 2005) με τα 
φυτά εισβολείς (και  ζιζανίων εισβολείς). Έτσι υπάρχουν κατάλογοι παγκόσμιοι, περιφερειακοί, 
εθνικοί, τοπικοί ή καραντίνας (τρία είδη: Μαύρη λίστα, Λευκή, Γκρίζα- Genovesi  & Scalera,  2007)  
με τα χειρότερα, τα σπουδαιότερα, τα 100 χειρότερα, κ.α. φυτά εισβολείς. Οι κατάλογοι αυτοί είναι 
πολύ χρήσιμοι για έγκαιρη προειδοποίηση, ενημέρωση, παρακολούθηση, εξάλειψη, εκπαίδευση, 
επικοινωνία.  Επισημαίνεται ότι παρόλα αυτά στην Ελλάδα, η μεγάλη σημασία που παρουσιάζουν 
τα φυτά εισβολείς και οι σοβαρές ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους όχι μόνο στα φυσικά 
οικοσυστήματα αλλά και στα αγροοικοσυστήματα ή την δημόσια υγεία δεν έχουν ακόμα 
αναγνωριστεί αφού δεν έχουν συνταχθεί επίσημοι κατάλογοι για τα φυτά εισβολείς, τα ζιζάνια 
εισβολείς και τα επιβλαβή (Λόλας, 2010), δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία (Lolas, 2010), ενώ η 
έρευνα που γίνεται είναι ελάχιστη (Economou et al., 2008). Ανύπαρκτη  είναι η έρευνα στην Ελλάδα 
για τα φυτά εισβολείς σε γειτονικές χώρες ή χώρες με κλιματικές συνθήκες παρόμοιες της Ελλάδας 
τα οποία ως ενδεχόμενοι εισβολείς στη χώρα μας είναι πολύ πιθανό μερικά να γίνουν  
προοδευτικά με το χρόνο ζιζάνια και κάποια ιδιαίτερα σοβαρά. Γι αυτό επιβάλλεται να γίνουν 
γνωστά τουλάχιστον μερικά από αυτά και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης-
αποφυγής εισόδου τους στη χώρα μας και σε αντίθετη περίπτωση  ορισμένα ως ιδιαίτερα σοβαρά 
να περιοριστεί η εξάπλωση, ή να γίνει εξάλειψη τους. 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Στον Πίν. 1 αναφέρονται μερικά από τα φυτικά είδη, 17 ζιζάνια και 11  αυτοφυή, τα οποία είναι πολύ 
πιθανό να  ‘’έλθουν’’  στην Ελλάδα από γειτονικές ή και απομακρυσμένες  βιογεωγραφικές 
περιοχές. Κριτήρια για την επιλογή τους,  ήταν:  ανταγωνιστικότητα-οικολογικές επιπτώσεις, τρόπος 
αναπαραγωγής-δυσκολία αντιμετώπισης, μέγεθος εξάπλωσης τους και στην περίπτωση των 
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ζιζανίων επιπλέον η βιολογική τους δυναμικότητα εισβολής. Επίσης λήφθηκε υπόψη και η αναφορά 
τους σε διάφορους καταλόγους χωρών με σχετική νομοθεσία (π.χ. Γαλλία, Fried. 2010). Κατάλογο 
με 127 φυτά  εισβολείς ή εν δυνάμει για τα οποία επιβάλλεται να λαμβάνονται μέτρα αποκλεισμού 
εισόδου τους σε μια χώρα της Ευρώπης έχει και η  EPPO (διαδίκτυο EPPO Alert List). Σημειώνεται 
ότι ορισμένα  φυτά εισβολείς πέραν των γνωρισμάτων-κριτηρίων παραπάνω είναι προβληματικά 
επίσης και γιατί είναι αλεργιογόνα (π.χ. Ambrosia, Iva. κ.α.), ή επηρεάζουν τις αποδόσεις 
καλλιεργούμενων φυτών όχι μόνο με ανταγωνισμό αλλά και μειώνουν  το σχηματισμό καρπών με 
την γύρη τους (π.χ. Parthenium hysterophorus). Το P. hysterophorus βλάπτει την Δημόσια υγεία 
καθώς και την υγεία των ζωικών οργανισμών. Το H. mantegazzianum είναι και ισχυρό 
δηλητηριώδες.Το Striga spp. είναι ολοπαράσιτο, ιδιαίτερα εξαντλητικό των φυτών που παρασιτεί και 
δεν είναι εφικτός ένας οικονομικός αποτελεσματικός έλεγχος του. 
 
Πίν. 1. Ενδεχόμενοι εισβολείς στην Ελλάδα από  γειτονικές χώρες και χώρες με κλιματικές 
συνθήκες παρόμοιες της Ελλάδας 

Είδος εισβολέα Χώρα παρουσίας 
Ζιζάνιο  
Amaranthus spinosus , 
Amaranthaceae** 

Αυστραλία, Η.Π.Α.,  Ελλάδα ? 

Ambrosia artemisiifolia  Asteraceae Βουλγαρία, Σερβία, Ιταλία, Γαλλία,  Ελβετία, Ελλάδα ?  
Apios americana Medik. Fabaceae Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία 
Cenchrus incertus Poaceae Ιταλία,   Ισπανία,  Ρουμανία, Ελλάδα ?  
Diplachne  fusca (L.) P. Beauv 
Poaceae 

Τουρκία  (στο ρύζι), Ελλάδα ? 

Eriochloa villosa (Thunb)Kunth 
Poaceae 

Η.Π.Α. Κ. Ευρώπη 

Euphorbia davidii Euphorbiaceae Γαλλία, Βουλγαρία 
Fallopia baldschuanica 
Polygonaceae 

Σερβία, Βουλγαρία, Ελλάδα? 

Heteranthera limosa  Willd.  
Pontederiaceae 

Ελλάδα ?   (στο ρύζι) 

Parthenium hysterophorus 
Asteraceae 

Βέλγιο, Ισραήλ, Πολωνία, Αφρική, Αυστραλία 

Sesbania punicea  Fabaceae Ιταλία, Πορτογαλία 
Senna spp. Caesalpiniaceae Η.Π.Α. 
Sicyos angulatus Cucurbitaceae Τουρκία, Ελλάδα ? 
Solanum carolinense Solanaceae Η.Π.Α. 
Solanum torvum Solanaceae Η.Π.Α. 
Solanum viarum Solanaceae Η.Π.Α. 
Striga spp. Scrophulariaceae Αίγυπτος, Αφρική 
Αυτοφυές  
Acalypha australis  Euphorbiaceae Τουρκία 
Amorpha fruticosa Apiaceae Σερβία,  Βουλγαρία, Τουρκία,  Ρουμανία, Έβρος ? 
Asclepias syriaca Asclepiadaceae Σερβία, Γαλλία 
Echinocystis lobata  Cucurbitaceae Σερβία, Β. Ελλάδα * (Ελευθεροχωρινός) 
Grindelia squarrosa Asteraceae Ρουμανία 
Heracleum mantegazzianum 
Apiaceae 

Γαλλία 

Iva xanthifolia Aster;aceae Σερβία, Βουλγαρία,  
Microstegium vimineum Poaceae Τουρκία 
Polygonum perfoliatum 
Polygonaceae 

Τουρκία 

Pueraria lobata  Fabaceae  Ιταλία, Ελβετία 
Solidago gigantea Asteraceae Σερβία,   Γαλλία 
 Με ερωτηματικό τα  είδη που ακόμα δεν εγκαταστάθηκαν –εξαπλώθηκαν στην Ελλάδα 
(Arianoutsou et. al., 2010) Διορθώσεις:  Κρίγκας 
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ΣΤΑΔΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
Η πρόληψη ή η αποφυγή εισόδου ενός φυτού εισβολέα σε ένα βιότοπο προϋποθέτει καλή γνώση 
των τρόπων και σταδίων εισβολής του. Τα στάδια εισβολής είναι τρία. Στάδιο 1. Είσοδος. Οι 
βιολογικές εισβολές σε μια βιογεωγραφική περιοχή μπορεί να γίνονται  τυχαία ή σκόπιμα-
ηθελημένα από τον άνθρωπο. Εκτιμάται ότι τα περισσότερα φυτά εισβολείς ευνοούνται από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες Η χρονική περίοδος που ακλουθεί την είσοδο ενός φυτού εισβολέα σε 
ένα βιότοπο είναι κρίσιμη για την παραπέρα τύχη του Στάδιο 2. Εγκατάσταση-εγκλιματισμός. Για 
αρκετά φυτά εισβολείς η εγκατάσταση-εγκλιματισμός  τους σε ένα φυσικό οικοσύστημα ή 
αγροοικοσύστημα  δεν είναι δεδομένη μετά την είσοδο τους εκεί. Θεωρείται ότι εγκαταστάθηκε 
εφόσον έχει εκεί την ικανότητα να αυτοφύεται και αναπαράγεται. Στάδιο 3. Εξάπλωση- Εισβολή. 
Για να καταγραφεί τελικά ένα φυτικό είδος ως εισβολέας είναι απαραίτητο  μετά την εγκατάσταση 
του σε ένα βιότοπο να εξαπλωθεί και να εισβάλλει σταδιακά και σε άλλους βιότοπους. Πόσο διαρκεί 
κάθε στάδιο εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, όπως και ο συνολικός χρόνος 
από την είσοδο μέχρι την έναρξη εισβολής σε άλλο(ους) βιότοπο(ους). Ακόμα περισσότερος είναι ο 
χρόνος για ένα φυτό εισβολέα να γίνει ζιζάνιο εισβολέας. Τα φυτά εισβολείς στο νέο βιότοπο τους 
συναντούν και πρέπει να ξεπεράσουν κατά τα διάφορα στάδια εισβολής διάφορα εμπόδια όπως 
γεωγραφικά, περιβαλλοντικά, βιοτικά-αβιοτικά, αναπαραγωγής και επέκτασης. Έχει επίσης 
σημασία να τονιστεί εδώ ότι  το ποσοστό από τα φυτά εισβολείς που θα εγκατασταθεί-εξαπλωθεί 
είναι μικρό, περί το 10% των ειδών που ήρθαν στο νέο βιότοπο και ακόμα μικρότερο, περί το 1%  
εκείνων που τελικά θα γίνουν ζιζάνια (Virtue et al. 2004). 
ΤΡΟΠΟΙ - ΔΡΟΜΟΙ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
Η είσοδος-εγκατάσταση-εξάπλωση των φυτών εισβολείς έχει ενταθεί και αναφέρεται ως 
αυξανόμενη σε πολλές  νέες βιογεωγραφικές περιοχές .Ως κυριότεροι παράγοντες που εντείνουν 
αυτό το φαινόμενο θεωρούνται τα έντονα διαταραγμένα οικοσυστήματα, η κλιματική μεταβολή (οι 
κλιματικές αλλαγές) παγκόσμια και η αστικοποίηση. Μεγάλη και καθοριστική συμβολή έχει και η 
εντατικοποίηση της Γεωργίας. 
Οι κύριοι τρόποι-δρόμοι εισβολής είναι το εμπόριο, οι μεταφορές, τα ταξίδια και ο τουρισμός, όλα 
συνδεόμενα με την παγκοσμιοποίηση και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Τα φυτά εισβολείς έχουν  ιδιαίτερα σοβαρές  ανεπιθύμητες επιπτώσεις τόσο στα φυσικά 
οικοσυστήματα, όσο ορισμένα από αυτά στη συνέχεια και ιδιαίτερα (περισσότερο) από οικονομική 
άποψη, στα αγροοικοσυστήματα. Ειδικότερα, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται για τα ενδεχόμενα 
φυτά εισβολείς ως πιθανά μελλοντικά ζιζάνια. Επιβάλλεται να είναι γνωστά, να 
παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται με αυστηρά μέτρα αποκλεισμού της εισόδου τους, 
αμέσως με την πρώτη εμφάνιση τους περιορισμού εγκατάστασης-εξάπλωσης τους μετά τυχόν 
είσοδο τους και σε περίπτωση ορισμένων, π.χ. παρασιτικών, να επιδιώκεται η εξάλειψη τους. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Στον Ν. Κρίγκα για τον έλεγχο –διορθώσεις στον Πίν. 1.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το ζιζάνιο Persicaria amphibia (L.) Delarbre με κοινό Ελληνικό όνομα ‘Πολύγωνο αμφίβιο’και κοινά 
Αγγλικά ονόματα ‘water knotweed’ και ‘water smartweed’ είναι ένα πολυετές αμφίβιο φυτό που 
εμφανίζεται με υδρόβια αλλά και με χερσαία μορφή. Με τη χερσαία μορφή του παρουσιάζεται σε 
μεγάλο βαθμό στη λεκάνη του Κ. Νευροκοπίου όπου έχει εξελιχτεί σε σοβαρό ζιζάνιο, ιδιαίτερα 
στην καλλιέργεια της πατάτας όπου η μέση πυκνότητά του, σύμφωνα με τις μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν σε αγρούς της ευρύτερης περιοχής, είναι περίπου 35 φυτά m-2. Στην περιοχή 
αυτή φέρεται με την ονομασία ‘Πιπερίτσα’. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα βασικά 
μακροσκοπικά μορφολογικά χαρακτηριστικά για την αναγνώριση του ζιζανίου, βάσει των 
παρατηρήσεων αγρού στις τοπικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής Κ. Νευροκοπίου.  
Λέξεις κλειδιά:  ‘πιπερίτσα’; πολύγωνο αμφίβιο; Polygonum amphibium. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Το ζιζάνιο Persicaria amphibia ή Polygonum amphibium (Kent, 1992; Stace, 1997) είναι ένα 
πολυμορφικό, πολυετές φυτό που φέρει ριζώματα και ένα από τα λίγα αληθινά αμφίβια φυτά  
(Rodwell, 1995), με υδρόβια αλλά και με χερσαία μορφή. Παρουσιάζει έντονη ποικιλότητα, ιδιαίτερα 
μεταξύ των δύο παραπάνω μορφών, σε σημείο που αυτές να θεωρούνται δύο διαφορετικά είδη 
(Lousley & Kent, 1981). Έχει γρήγορη βλαστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονης 
ηλιοφάνειας και σε πλούσια και καλά αρδευόμενα εδάφη (Partridge, 2001).  
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το P. amphibia είναι ένα πολυετές, εαρινό, δικοτυλήδονο φυτό που ανήκει στην οικογένεια 
Polygonaceae. Στην περιοχή του Κ. Νευροκοπίου του νομού Δράμας αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα η χερσαία μορφή του ζιζανίου ιδαιίτερα στην καλλιέργεια της πατάτας, όπου αποτελεί 
μονοκαλλιέργεια στην περιοχή. H ονομασία που δίδεται στο ζιζάνιο αυτό στην περιοχή είναι 
‘Πιπερίτσα’. Το φυτό πολλαπλασιάζεται με ριζώματα χρώματος κοκκινωπού, πάχους 7-10 χιλ. 
(Παράρτημα, Εικ.1). Οι βλαστοί που παράγονται είναι όρθιας έκφυσης, διακλαδιζόμενοι στη βάση 
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τους σε άλλους περίπου 3-5 κατακείμενους ή όρθιους βλαστούς. Το ύψος του φυτού κυμαίνεται 
από 10 ως 40 εκατ. Ο κάθε βλαστός φέρει μεσογονάτια διαστήματα μήκους περίπου 3-4 εκατ. Τα 
φύλλα είναι λογχοειδή, με το έλασμα να έχει κατά μέσο όρο μήκος 13 εκατ. και πλάτος 2-3 εκατ. και 
να είναι πιο φαρδύ στο μέσο του μήκους του, καθώς και ενίοτε να φέρει μαύρη κηλίδα στο πάνω 
μέρος του. Η βάση του ελάσματος είναι στρογγυλεμένη και σχεδόν εφάπτεται με το βλαστό, με τον 
οποίο ενώνεται με πολύ βραχύ μίσχο στο πάνω μισό του κολεού (ochrea) του φύλλου 
(χαρακτηριστικό με το οποίο διακρίνεται εύκολα από τα είδη Polygonum, στα οποία ο μίσχος 
βρίσκεται στο κάτω μισό του κολεού). Ο κολεός (ochrea) έχει μήκος περίπου 1,5 εκατ. και φέρει 
κοντές τρίχες (Παράρτημα, Εικ.2,3). Παρατηρούνται συνήθως δύο κοντές και κυλινδρικές 
σταχυόμορφες φόβες χρώματος πορφυρού-ροζ (Παράρτημα, Εικ.4,5). Το είδος αυτό παράγει 
ερμαφρόδιτα και μονογενή άνθη (Partridge, 2001). Εντούτοις, στα φυτά της περιοχής Νευροκοπίου 
δεν παρατηρήθηκε η δημιουργία σπόρων. Το ζιζάνιο εμφανίζεται μαζί ή πριν το φύτρωμα της 
πατάτας στην περιοχή και είναι δύσκολη η αντιμετώπισή του με τα συνήθη εγκεκριμένα 
ζιζανιοκτόνα. Σε επισκοπήσεις αγρού πατάτας που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, η μέση 
πυκνότητα του ζιζανίου ήταν περί τα 35 φυτά m-2. Το ζιζάνιο χαρακτηρίζεται ως δυσκολοεξόντωτο 
(Hanf, 1983) και σε περίπτωση μη έγκαιρης αντιμετώπισής του παρουσιάζει έντονη υπόγεια 
εξάπλωση, ιδιαίτερα σε εύφορα εδάφη (Sculthorpe, 1967). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο κοινός αγριοπανσές (Viola arvensis) απαντάται με αυξημένη συχνότητα τα τελευταία δύο χρόνια 
στο Αγρόκτημα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα. Είναι ετήσιο ζιζάνιο που 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία εμφανίζεται κυρίως σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και στην Ευρώπη 
θεωρείται κοινό ζιζάνιο των χειμερινών σιτηρών. Το ζιζάνιο εμφανίζεται στην Ορεστιάδα κατά μικρές 
κηλίδες (φωλιές) ή μεμονωμένα σε εδάφη γόνιμα που δέχονται συχνή κατεργασία και λίπανση, σε 
σημεία χωρίς σκίαση (εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες σχετικά χαμηλού ύψους ή χωρίς 
εγκατεστημένη καλλιέργεια). O βιολογικός κύκλος του ζιζανίου στην περιοχή της Ορεστιάδας 
λαμβάνει χώρα από τα μέσα της άνοιξης (τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου) μέχρι τις αρχές 
καλοκαιριού (τέλη Ιουνίου) και έχει διάρκεια 70-85 ημέρες (10-12 εβδομάδες). Ο χρόνος εμφάνισης 
φαίνεται να καθορίζεται από τη διακύμανση της θερμοκρασίας, με το φύτρωμα να σημειώνεται όταν 
οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 15 και 20ο C και οι ελάχιστες μεταξύ 5 και 10ο C. Η 
εμφάνιση του ζιζανίου στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου φαίνεται να συνδέεται με την απουσία 
χρήσης ζιζανιοκτόνων κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ δε φαίνεται να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα 
σε άλλες καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ορεστιάδα. Η δυναμική των πληθυσμών του ζιζανίου αλλά 
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και η ανταγωνιστική του ικανότητα δείχνει να είναι μικρή. Είναι δυνατό να έχουμε έξαρση εμφάνισης 
πληθυσμών σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, όταν δεν γίνεται εφαρμογή ζιζανιοκτόνων. 

Λέξεις Κλειδιά: Μορφολογία, Βιολογικός κύκλος, Προσαρμοστικότητα 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αναγνώριση και καταγραφή των ζιζανίων αποτελούν τα πρώτα βήματα για την εξεύρεση 
κατάλληλων πρακτικών για την αποτελεσματική διαχείρισή τους (Ελευθεροχωρινός, 2008). Στη 
διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, επίσης, η μελέτη βασικών στοιχείων της βιολογίας των ζιζανίων, 
τα οποία επιτρέπουν την αξιολόγηση της σπουδαιότητας των ειδών και επιπλέον μπορούν να 
βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την παρουσία ή απουσία ζιζανίων και την 
επίδραση παραμέτρων του αβιοτικού περιβάλλοντος (έδαφος, κλίμα) στην εμφάνισή τους και στη 
συχνότητα παρουσίας τους. Ο κοινός αγριοπανσές (Viola arvensis) απαντάται με αυξημένη 
συχνότητα τα τελευταία δύο χρόνια στο Αγρόκτημα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(Δ.Π.Θ.) στην Ορεστιάδα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες στην ελληνική 
βιβλιογραφία σχετικά με τη βιολογία του ζιζανίου. Τέτοιες πληροφορίες θα μπορούσαν να 
εξηγήσουν την εμφάνιση και δυναμική των πληθυσμών του σε σχέση με παραμέτρους του 
αβιοτικού περιβάλλοντος καθώς και σε σχέση με συστήματα παραγωγής και συνήθεις 
καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται (κατεργασία εδάφους, άρδευση, χημική ζιζανιοκτονία). 
Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγραφούν κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά του ζιζανίου και 
βασικά στοιχεία του βιολογικού του κύκλου στις συνθήκες της Ορεστιάδας, να εξηγηθεί η αυξημένη 
συχνότητα εμφάνισης του ζιζανίου αυτού τα τελευταία δύο χρόνια και να διερευνηθεί η εξάπλωσή 
του σε καλλιεργούμενες εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή. 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Το πείραμα διεξήχθη στο Αγρόκτημα του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα το έτος 2012 σε έδαφος 
ιλυοαργιλοπηλώδες με οργανική ουσία 1,01% και pH 6,68. Λόγω της ανομοιόμορφης χωροταξικής 
κατανομής του ζιζανίου κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, οριοθετήθηκε έκταση 3 στρ. 
σε εγκατεστημένη καλλιέργεια μαλακού σιταριού και ψυχανθών για την παρατήρηση του ζιζανίου. 
Με την εμφάνιση των φυτών στον αγρό, έγινε επισήμανση (μαρκάρισμα) 30 φυτών ομοιόμορφης 
βλαστικής ανάπτυξης (με οπτική εκτίμηση) διάσπαρτα σε όλη την οριοθετημένη έκταση για την 
παρατήρηση του ζιζανίου. Επιλέχθηκαν φυτά τόσο μέσα σε καλλιέργειες όσο και εκτός καλλιέργειας 
(διάδρομοι, ακαλλιέργητη έκταση). Στα ζιζάνια που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου έγιναν οπτικές παρατηρήσεις όλων των βλαστικών σταδίων και 
καταγραφή διαφόρων μορφολογικών παραμέτρων σε διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου 
(βλαστικό στάδιο, πλήρης άνθηση και ωρίμανση). Ειδικότερα, έγιναν μετρήσεις που αφορούσαν 
στο πάχος του κεντρικού βλαστού, στο μήκος και το πλάτος των κατώτερων και των ανώτερων 
φύλλων, στο μήκος και το πλάτος του ανοιχτού άνθους, τη διάμετρο της κάψας, στον αριθμό των 
σπόρων/κάψα και στο ύψος των φυτών στην ωρίμανση. Οι μετρήσεις των μορφολογικών 
παραμέτρων έγιναν με φορητό ψηφιακό παχύμετρο με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων. Το σύνολο 
των δεδομένων υποβλήθηκε σε περιγραφική στατιστική ανάλυση. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το ζιζάνιο παρατηρήθηκε σε πυκνότητες πληθυσμών που κυμάνθηκαν από 5 έως 20 φυτά ανά m2 
κατά μικρές κηλίδες (φωλιές) ή μεμονωμένα τόσο στα περιθώρια (άκρες) των αγρών όσο και μέσα 
σε καλλιέργεια μαλακού σιταριού, σε σημεία των αγρών με μικρή πυκνότητα φυτών, μέσα σε 
καλλιέργειες σχετικά χαμηλού ύψους (π.χ. ψυχανθή όπως φακή, λούπινο, λαθούρι) καθώς και σε 
σημεία του αγρού χωρίς εγκατεστημένη καλλιέργεια. Σε όλα τα παραπάνω σημεία της 
οριοθετημένης έκτασης δεν υπήρχε ισχυρός ανταγωνισμός για φως, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
το ζιζάνιο είναι ευαίσθητο στη σκίαση και συνεπώς χαμηλής ανταγωνιστικής ικανότητας για φως και 
παραγωγή βιομάζας. Οι απαιτήσεις σε έδαφος που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία (μέσης 
σύστασης, γόνιμα εδάφη, σχεδόν ουδέτερο pH) συμφωνούν με το εδαφικό προφίλ του αγρού του 
Αγροκτήματος στην Ορεστιάδα, όπου παρατηρήθηκε. Η παρουσία του ζιζανίου συνδέεται με την 
απουσία χρήσης ζιζανιοκτόνων στην συγκεκριμένη περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει αφενός την 
ευαισθησία του στα ζιζανιοκτόνα και αφετέρου την ικανότητά του να διατηρεί ικανό αριθμό 
βιώσιμων σπόρων στο έδαφος για αρκετό χρονικό διάστημα. 
Οι κοτυληδόνες είναι έμμισχες, ωοειδείς (σχεδόν στρογγυλές), με λεία επιφάνεια και μικρή 
εγκόλπωση στην κορυφή. Σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά τα πρώτα στάδια, το φυτό εμφανίζεται με 
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χαμηλή βλαστική ανάπτυξη στο ύψος του εδάφους (μορφή ροζέτας), γεγονός που δυσχεραίνει την 
αναγνώριση. Με την άνοδο της θερμοκρασίας εκπτύσσεται ο κεντρικός βλαστός, ο οποίος είναι 
όρθιος, πολύκλαδος, γωνιώδους διατομής. Τα κατώτερα φύλλα είναι έμμισχα (με μεγάλο μίσχο), 
ωοειδή, οδοντωτά. Τα ανώτερα φύλλα είναι έμμισχα (με μικρό ή υποτυπώδη μίσχο), λογχοειδή, 
οδοντωτά και σχηματίζουν παράφυλλα στη βάση του μίσχου. Φτάνει σε ύψος περίπου τα 30 cm. 
Τα άνθη είναι χασμογαμικά, τέλεια, με 5 σέπαλα και 5 πέταλα, λευκού-κρεμ χρώματος με έντονη 
κίτρινη απόχρωση στη βάση του κεντρικού πετάλου. Ο καρπός είναι μικροσκοπική κάψα, σφαιρικού 
σχήματος και περιέχει 30-60 σπόρους. Οι σπόροι είναι ωοειδούς σχήματος, ελαφρώς 
συμπιεσμένοι, με οξύληκτη βάση, κίτρινου-ανοιχτού καφέ χρώματος. Ο κοινός αγριοπανσές μοιάζει 
μορφολογικά και μπορεί να συγχέεται με τα είδη Viola bicolor και Viola tricolor, αλλά το είδος Viola 
bicolor έχει άνθος με χρώμα ανοιχτό κυανο-ιώδες με απαλό κίτρινο χρώμα στο κέντρο, ενώ το είδος 
Viola tricolor έχει μεγαλύτερα άνθη, στα οποία το ανώτερο ζεύγος των πετάλων είναι σκούρο μπλε 
ή μωβ από τη μέση προς τις άκρες (Doohan and Monaco, 1991). 
O βιολογικός κύκλος του ζιζανίου στην περιοχή της Ορεστιάδας λαμβάνει χώρα από τα μέσα της 
άνοιξης (τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου) μέχρι τις αρχές καλοκαιριού (τέλη Ιουνίου). Η διάρκεια του 
βιολογικού κύκλου είναι 70-85 ημέρες (10-12 εβδομάδες). Ο χρόνος εμφάνισης στον αγρό φαίνεται 
να καθορίζεται από τη διακύμανση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Doohan 
and Monaco, 1991), ο σπόρος δεν φυτρώνει σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μόνον όταν οι μέγιστες 
θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 15 και 20ο C και οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 5 
και 10ο C. Η εμφάνιση του ζιζανίου στην Ορεστιάδα παρατηρήθηκε στις 28 Μαρτίου το 2011 και 
στις 6 Απριλίου το 2012. Η καταγραφή της ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλη τη διάρκεια του 
βιολογικού κύκλου, έδειξε ότι οι ημερομηνίες αυτές συμφωνούν πλήρως με τις ιδιαίτερες 
θερμοκρασιακές απαιτήσεις φυτρώματος που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης η ύπαρξη χειμερινών και εαρινών τύπων του ζιζανίου (Doohan 
and Monaco, 1991), αλλά η ύπαρξη χειμερινών τύπων δεν παρατηρήθηκε στην Ορεστιάδα. Αυτό 
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την ωρίμανση, οι σπόροι εμφανίζουν πρωτογενή 
λήθαργο διάρκειας περίπου 6-8 μηνών, αλλά και δευτερογενή λήθαργο που εξαρτάται σημαντικά 
από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και βοηθά στη διατήρηση ικανού αριθμού βιώσιμων σπόρων στο 
έδαφος (Baskin and Baskin, 1995). 
Με βάση την ετικέτα των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη χώρα μας, ο 
αγριοπανσές μπορεί να αντιμετωπιστεί χημικά με προϊόντα που περιέχουν: pendimethalin, 
isoxaflutole, mesotrione/nicosulfuron, pethoxamid/terbuthylazine, tribenuron, fenoxaprop-
p/iodosulfuron methyl, pyroxsulam/florasulam. Παρότι δεν έγινε αξιολόγηση της ευαισθησίας του 
ζιζανίου στη χημική αντιμετώπιση, φαίνεται να υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα ζιζανιοκτόνα για την 
αποτελεσματική αντιμετώπισή του σε διάφορες καλλιέργειες. 
Τα αποτελέσματα του πρώτου έτους έδειξαν ότι η δυναμική των πληθυσμών του αγριοπανσέ και η 
ανταγωνιστική του ικανότητα ως ζιζάνιο φαίνεται να είναι μικρή και, προς το παρόν, δεν φαίνεται να 
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους αγρότες της περιοχής της Ορεστιάδας. Παρόμοια 
συμπεριφορά του αγριοπανσέ στο σιτάρι και στην ελαιοκράμβη έχει αναφερθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία (Degenhardt et al., 2005). Είναι δυνατόν να έχουμε έξαρση εμφάνισης πληθυσμών σε 
καλλιεργούμενες εκτάσεις όταν δεν γίνεται εφαρμογή ζιζανιοκτόνων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει την ανοχή της βρωμοκαρυδιάς (Ailanthus altissima) σε 
συνθήκες υψηλής αλατότητας χρησιμοποιώντας αρτίβλαστα 40 ημερών. Η καταπόνηση των φυτών 
έγινε εφαρμόζοντας ριζοπότισμα με δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλύματος άλατος NaCl (150 mM 
και 300 mM) και ακολούθησε ο χαρακτηρισμός της επίδρασης αβιοτικής καταπόνησης στο φυτό με 
αναλυτικές και βιοχημικές τεχνικές. Συγκεκριμένα, μετρήθηκε στα φυτικά κύτταρα η υπεροξείδωση των 
λιπιδίων των μεμβρανών ως δείκτης της κυτταρικής ζημιάς, η περιεκτικότητα σε ελεύθερες ρίζες 
οξυγόνου (υπεροξείδιο του υδρογόνου) και του προστατευτικού μορίου της προλίνης, καθώς επίσης και 
η δραστικότητα του βιοσυνθετικού ενζύμου της προλίνης Δ1-πυρρόλινο-5-καρβόξυλο-συνθετάση 
(p5CS). Η απόκριση στην καταπόνηση σε άλλα φυτικά είδη παρόμοιας ηλικίας (40 ημερών), σε σχέση 
με το αναπτυσσόμενο φυτό 40 ημερών Ailanthus altissima, βρέθηκε να είναι παρόμοια. Η βιολογική 
σημασία του αποτελέσματος αυτού έγκειται στην υψηλή ανοχή της βρωμοκαρυδιάς, καθώς από το 
πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται (αρτίβλαστα), καθίσταται εξίσου ανθεκτική στην 
αλατότητα με άλλα φυτικά είδη παρόμοιας ηλικίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ώριμα φυτά λόγω του 
μικρού κύκλου ζωής.  

Λέξεις κλειδιά:  Βρωμοκαρυδιά, αβιοτική καταπόνηση, ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, 
αλατότητα 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Βρωμοκαρυδιά (Ailanthus altissima) είναι ένα ζιζάνιο με χαρακτηριστική δυσωδία   και ανήκει 
στην οικογένεια των σιμαρουβιδών (Simarubaceae). Το δένδρο είναι προσαρμοσμένο να ευδοκιμεί 
σε διαταραγμένες περιοχές και σε πολλές και διαφορετικές αντίξοες συνθήκες, όπου άλλα είδη δε 
θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Η επιθετική του συμπεριφορά ("Δέντρο του Διαβόλου″), μπορεί να 
αποδοθεί σε φυσιολογικές παραμέτρους, όπως κυτταροτοξικές ουσίες που εντοπίζονται στα φύλλα 
και τις ρίζες (De Feo κ.ά., 2003). Σήμερα, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, τα φυτά έχουν να 
αντιμετωπίσουν διάφορα είδη αβιοτικών καταπονήσεων όπως αλατότητα (Cramer κ.ά., 2011), 
ξηρασία, επίδραση βαρέων μετάλλων κλπ. Στην παρούσα μελέτη, μελετάται ο μηχανισμός ανοχής 
του φυτού A. Altissima κάτω από συνθήκες αυξημένης αλατότητας. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Φυτικό υλικό και συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης. Φυτά Ailanthus altissima 40 ημερών 
αναπτύχθηκαν υπό βέλτιστες συνθήκες σε θάλαμο ανάπτυξης και χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα μελέτη. Οι συνθήκες υψηλής αλατότητας υποβλήθηκαν με ριζοπότισμα των φυτών με 2 
διαφορετικές συγκεντρώσεις NaCl (150 mM και 300 mM) για 48h. Τα δείγματα-μάρτυρες 
υποβλήθηκαν σε ριζοπότισμα με νερό.  Προσδιορισμός της υπεροξείδωσης των λιπιδίων 
(MDA) και υπεροξειδίου του υδρογόνου. Η υπεροξείδωση των λιπιδίων καθορίστηκε 
φασματοφωτομετρικά με μέτρηση της περιεκτικότητας του παραγώγου της μαλονδιαλδεύδης (MDA) 
με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBA). Το υπεροξείδιο του υδρογόνου ποσοτικοποιήθηκε με τη μέθοδο 
KI (Filippou κ.ά., 2011). 
Προσδιορισμός τη-ς προλίνης και ενζυμική δραστικότητα της P5CS. Τα επίπεδα της ελεύθερης 
προλίνης στα δείγματα καθορίστηκαν με τη μέθοδο της αντίδρασης με νινυδρίνη (Filippou κ.ά., 2011), 
ενώ η ενζυμική δραστικότητα του βιοσυνθετικού ενζύμου της προλίνης P5CS, έγινε σύμφωνα με τους 
Wang κ.ά. (2011). 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αβιοτικές καταπονήσεις, όπως η αλατότητα, οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα ενεργών ριζών 
οξυγόνου (H2Ο2) που οδηγούν σε αυξημένη κυτταρική καταπόνηση. Αυξημένα επίπεδα κυτταρικής 
ζημιάς (περιεκτικότητα MDA) (Σχήμα 1Α) και υπεροξειδίου του υδρογόνου (Σχήμα 1Β) 
παρατηρήθηκαν κάτω από ακραίες συνθήκες αλατότητας (300 mM ΝaCl) σε σχέση με τα κύτταρα-
μάρτυρες, ενώ η αύξηση ήταν μικρότερη σε πιο ήπιες συνθήκες αλατότητας (150 mM ΝaCl). 
Επιπρόσθετα, μετρήθηκαν τα επίπεδα της ελεύθερης προλίνης, ενός ωσμολύτη-δείκτη αβιοτικών 
καταπονήσεων, σε φυτά-μάρτυρες και σε καταπονημένα A. altissima φυτά. Κάτω από συνθήκες 
αλατότητας, τα επίπεδα της προλίνης αυξήθηκαν (150 mM NaCl), με μέγιστη περιεκτικότητα προλίνης 
σε φυτά καταπονημένα με 300 mM NaCl (Σχήμα 2Α). Το αποτέλεσμα της αύξησης της προλίνης στα 
καταπονημένα φυτά συνοδεύτηκε από μια αντίστοιχη αύξηση της δραστικότητας του ενζύμου-κλειδί της 
βιοσύνθεσης της προλίνης, Δ1-πυρρόλινο-5-καρβοξυλικής συνθετάσης (P5CS) (σχήμα 2Β). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εν κατακλείδι, στην παρούσα μελέτη δείχθηκε πως τα καταπονημένα από αλατότητα φυτά έπειτα 
από εφαρμογή με τη χαμηλότερη συγκέντρωση άλατος (150 mM NaCl), έδειξαν χαμηλά επίπεδα 
κυτταρικής καταπόνησης και παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου σε σύγκριση με τα φυτά-
μάρτυρες, ενώ η συμπεριφορά που παρατηρήθηκε ήταν παρόμοια με την οξειδωτική καταπόνηση 
άλλων φυτών-μοντέλων όπως η Μηδική (Medicago truncatula) και η Αραβίδοψη (Arabidopsis 
thaliana) που μεταχειρίστηκαν με παρόμοια συγκέντρωση άλατος (200 mM) και τα οποία ήταν 
παρόμοιας ηλικίας (40 ημερών) αλλά χαρακτηρίζονται ως ώριμα φυτά λόγω του μικρού κύκλου ζωής 
(Filippou κ.ά., μη δημοσιευμένα αποτελέσματα). Τα καταπονημένα φυτά (150 mM NaCl) έδειξαν 

Σχήμα 2: Περιεκτικότητα προλίνης (Α) και προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας της Δ1-
πυρρόλινο-5-καρβόξυλο-συνθετάσης P5CS σε φύλλα A. αltissima, έπειτα από μεταχείριση με νερό 
(μάρτυρες), 150 και 300 mM NaCl σε φυτά A. altissima 40 ημερών (n=3). 

Σχήμα 1: Κυτταρική ζημιά που υποδείκνυται από την περιεκτικότητα σε MDA στα φύλλα (Α) και τα 
επίπεδα ελευθέρων ριζών οξυγόνου (επίπεδα Η202) (Β) σε φυτά A. αltissima καταπονημένα από 
αλατότητα (n=3). 
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επίσης ενδοκυττάρια αύξηση προλίνης, ενός ωσμολύτη που σχετίζεται με συνθήκες αβιοτικής 
καταπόνησης στα φυτά (Kishor κ.ά., 2005), καθώς επίσης και αντίστοιχη αύξηση της δραστικότητας 
του βιοσυνθετικού της ενζύμου P5CS, παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε με άλλα φυτά 
παρόμοιας ηλικίας αλλά πιο προχωρημένου αναπτυξιακού σταδίου (φυτά M. truncatula 40 ημερών, 
200 mM NaCl) (Filippou κ.ά., μη δημοσιευμένα αποτελέσματα). Η βιολογική σημασία του 
αποτελέσματος αυτού έγκειται στην υψηλή ανοχή της βρωμοκαρυδιάς, καθώς από το πρώιμο στάδιο 
ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται (αρτίβλαστα), καθίσταται εξίσου ανθεκτική στην αλατότητα με άλλα 
φυτικά είδη παρόμοιας ηλικίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ώριμα φυτά λόγω του μικρού κύκλου ζωής. 
Σε ακραίες τιμές συγκέντρωσης άλατος (300 mM) οι παραπάνω οξειδωτικοί και δείκτες 
καταπόνησης παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αυξημένοι, όπως ήταν αναμενόμενο. 
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού 
Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας». Το έργο υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 
 
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η βρωμοκαρυδιά ή αείλανθος ο υψηλότατος (Ailanthus altissima) είναι δενδρώδες φυλλοβόλο είδος 
με ευρεία προσαρμοστικότητα ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες. Η αντοχή του σε διάφορες 
περιβαλλοντικές συνθήκες έδωσε το έναυσμα να μελέτης της επίδρασης της ξηρασίας σε 
αρτίβλαστα A. altissima 40 ημερών. Η καταπόνηση έγινε μέσω της μη εφαρμογής άρδευσης στα 
φυτά για 14 ημέρες και ακολούθησε ο έλεγχος της καταπόνησης με αναλυτικές και βιοχημικές 
τεχνικές. Οι μετρήσεις στα καταπονημένα από έλλειψη νερού (συνθήκες ξηρασίας) φυτά, έδειξαν 
αυξημένα επίπεδα ενεργών μορφών οξυγόνου (μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου, Η2Ο2) και της 
υπεροξείδωσης λιπιδίων των μεμβρανών ως δείκτες της κυτταρικής ζημιάς. Η αυξημένη παραγωγή 
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μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου ( ) συνοδεύτηκε από αύξηση της συγκέντρωσης 
ενεργών ριζών αζώτου (μονοξείδιο του αζώτου, ΝΟ) στα καταπονημένα από ξηρασία φυτά. 
Επιπρόσθετα, η μελέτη του ενζύμου που συμμετέχει στην παραγωγή ΝΟ, της νιτρικής αναγωγάσης 
(NR), έδειξε μείωση της ενζυμικής ενεργότητας (καταλυτικής δράσης) στα καταπονημένα από 
ξηρασία φυτά σε σχέση με τα φυτά-μάρτυρες. Σύγκριση των αποτελεσμάτων της αντοχής του A. 
altissima στην καταπόνηση, σε σχέση με άλλα φυτικά είδη παρόμοιας ηλικίας (40 ημερών) έδειξε 
ότι το είδος αυτό (A. altissima), ως αρτίβλαστο, παρουσιάζει μειωμένα επίπεδα ζημιάς ως συνέπεια 
της ξηρασίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από μακροσκοπικές παρατηρήσεις αλλά και από 
μετρήσεις σε μοριακό/βιοχημικό επίπεδο. 

Λέξεις κλειδιά: Ailanthus altissima, βρωμοκαρυδιά, αβιοτική καταπόνηση, ενεργές μορφές 
οξυγόνου, ξηρασία 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βρωμοκαρυδιά (A. altissima) είναι δενδρώδες φυλλοβόλο είδος που ανήκει στην οικογένεια 
Simaroubaceae. Έχει την τάση να αναπτύσσεται και να επιβιώνει σε αντίξοο περιβάλλον εξαιτίας 
της ιδιαίτερης φυσιολογίας του και των φυτοτοξικών (αλληλοπαθητικών) ουσιών που παράγει στα 
φύλλα και στις ρίζες του (Tsao et al., 2002). Στη σημερινή εποχή, μια από τις ισχυρότερες αβιοτικές 
καταπονήσεις είναι η ξηρασία (Jaleel et al., 2009), η οποία μειώνει τη διαθεσιμότητα νερού στα 
φυτικά κύτταρα με αποτέλεσμα την καταστροφή τους και την τελική νέκρωση του φυτού. Η 
παρούσα εργασία έγινε με σκοπό τη μελέτη των μηχανισμών αντοχής (tolerance) του A. altissima 
στην ξηρασία μέσω της χρήσης μοριακών τεχνικών. 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης 
Φυτά A. altissima 40 ημερών αναπτύχθηκαν υπό ελεγχόμενες συνθήκες σε ειδικό θάλαμο 
ανάπτυξης. Τα φυτά αυτά υποβλήθηκαν στη συνέχεια σε συνθήκες έλλειψης νερού (ξηρασίας) 
μέχρι την 14η μέρα και τα φύλλα τους συλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν στους -80 οC μέχρι 
περαιτέρω χρήσης. Τα δείγματα-μάρτυρες αρδεύονταν κανονικά με νερό κατά τη διάρκεια του 
πειράματος. 
Προσδιορισμός της υπεροξείδωσης των λιπιδίων [αντίδραση μαλονικής διαλδεΰδης ή 
μηλονοδιαλδεΰδης (malondialdehyde, MDA)] και του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2)   
Η υπεροξείδωση των λιπιδίων προσδιορίστηκε με φασματοφωτομέτρηση του παραγώγου MDA-
TBA [θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBA, thiobarbituric acid)], ενώ το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) 
ποσοτικοποιήθηκε με τη μέθοδο KI (Filippou et al., 2011).  
Ποσοτικοποίηση του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και ενζυμικός προσδιορισμός της 
νιτρικής αναγωγάσης (NR) 
Το ΝΟ προσδιορίστηκε με το αντιδραστήριο Griess σε ομογενοποιήματα με κρύο διάλυμα 
ρυθμιστικού διαλύματος οξικού νατρίου (pH 3.6), ενώ ο ενζυμικός προσδιορισμός της NR έγινε 
σύμφωνα με τους Filippou et al. (2012). 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στα καταπονημένα φυτά από συνθήκες ξηρασίας (14 ημέρες) παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων 
του υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2Ο2) (Σχήμα 1Α), κάτι που οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση των 
επιπέδων της κυτταρικής ζημιάς (αύξηση της συγκέντρωσης της MDA) (Σχήμα 1Β). 
Σε συσχέτιση με την αύξηση των ενεργών μορίων υπεροξειδίου οξυγόνου (Η2Ο2) (Σχήμα 1Α), 
παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση των ενεργών ριζών μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) των 
καταπονημένων φυτών σε σχέση με τα φυτά-μάρτυρες (Σχήμα 2Α), σε συμφωνία με πρόσφατες μελέτες 
που δείχνουν συντονισμένη επαγωγή μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου και ριζών αζώτου υπό 
συνθήκες καταπόνησης (Molassiotis & Fotopoulos, 2011). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ωστόσο είναι η 
παρατήρηση ότι τα φυτά αυτά δεν έδειξαν αύξηση της δραστικότητας της νιτρικής αναγωγάσης αλλά 
αντίθετα μείωσή της (Σχήμα 2Β) σε σχέση με τα κύτταρα-μάρτυρες, γεγονός που πιθανώς οφείλεται 
στην αναστολή της NR από το ίδιο το υπόστρωμά της σε αυξημένες ποσότητες. 
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Γενικότερα, με βάση τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα, η βρωμοκαρυδιά δείχνει να συμπεριφέρεται με 
διαφορετικό μηχανισμό αντοχής υπό συνθήκες ξηρασίας, συγκριτικά με άλλα φυτικά είδη παρόμοιας 
ηλικίας. Η έλλειψη του νερού από το φυτό έδειξε καθυστερημένα επίπεδα κυτταρικής καταστροφής στο A. 
altissima συγκριτικά με τα φυτά M. truncatula και A. thaliana (14 μέρες στο A. altissima για παρόμοια 
επίπεδα ζημιάς σε φυτά-πρότυπα μετά από 7-9 ημέρες ξηρασίας) και μείωση της κυτταρικής ζημιάς 
(επίπεδα MDA) καθώς επίσης και των ενεργών μορίων οξυγόνου (H2Ο2) και ριζών αζώτου (ΝΟ) (Filippou 
et al., 2011 μη δημοσιευμένα αποτελέσματα). Παρόμοια ευρήματα έδειξαν αναστολή της ενζυμικής 
δραστικότητας της NR κάτω από παρόμοιες συνθήκες ξηρασίας (Rosales et al., 2011). Συνοψίζοντας, 
σύγκριση των αποτελεσμάτων συνθηκών καταπόνησης στο A. altissima με άλλα φυτά-πρότυπα, οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι τα αρτίβλαστα βρωμοκαρυδιάς παρουσιάζουν ιδιαίτερη αντοχή σε συνθήκες 
ξηρασίας, η οποία δεν αποτελεί κυρίαρχο είδος αβιοτικής καταπόνησης για το φυτό A. Altissima. 

 
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος 
Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Επιχειρηματικού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 
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Σχήμα 1. Περιεκτικότητα υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2Ο2) (A) και MDA (B) στα φύλλα σε 
φυτά A. altissima καταπονημένα από ξηρασία 14 ημερών (n=3).  
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Σχήμα 2. Περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) (A) και προσδιορισμός της ειδικής 
ενζυμικής δραστικότητας της NR (B) στα φύλλα σε φυτά A. altissima καταπονημένα από 
ξηρασία 14 ημερών (n=3).  
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ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 
Φ. Υδραίου και Μ. Πελεκάνος 

 
Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.), Πατησίων 53, 10433 Αθήνα 

 
Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει το φαινόμενο παράνομης εισαγωγής, διακίνησης και χρήσης 

παράνομων και παραποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ/π) από γειτονικές και τρίτες 
χώρες. Ακόμα πιο ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι αγνοούν (άθελά τους ή 
εσκεμμένα;) τη νομοθεσία που διέπει τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις (Νόμος 4036/2012), αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
με την εφαρμογή των παράνομων αυτών προϊόντων. 

Γενικά, ως παράνομα φ/π ορίζουμε όσα δεν έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτά μπορεί να είναι: α) προϊόντα με απαγορευμένη δραστική ουσία που 
συνεχίζουν να κυκλοφορούν εκτός περιόδου εξάντλησης αποθεμάτων, β) πλαστά προϊόντα που 
δύνανται να περιέχουν διαφορετικές δραστικές ουσίες από τα αυθεντικά, άλλες βοηθητικές ουσίες, 
φτηνούς διαλύτες και διάφορες προσμίξεις (εξελιγμένα αντίγραφα ή φθηνές απομιμήσεις), γ) 
προϊόντα με διαφορετικά χαρακτηριστικά / στοιχεία (σύσταση, είδος προϊόντος κτλ) από ότι 
αναγράφεται στην ετικέτα, δ) παράνομες εισαγωγές & παράνομη διακίνηση (προϊόντα που 
εισάγονται από χώρες της ΕΕ χωρίς να ακολουθούνται οι διαδικασίες του παράλληλου εμπορίου ή 
εισαγωγές από τρίτες χώρες). 

Ο Ε.ΣΥ.Φ. εκτιμά ότι ποσοστό των παράνομων φ/π επί της συνολικής Ελληνικής αγοράς έφτασε 
περίπου από το 7% για το 2008, στο 20-25% για το 2011, δηλαδή διαφαίνεται μια έντονα αυξητική 
τάση λόγω και της κακής οικονομικής συγκυρίας. Για το 2012, οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις δείχνουν 
περαιτέρω αύξηση του φαινομένου και λόγος γίνεται για αύξηση ακόμα μέχρι και 50% σε 
συγκεκριμένες περιοχές και καλλιέργειες! Μάλιστα η Europol, με Δελτίο Τύπου από τις 13 
Ιανουαρίου 2012, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε όλη την Ευρώπη εξαιτίας του παραεμπορίου 
φ/π, του οποίου τα νήματα κινούν εξαιρετικά οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις και 
δραστηριοποιούνται ιδιαιτέρως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Στην Ελλάδα, το λαθρεμπόριο και η παράνομη διακίνηση επικίνδυνων φ/π πραγματοποιούνται 
τόσο από τη χερσαία όσο και από τη θαλάσσια οδό. Στην Ευρώπη ο κύριος όγκος των προϊόντων 
είναι προέλευσης Κίνας, τα οποία, αφού με διάφορους τρόπους εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, συνήθως από λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης, κυκλοφορούν ανεμπόδιστα. Την ίδια στιγμή 
στην Ελλάδα έχουμε αθρόες χερσαίες εισαγωγές παράνομων προϊόντων (κυρίως προϊόντων που 
έχουν απαγορευθεί από την ΕΕ) από την Τουρκία και τη Βουλγαρία.  

Παρόλο που ο γεωργικός τομέας δεν έχει μείνει αλώβητος από την κρίση, κυρίως λόγω της 
μεγάλης του εξάρτησης από πιστώσεις και κεφάλαια κίνησης, υπάρχουν στοιχεία (συλλήψεις 
ημεδαπών και δεσμεύσεις παράνομων φορτίων) ότι Έλληνες παραγωγοί εν μέσω της οικονομικής 
κρίσης, παραγγέλνουν και προπληρώνουν παραλαβές παράνομων φ/π από Βουλγαρία και 
Τουρκία – προϊόντων εντελώς άγνωστης προέλευσης και αμφιβόλου ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας – ενώ πολλές φορές το συνολικό κόστος για τον παραγωγό υπερβαίνει το 
κόστος αγοράς εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα. Η οικονομική ζημία αφορά και την 
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Ελληνική Οικονομία αφού οι λαθρέμποροι των φ/π παρακάμπτουν ή παραπλανούν τις τελωνειακές 
αρχές και τις υπηρεσίες ελέγχου στα σύνορα με αποτέλεσμα να μην εισπράττονται οι απαραίτητοι 
δασμοί κατά την εισαγωγή τους και να μην εισπράττεται ο ΦΠΑ κατά τη διακίνησή τους. Για την 
καταπολέμηση αυτού του παραεμπορίου, μεικτά κλιμάκια υπηρεσιών ελέγχου (Διευθύνσεις 
Ελληνικής Αστυνομίας, Τελωνειακές Αρχές, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Ελέγχου) έχουν καταφέρει τους τελευταίες μήνες, κυρίως στη Βόρεια και 
Κεντρική Ελλάδα, τη δέσμευση φορτίων φ/π που εισήχθησαν παράνομα στην Ελλάδα από 
Βουλγαρία και Τουρκία και η Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει συλλήψεις λαθρεμπόρων επ’ 
αυτοφώρω. Ωστόσο κατά την εκδίκαση των αυτοφώρων, οι Δικαστικές Αρχές αναγνωρίζουν 
ελαφρυντικά στους κατηγορούμενους όπως της μη πρόθεσης ή της άγνοιας του νόμου, με 
αποτέλεσμα να μην διώκονται ποινικά “ενθαρρύνοντας” τον κύκλο τους σε μελλοντικές απόπειρες 
λαθρεμπορίας παράνομων φ/π. 

Αυτό που συστηματικά αγνοούν(;) οι εμπλεκόμενοι στη παράνομη διακίνηση των φ/π είναι ότι 
ενδέχεται να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τόσο των καταναλωτών όσο και των 
καλλιεργητών/γεωργών αλλά και στο περιβάλλον αφού τα προϊόντα αυτά συνήθως περιέχουν 
κακής ποιότητας διαλύτες, άγνωστες ή μη ελεγμένες τοξικές προσμίξεις κλπ. – γι’ αυτό, άλλωστε, 
και είναι πολλές φορές σημαντικά φθηνότερα από τα εγκεκριμένα. Οι πιθανές συνέπειες των 
πλαστών προϊόντων στην τελική αξία της καλλιέργειας επίσης δεν πρέπει να υποτιμηθούν, μια που 
τα προϊόντα αυτά μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στις καλλιέργειες είτε μειώνοντας 
τη σοδειά είτε καταστρέφοντας εντελώς τη συγκομιδή. Το 2004 στη Γαλλία καταστράφηκαν 
ολοσχερώς σημαντικές εκτάσεις καλλιέργειας πατάτας από τη χρήση πλαστών ζιζανιοκτόνων. Το 
2007 όταν εντοπίστηκαν υπολείμματα isofenphos methyl (δραστική ουσία που δεν εγκρίθηκε ποτέ 
στην ΕΕ) σε πιπεριές από την Αλμερία της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν οι εξαγωγές 
της Αλμερίας για 2 χρόνια από της αγορές της Ε.Ε. και την σοβαρότατη υποβάθμιση του 
εισοδήματος των παραγωγών. Πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2012, στη Βόρεια Ελλάδα κοντά στην 
περιοχή της Χαλάστρας, περίπου 7.000 στρέμματα καλλιέργειας βαμβακιού ζημιώθηκαν από 
χρήση παράνομου ζιζανιοκτόνου κακής ποιότητας (propanil Τούρκικης προέλευσης) στο ρύζι. 
Ανάλογη περίπτωση καταγράφηκε και στην περιοχή του Μεσολογγίου την ίδια χρονική περίοδο. 
Μένει να δούμε πόση θα είναι η τελική ζημιά που υπέστη η παραγωγή του βαμβακιού. 
Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη χρήση τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την καθαρότητα των εδαφών 
και των νερών και να επηρεάσει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον των ενδημικών ειδών. Αντίθετα, τα 
νομίμως εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εξετάζονται ενδελεχώς για τις επιπτώσεις τους 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον και εγκρίνονται μόνο όταν διασφαλίζεται απόλυτα ότι δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος. 

Το θέμα των παράνομων φ/π απασχολεί ιδιαίτερα τον Ε.ΣΥ.Φ., ειδικά τα τελευταία χρόνια, και για 
το λόγο αυτό οδηγηθήκαμε στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού προγράμματος για την ενημέρωση 
και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην εισαγωγή, εμπορία και έλεγχο των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (τελωνεία, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αγρότες, 
εισαγγελείς, αλλά και αστυνομικά τμήματα), σχετικά με το ζήτημα. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται 
στην Ελλάδα από το 2007 και βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος που διεξάγεται 
από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, σε 
χώρες της Ευρώπης όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, Ουκρανία, Βουλγαρία διεξάγονται 
παρόμοια προγράμματα όπως αυτό της Ελλάδας. Παρόλα αυτά το θέμα έχει παγκόσμιες 
προεκτάσεις, για αυτό και ανάλογες ενέργειες γίνονται και διεθνώς. Το επικοινωνιακό πρόγραμμα, 
πέρα από τις συναντήσεις και τις ενημερώσεις που πραγματοποιούμε, περιλαμβάνει αποστολές 
ενημερωτικού υλικού προς κάθε ενδιαφερόμενο, όπως ενημερωτικό φυλλάδιο, αφίσα για τα 
παράνομα, αυτοκόλλητα με τη δωρεάν γραμμή καταγγελιών του Ε.ΣΥ.Φ. (800 11 39 100). 
Παράλληλα, μια φορά το χρόνο προβάλλεται σε τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής και περιφερειακής 
εμβέλειας, ενημερωτικό σποτ του Ε.ΣΥ.Φ. για τα παράνομα φ.π. ως κοινωνικό μήνυμα. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Ε.ΣΥ.Φ., από τα τέλη του 2010 μέχρι σήμερα, 
πραγματοποίησε συναντήσεις με το Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας Βουλγαρίας (BgCPA), με τον 
Τούρκικο Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ZIMID), πρόσφατα με το Ρουμάνικο Σύνδεσμο 
Φυτοπροστασίας (ΑΙPROM) καθώς και με εκπροσώπους από τις Αρχές της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τελωνεία, αστυνομία) , με σκοπό το 
συντονισμό των προσπαθειών για τη μείωση του φαινομένου της παράνομης διακίνησης φ/π διά 
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μέσω των συνόρων των Κρατών αυτών. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις συμφωνήθηκαν μια σειρά 
από κοινές ενέργειες, όπως και ανάλογες συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένταξη στα προγράμματα κατάρτισης των επαγγελματιών 
χρηστών, διανομέων και συμβούλων, θεμάτων «ύπαρξης και κινδύνων των παράνομων (κίβδηλων) 
προϊόντων φυτοπροστασίας και μέθοδοι αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων», στο πλαίσιο της 
Οδηγίας 128/2009/ΕΚ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την κατάρτιση του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Τέλος, με την αναγκαστική εφαρμογή της Ολοκληρωμένης 
Φυτοπροστασίας (IPM) από το 2015 για όλους τους γεωργούς  καθώς και με τη νέα Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, η χρήση παράνομων φ/π θα επιφέρει μείωση ή ανάκληση των ενισχύσεων παραγωγών 
που τα χρησιμοποιούν. 

Η χρήση των παράνομων φ/π επηρεάζει αδιαμφισβήτητα την υγεία, το περιβάλλον, τη φήμη των 
Ελληνικών προϊόντων και την Ελληνική Οικονομία. Είναι δυνατόν να τα παραβλέψουμε 
επικαλούμενοι το χρηματικό κέρδος; 

 
 
 

ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Α.Αστυρακάκης 

 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘’ ΔΗΜΗΤΡΑ ‘’ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των ειδών των ζιζανίων που απαντώνται στην καλλιέργεια 
της ελιάς στην περιοχή της Κρήτης. Η εξειδικευμένη και ενημερωμένη γνώση όλων των ειδών των 
ζιζανίων έχει καθοριστική σημασία για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου αντιμετώπισης 
που θα εφαρμοστεί. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η επιτόπια εξέταση στους ελαιώνες κατά τις περιόδους 
ανοίξεως-καλοκαιριού & φθινοπώρου-χειμώνα. Η συλλογή δεδομένων διήρκησε σε ένα χρονικό 
πλαίσιο πέρα των 2 ετών και υλοποιήθηκε  σε ενδεικτικό δείγμα ελαιώνων με μεγάλη γεωγραφική 
διασπορά ανά το νησί. Παράλληλα έγινε απεικόνιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την 
βοήθεια φωτογραφιών όπου ελήφθησαν επιτόπου στους ελαιώνες. 
  
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Γίνεται λεπτομερής καταγραφή κατ’ αρχάς των ζιζανίων που απαντώνται συγκεκριμένα στους 
ελαιώνες της Κρήτης.  Έπειτα ακολουθεί η ταξινόμηση τους  με συνακόλουθη αναφορά στην 
φυσιολογία, τον βιολογικό τους κύκλο, την οικολογία τους, τον τρόπο διάδοσης τους και τα 
αποτελέσματα της επίδρασης τους στην καλλιέργεια της ελιάς.  Η ενδελεχής μελέτη των παραπάνω 
δεδομένων, δίνει την δυνατότητα αρχικά να προγραμματιστούν και μετέπειτα να υλοποιηθούν όλες 
οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να προβούμε στην  έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των τοπικών ζιζανίων. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στις δυσκολίες καταπολέμησης που 
συναντάμε σε ορισμένες περιπτώσεις ζιζανίων. Παράλληλα επισημαίνεται μέσα από τη παρούσα 
εργασία η ανάγκη υποστήριξης της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και των οφελών  που 
προκύπτουν για την ελαιοκομία (βασικός πυλώνας της αγροτικής ανάπτυξης του νησιού) από ένα 
σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης. Τέλος, γίνεται αναφορά στα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. 
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ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (TIR) 
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Γεωπόνος, Τακτικός Ερευνητής Α΄ 
τ. Προϊστάμενος Εργαστηρίου Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης και Φυτορρυθμιστικών Ουσιών  

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην τομάτα παρατηρούνται συχνά συμπτώματα μη κανονικής ωρίμασης των καρπών με  
αντίκτυπο στην ποιότητα τους, τόσο από πλευράς εμφάνισης και εμπορικών χαρακτηριστικών όσο 
και από πλευράς περιεκτικότητας σε συστατικά του καρπού όπως το λυκοπένιο και το β- καροτίνιο.  
Οι κυριότερες μορφές μη κανονικής ωρίμασης που είναι το κιτρίνισμα του «ώμου», η λεύκανση της 
σάρκας και η ωρίμαση κατά κηλίδες, παρατηρούνται συνήθως σε περιόδους καταπόνησης των 
φυτών από διάφορους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Ο ρόλος του Κ είναι σημαντικός στην 
βιοσύνθεση των καροτινοειδών  και ειδικότερα του λυκοπένιου και η εμφάνιση των συμπτωμάτων 

http://www.skroutz.gr/books/a.77505.Polese-Jean-Marie.html
http://www.skroutz.gr/books/p.515.%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B7%CF%82.html
http://www.skroutz.gr/books/a.16032.%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%A3.html
http://www.skroutz.gr/books/p.553.%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%81%CE%B7-%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7.html
http://www.skroutz.gr/books/a.28942.%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94.html
http://www.skroutz.gr/books/p.710.%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82.html
http://www.skroutz.gr/books/a.28942.%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94.html
http://www.skroutz.gr/books/p.6412.%CE%88%CE%BC%CE%B2%CF%81%CF%85%CE%BF.html
http://www.skroutz.gr/books/a.28942.%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94.html
http://www.skroutz.gr/books/122886.%CE%97-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC.html
http://www.skroutz.gr/books/p.710.%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82.html
http://www.skroutz.gr/books/190157.%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9.html
http://www.skroutz.gr/books/p.6433.%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%9F%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82.html


 53 

μη κανονικής ωρίμασης της τομάτας, αποδίδεται από πολλούς ερευνητές, σε διαταραχή της 
τροφοδοσίας των καρπών με Κ. Η προσβολή των φυτών τομάτας από το έντομο Bemisia 
argentifolii αναφέρεται επίσης σαν μια από τις αιτίες εμφάνισης των ίδιων συμπτωμάτων. Το 
salicylic asid (SA), μια φυτορρυθμιστική ουσία, προϊόν του δευτερογενούς μεταβολισμού, που 
συσσωρεύεται στο φυτό υπό συνθήκες βιοτικών (προσβολές από έντομα όπως το B. argentifolii, 
ιούς κ.ά.) ή αβιοτικών (δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες) καταπονήσεων, παρεμποδίζει, τόσο 
τη βιοσύνθεση του ενδογενούς αιθυλενίου που υποκινεί τις διαδικασίες ωρίμασης όσο και την 
ομαλή τροφοδοσία του φυτού με Κ.  και πιθανότατα, συμβάλει καθοριστικά στην εμφάνιση των 
συμπτωμάτων μη κανονικής ωρίμασης της τομάτας  
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μη κανονική ωρίμαση των καρπών της Τομάτας 
Κατά την περίοδο ωρίμασης των καρπών της τομάτας παρατηρούνται διαταραχές στην όλη 
διαδικασία ωρίμασης που έχουν  τελικά σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα των καρπών, τόσο από 
πλευράς εμφάνισης και εμπορικών χαρακτηριστικών όσο και από πλευράς περιεκτικότητας σε 
συστατικά του καρπού όπως το λυκοπένιο, το β- καροτίνιο κ.ά. που θεωρούνται, τεκμηριωμένα 
πλέον, πολύ σημαντικά φυτοχημικά για την υγεία των καταναλωτών. Οι κυριότερες διαταραχές 
ωρίμασης των καρπών της τομάτας, γνωστές στην διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο Tomato 
Irregular Ripening (TIR), είναι οι ακόλουθες (Anonymus, 2009 a,b, Olson, 2004): 
Α. Κιτρίνισμα του «ώμου» (Yellow Shoulder, YS). To πάνω μέρος του ώριμου καρπού, δεν 
ωριμάζει κανονικά και κιτρινίζει. Αν το κιτρίνισμα αυτό δημιουργεί δακτύλιο γύρω από το σημείο 
πρόσφυσης του ποδίσκου, αναφέρεται ο όρος «Κίτρινο Μάτι» (Yellow Eye).  Εσωτερικά των 
περιοχών της διαταραχής, η σάρκα παραμένει πράσινη ή παίρνει ένα χρώμα κίτρινο.  Το Κιτρίνισμα 
του Ώμου εμφανίζεται αρκετά πριν την εμπορική ωρίμαση των καρπών και οι καρποί αυτοί δεν 
παίρνουν το κανονικό κόκκινο χρώμα ακόμα και αν καθυστερήσει η συγκομιδή. 
B. Λεύκανση της σάρκας (Internal White Tissue, IWT). Στο εσωτερικό του καρπού, τόσο  στους 
«ώμους» όσο και στο κέντρο και τα εγκάρσια χωρίσματα του μεσοκαρπίου, οι ιστοί της σάρκας 
έχουν χρώμα λευκό . Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν διαταραχές του χρώματος εξωτερικά 
και ο καρπός φαίνεται φυσιολογικά ώριμος Από ορισμένους ερευνητές η Λεύκανση της σάρκας 
θεωρείται παραλλαγή του Κιτρινίσματος του Ώμου   
Γ. Ωρίμαση κατά κηλίδες (Blotchy Ripening). Στην περίπτωση αυτή, ο καρπός της τομάτας 
εμφανίζει εξωτερικά περιοχές πράσινου, κίτρινου και κόκκινου χρώματος. Στο εσωτερικό υπάρχουν 
μεγάλα τμήματα από σκληρό πράσινο ή κιτρινωπό ιστό ο οποίος αδυνατεί να ωριμάσει και να πάρει 
την κανονική υφή της σάρκας της τομάτας. Όταν ο καρπός κοπεί στις θέσεις των αγγείων στα 
τοιχώματα παρατηρούνται συχνά, καστανά στίγματα. Η τελευταία αυτή περίπτωση διαταραχής 
ωρίμασης αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως Gray Wall. 
Αίτια εμφάνισης συμπτωμάτων μη κανονικής ωρίμασης της τομάτας 
Όλες οι μορφές μη κανονικής ωρίμασης των καρπών της τομάτας που αναφέρθηκαν, 
παρατηρούνται συνήθως σε περιόδους καταπόνησης των φυτών από διάφορους βιοτικούς και 
αβιοτικούς παράγοντες. Στην εμφάνιση των διαταραχών ωρίμασης σημαντικός φαίνεται να είναι ο 
ρόλος της Καλιούχου θρέψης (Cox and Coolong, 2008, Burst, 2009, Hartz, 1999, Hartz et al., 2001, 
Hartz et al, 2009, Olson, 2004) . Από την άλλη πλευρά, αυξημένη Καλιούχος λίπανση κατά τη 
διάρκεια της βλαστικής περιόδου, οδηγούν στη μείωση αλλά όχι και στην πλήρη εξάλειψη  των 
περιπτώσεων εμφάνισης διαταραχών της ωρίμασης γενικότερα. Κατά τον Burst (2009), κάθε τι που 
θα μπορούσε να μειώσει το Κ+  στο φυτό της τομάτας, επηρεάζοντας την ικανότητα πρόσληψης του 
θρεπτικού αυτού στοιχείου από το ριζικό σύστημα, μπορεί να προκαλέσει διαταραχές ωρίμασης 
των καρπών. Το κόκκινο χρώμα της σάρκας και του εξωτερικού μέρους του καρπού της τομάτας 
οφείλεται στην παρουσία ενός καροτινοειδούς, του λυκοπένιου (lycopene). Το λυκοπένιο είναι ένα 
φυτοχημικό το οποίο έχει βρεθεί ότι έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο Το λυκοπένιο και το β-
καροτίνιο αποτελούν το 90% του συνόλου των καροτινοειδών στην τομάτα, με το πρώτο να 
βρίσκεται στον καρπό, σε συγκεντρώσεις 5-6 φορές μεγαλύτερες από το δεύτερο. Πάντως 
σημαντικός στην βιοσύνθεση του λυκοπένιου φαίνεται να είναι και ο ρόλος της ανόργανης θρέψης 
και ιδίως του Καλίου (Ramirez et al, 2009., Ozbun et al., 1974)  Φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις του 
Κ, στα φυτά της τομάτας, επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις του λυκοπενίου και του β-καροτινίου 
στους ώριμους καρπούς (Ramirez et al 2009, Hanif-Khan et al 1996,  1998 και 1999, McKenzie et 
al 2006, McCollum et al 2004) 
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Μια από τις  αιτίες εμφάνισης συμπτωμάτων μη κανονικής ωρίμασης καρπών τομάτας (Tomato 
Irregular Ripening, TIR) θεωρείται και η προσβολή των φυτών από ένα είδος αλευρώδη και 
συγκεκριμένα του Bemisia argentifolii ( Silverleaf Whitefly), γνωστού και ως  B. tabaci B biotype) 
[Hanif-Khan et al. 1996, 1997a, 1997b, 1998, 1999]. Κατά τους Zarate et al (2007), στο 
Arabidopsis, ο αλευρώδης ενεργοποιεί το SA-signaling pathway. Ο αλευρώδης  ανήκει στην 
κατηγορία εντόμων και παθογόνων που μπορούν να ρυθμίσουν την αντίδραση της άμυνας του 
ξενιστή προς όφελος τους. Φαίνεται ότι για το σκοπό αυτό, οι νύμφες του αλευρώδη παράγουν 
χημικές ουσίες (ενεργοποιητές, elicitors) που εισάγονται στο φυτό με το σίελο του μυζητικού αυτού 
εντόμου και οι οποίες, ενεργοποιούν τον υποκινούμενο από το  salicylic acid (SA) αμυντικό 
μηχανισμό ενώ καταστέλλουν αυτόν που υποκινείται από το jasmonic acid (JA/ET-signaling 
pathway). Κατά τους McKenzie et al (2006) η εμφάνιση συμπτωμάτων μη κανονικής ωρίμασης 
(TIR)  σε καρπούς φυτών τομάτας προσβεβλημένους από αλευρώδη (Bemisia argentifolii) 
συνδέεται άμεσα με παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης του αιθυλενίου καθώς και με τροποποίηση του 
μεταβολισμού των γιββερελλινών  στους καρπούς αυτούς. 
Ρόλος του Salicylic Acid ως φυτορρυθμιστικής ουσίας 
Το SA είναι μια απλή φαινολική ένωση, προϊόν του δευτερογενούς μεταβολισμού των φυτών και 
θεωρείται σήμερα ότι έχει ουσιαστικό ρόλο σε φυτικές διεργασίες όπως η παρεμπόδιση της 
σύνθεσης του ενδογενούς αιθυλενίου, η υποκίνηση της άνθησης σε ορισμένα φυτά μακράς ημέρας, 
η υποκίνηση του φαινομένου της θερμογένεσης σε άλλα και τέλος αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα 
στην ενεργοποίηση του μηχανισμού άμυνας των φυτών σε προσβολές παθογόνων 
μικροοργανισμών, ιών αλλά και εντόμων ( Raskin, 1992, Chen et al, 2009).  
Εξωγενής εφαρμογή SA, έχει αναφερθεί ότι καθυστερεί την ωρίμαση φρούτων όπως η μπανάνα, τα 
μήλα, τα  ακτινίδια κ.ά αλλά και της τομάτας πιθανότατα μέσω της παρεμπόδισης της βιοσύνθεσης 
του αιθυλενίου (Zhixi and Yuxing,2001, Srivastava and Dwivedi,2000, Zhang et al, 2003).  
Κατά την Rivas - San Vicente (2011), το SA έχει δράση φυτορρυθμιστικής ουσίας (φυτορμόνης), 
αφού παράγεται και  μετακινείται στα φυτά, δρα σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις και φαίνεται να 
ρυθμίζει βασικές διαδικασίες αύξησης και ανάπτυξης των φυτών όπως βλάστησης σπόρων, 
βλαστικής ανάπτυξης, φωτοσύνθεσης, αναπνοής, θερμογένεσης, σχηματισμού ανθέων, 
σποροποίησης, γήρανσης καθώς και ενός είδους κυτταρικού θανάτου που όμως δεν έχει σχέση με 
την λεγόμενη  υπερευαίσθητη αντίδραση (Hypersensitive Response, HR). Κατά την ίδια ερευνήτρια, 
το SA δρα και πάνω στην δομή του φύλλου και των χλωροπλαστών, ρυθμίζοντας την 
φωτοσύνθεση, την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και καροτινοειδή, το κλείσιμο των στοματίων κ.ά.  
Κατά τον Raskin (1992), το SA θεωρείται αλληλοχημικό  αφού απεκκρίνεται από τη ριζόσφαιρα 
ορισμένων φυτών και παρεμποδίζει την αύξηση γειτονικών φυτών. πιθανότατα επιδρώντας 
αρνητικά, στην ικανότητα ανταλλαγής ιόντων από τις μεμβράνες των ριζών. Επίσης αναφέρεται 
από τον ίδιο ερευνητή ότι το SA, σε συγκέντρωση 0,05mM,  παρεμπόδισε την  απορρόφηση του Ρ 
κατά 54% ενώ μείωσε σημαντικά την απορρόφηση του Κ στις ρίζες κριθαριού και βρώμης. Σε 
περιβάλλον με χαμηλό pH, το SA, ήταν πιο αποτελεσματικός παρεμποδιστής της απορρόφησης 
του Κ.  Εφαρμογή του SA, σε φυτά σίτου, μέσω του ριζικού συστήματος, προκάλεσε σημαντική 
μείωση του Κ+ των ριζών (Waseem et al,2006). 
Το SA, αναγνωρίζεται σήμερα πέραν του ρόλου του στην άμυνα έναντι προσβολών παθογόνων ή 
εντόμων και σαν αμυντικό σήμα αντίδρασης του φυτού σε αβιοτικές καταπονήσεις όπως παγωνιά, 
έλλειψη νερού, ύπαρξη βαρέων μετάλλων στο έδαφος, αλατότητα κλπ (Unlu et al, 2009, Shahba, 
2010, Shakeel and Mansoor, 2012, Sajid and Aftab, 2012, Waseem et al, 2006).  
 
2.ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το Σαλικυλικό Οξύ (Salicylic Acid, SA) μπορεί κατά την άποψη μας να είναι ένας καθοριστικός 
παράγοντας, στην εμφάνιση συμπτωμάτων μη κανονικής ωρίμασης στην τομάτα. Παράγεται από 
το φυτό κάτω από συνθήκες καταπόνησης προκαλούμενες τόσο από βιοτικούς παράγοντες 
(προσβολές από παθογόνα ή έντομα ) όσο και από αβιοτικούς ( ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, 
αλατότητα εδάφους κ.ά.). Παρεμποδίζει την απορρόφηση  του Κ+ από το ριζικό σύστημα καθώς και 
την βιοσύνθεση του ενδογενούς αιθυλενίου που είναι απαραίτητο για την υποκίνηση της ωρίμασης. 
Το SA μετακινείται διασυστηματικά στο φυτό, δρώντας σαν φυτορμόνη και ρυθμίζει πολλές φυτικές 
λειτουργίες. Πιθανότατα, ανεξάρτητα από την αιτία υποκίνησης  της αύξησης της βιοσύνθεσης του 
στο φυτό, (είτε, δηλαδή, αυτή οφείλεται σε βιοτικό παράγοντα όπως είναι η προσβολή από τον 
αλευρώδη, είτε οφείλεται σε αβιοτικό παράγοντα όπως δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες), η 
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επακόλουθη συσσώρευση ενδογενούς SA στο φυτό, παρεμποδίζει τόσο τη βιοσύνθεση του 
ενδογενούς αιθυλενίου όσο και την ομαλή τροφοδοσία του φυτού με Κ. Άμεση συνέπεια είναι, η  
σοβαρή διαταραχή της όλης διαδικασίας  ωρίμασης και συσσώρευσης λυκοπένιου στον καρπό της 
τομάτας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση  των συμπτωμάτων μη κανονικής (ανώμαλης) ωρίμασης. Η 
επιστημονική αυτή άποψη πρέπει ασφαλώς να επιβεβαιωθεί και πειραματικά  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το Traxos One® είναι νέο εκλεκτικό μεταφυτρωτικό  ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των 
σημαντικότερων αγρωστωδών και πλατύφυλλων  ζιζανίων στο σιτάρι που απορροφάται από τα 
φύλλα των ζιζανίων και μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας 
ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και των αμινοξέων με διακλαδισμένη αλυσίδα 
ατόμων άνθρακα.  
Είναι ετοιμόχρηστο μείγμα και δεν απαιτείται η επιπλέον προσθήκη είτε λαδιού είτε διαβρέκτη 
Είναι παρασκευασμένο σε μορφή γαλακτωματοποιήσιμου συμπυκνώματος (EC) και περιέχει τις 
δραστικές ουσίες  Pinoxaden 3% (30 g δ.ο./lit) + Clodinafop-propargyl  3% (30 g δ.ο./lit) + 
Florasulam 0,75 % (7.5 g δ.ο./lit). Επιπλέον περιέχει την ουσία Cloquintocet-mexyl (0,81 % β/ο) 
που λειτουργεί σαν safener (αντιφυτοτοξικός παράγοντας) στην καλλιέργεια.  
Η δραστική ουσία Pinoxaden (PXD), ανήκει στην νεώτερη χημική ομάδα  των phenylpyrazolin. 
Είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι 
και κριθάρι.  Ο τρόπος δράσης του PXD, είναι η παρεμπόδιση παραγωγής του ενζύμου acetyl-
coenzyme A carboxylase (ACCase),  στους χλωροπλάστες, αλλά και στο κυτόπλασμα. Αυτή η 
διπλή παρεμπόδιση (στα δυο σημεία παραγωγής του ενζύμου), είναι και η καινοτομία του PXD, και 
το κατατάσει σε μια νεα ομάδα ,γνωστή με  την κοινή ονομασία  “den”. 
Η δραστική ουσία Clodinafop-propargyl είναι μεταφυρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των 
αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι, και ανήκει στην χημική ομάδα ζιζανιοκτόνων aryloxy-
phenoxypropionate (APP) γνωστά με την κοινή ονομασία “fop” ζιζανιοκτόνα. Τα “fop” ζιζανιοκτόνα 
παρεμποδίζουν την παραγωγή του ενζύμου acetyl-co-enzyme-A-carboxylase (ACCase).   
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Το Florasulam είναι δραστική ουσία που ανήκει στην χημική ομάδα των triazolpyrimidine 
sulfonanilide. Είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατυφύλλων ζιζανίων 
στα σιτηρά, και παρουσιάζει δραστικότητα από το φύλλωμα αλλά και από το έδαφος. Ο τρόπoς 
δράσης του συνίσταται στην παρεμπόδιση του φυτικού ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση 
(acetolactate synthase - ALS), απαραίτητου για την βιοσύνθεση των αμινοξέων με διακλαδισμένη 
αλυσίδα ατόμων άνθρακα. 
Πειραματικά δεδομένα, δείχνουν υψηλή αποτελεσματικότητα του Traxos One®  στα σημαντικά, 
αγρωστώδη ζιζάνια και πλατύφυλλα, ζιζάνια του σιταριού. 
Πιο συγκεκριμένα ευαίσθητα σημαντικά αγρωστώδη ζιζάνια είναι τα : Αγριοβρώμη (Avena spp.), 
Ήρα (Lolium spp), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Φαλαρίδα (Phalaris brachistachis και 
Phalaris paradoxa)  
Ευαίσθητα σημαντικά πλατύφυλλα ζιζάνια στο Traxos One αναφέρονται τα: Κολλητσίδα (Gallium 
spp.), Παπαρούνα ( Papaver rhoes), Σινάπι (Sinapis spp), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla/spp) 
κ.α.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε πείραμα αγρού που εγκαταστάθηκε στο αγρόκτημα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Λάρισας αξιολογήθηκε η επίδραση της αναλογίας των τριών κύριων θρεπτικών στοιχείων  (N:P:K 
σε αναλογίες λιπαντικών μονάδων 1:1:1 και 1:1,5:1,5) ως βασική λίπανση και της άρδευσης (280 
και 370 mm) στην απόδοση σε ξηρή βιομάζα φύλλων δύο ποικιλιών (‘Morita’ και ‘Candy-stevia’) 
στέβιας [Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni]. Τα φυτά στέβιας σπάρθηκαν το Μάρτιο του 2012 σε 
σπορεία και αναπτύχθηκαν σε θερμοκήπιο έως το τέλος της Άνοιξης. Στη συνέχεια μεταφυτεύθηκαν 
στον αγρό σε πυκνότητα 4150 φυτά ανά στρέμμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόδοση της 
στέβιας σε ξηρά φύλλα επηρεάστηκε ελάχιστα από την άρδευση και την αναλογία των τριών 
θρεπτικών στοιχείων. Η μεγαλύτερη απόδοση της ποικιλίας ‘Candy-stevia’ (185 kg/στρ) 
επιτεύχθηκε εκεί όπου εφαρμόστηκε η άρδευση των 370 mm και η βασική λίπανση Ν:P:K σε 
αναλογία λιπαντικών μονάδων 1:1,5:1,5. Αντίθετα, η απόδοση της ποικιλίας ‘Morita’ δεν 
επηρεάστηκε από τις παραπάνω επεμβάσεις, αλλά ήταν κατά μέσο όρο  44% μικρότερη από εκείνη 
της ποικιλίας ‘Candy-stevia’. 

Λέξεις κλειδιά: Ρεμπαουδιοσίδη, στεβιοσίδη, Stevia rebaudiana. 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η καλλιέργειας της στέβιας [Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni] έχει ξεκινήσει σε πειραματικό 
επίπεδο τα τελευταία πέντε έτη στη χώρα μας, προκειμένου να διερευνηθεί το εάν μπορεί να 
αποτελέσει μία δυναμική εναλλακτική καλλιέργεια που θα αντικαταστήσει παραδοσιακές 
καλλιέργειες όπως ο καπνός, το βαμβάκι και τα ζαχαρότευτλα (Ramesh κ.ά., 2006; Soejarto κ.ά., 
1983). Επομένως, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν σε διάφορες περιοχές, καλλιεργητικές 
επεμβάσεις όπως η άρδευση και η λίπανση, προκειμένου να προδιοριστούν σε κάθε περιοχή οι 
καταλληλότερες καλλιεργητικές μεταχειρίσεις για αυτή τη νέα καλλιέργεια. Προσέτι, πρέπει να 
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αξιολογηθεί στη χώρα μας και η παραγωγικότητα των κυριότερων ποικιλιών. Για το σκοπό αυτό, σε 
πείραμα αγρού αξιολογήθηκε η επίδραση δύο επιπέδων άρδευσης (280 και 370 mm) και δύο 
αναλογιών λιπαντικών μονάδων N, P, K της βασικής λίπανσης (αναλογίες 1:1:1 και 1:1,5:1,5) στον 
αριθμό βλαστών ανά φυτό, το συνολικό νωπό και ξηρό βάρος, καθώς και την απόδοση σε ξηρά 
φύλλα δύο ποικιλιών στέβιας (‘Morita’ και ‘Candy-stevia’). 
 
2.ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Το πείραμα εγκαταστάθηκε σε αγρό του αγροκτήματος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Λάρισας. Τα φυτά στέβιας σπάρθηκαν σε σπορεία το Μάρτιο του 2012 και αναπτύχθηκαν στο 
θερμοκήπιο του εργαστηρίου ζιζανιολογίας μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Χρησιμοποιήθηκαν οι ποικιλίες 
στέβιας ‘Morita’ προέλευσης Λατινικής Αμερικής και ‘Candy-stevia’ προέλευσης Ισραήλ. Κατόπιν, 
όταν τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο των 10-15 cm, έγινε η μεταφύτευσή τους στον αγρό. Η βασική 
λίπανση περιελάμβανε τα θρεπτικά στοιχεία N, P και Κ σε δόσεις λιπαντικών μονάδων 10, 10 και 
10 ή 10, 15 και 15 kg/στρ, αντίστοιχα. Η μεταφύτευση των φυτών στέβιας έγινε σε αποστάσεις 60 x 
40 cm, ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα 4150 φυτών/στρ. Αμέσως μετά τη μεταφύτευση ακολούθησε 
άρδευση όλων των πειραματικών τεμαχίων με περίπου 15 mm νερού. Στη συνέχεια, όλα τα 
πειραματικά τεμάχια αρδεύονταν 10 φορές κάθε μήνα με σύστημα στάγδην άρδευσης. Συνολικά 
εφαρμόστηκαν 280 ή 370 mm νερού. Η εφαρμοζόμενη ποσότητα νερού σε κάθε άρδευση 
υπολογίζονταν από τα μετεωρολογικά στοιχεία που λαμβάνονταν από τον αυτόματο μετεωρολογικό 
σταθμό που ήταν εγκατεστημένος εντός του πειραματικού αγρού. Η εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής 
αναφοράς, ΕΤο, έγινε με τη χρήση της αναθεωρημένης μεθόδου FAO-56 Penman-Monteith. 
Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο των υπο- υποδιαιρεμένων πλήρων ομάδων με 4 
επαναλήψεις. Τις κύριες ομάδες αποτελούσαν οι δύο ποικιλίες στέβιας, τα υποτεμάχια τα δύο 
επίπεδα άρδευσης και τα υπο-υποτεμάχια τα δύο επίπεδα λίπανσης. Τα κύρια τεμάχια, τα 
υποτεμάχια και τα υπο-υποτεμάχια απείχαν μεταξύ τους 2 m. Το μέγεθος κάθε υπο-υποτεμαχίου 
ήταν 15 m2 και περιελάμβανε 4 γραμμές στέβιας. Η απομάκρυνση των ζιζανίων γίνονταν με το χέρι 
σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. Η απόδοση της στέβιας αξιολογήθηκε με μετρήσεις του 
συνολικού νωπού και ξηρού βάρος, του αριθμού βλαστών ανά φυτό και του συνολικού ξηρού 
βάρους των φύλλων. Για το σκοπό αυτό έγινε συγκομιδή μίας γραμμής μήκους 6 m από κάθε 
πειραματικό τεμάχιο. 
 
3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόδοση των δύο ποικιλιών στέβιας δεν επηρεάστηκε σημαντικά 
από τα επίπεδα άρδευσης και λίπανσης, με εξαίρεση την ποικιλία ‘Candy-stevia’, της οποίας η 
απόδοση (185 kg/στρ) αυξήθηκε όταν λιπάνθηκε με αναλογία 1:1,5:1,5 λιπαντικών μονάδων N:P:Κ 
και δέχθηκε 370 mm νερού με την άρδευση (Σχήμα 1). Γενικά, η απόδοση της ποικιλίας ‘Morita’ 
ήταν μικρότερη κατά 44% από εκείνη της ποικιλίας ‘Candy-stevia’, κυρίως λόγω της μικρότερης 
συνολικής βιομάζας της καλλιέργειας. Οι αποδόσεις που επιτεύχθηκαν κατά το πρώτο έτος της 
καλλιέργειας ήταν περίπου στο 50% της μέσης απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο (Ramesh κ.ά., 
2006). Αυτό το γεγονός, πιθανώς οφείλεται στις ιδιαίτερα υψηλές και παρατεταμένες θερμοκρασίες 
που επικράτησαν την καλοκαιρινή περίοδο του 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1. Επίδραση της 
άρδευσης και της αναλογίας N, P 
και K ως βασική λίπανση στην 
απόδοση σε ξηρά φύλλα δύο 
ποικιλιών στέβιας που 
καλλιεργήθηκαν το 2012 στη 
Λάρισα. 
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Η καλλιέργεια της στέβιας στην περιοχή της Λάρισας μπορεί να επιτευχθεί, με την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται μικρές ποσότητες νερού ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αναλογία λιπαντικών 
μονάδων των τριών κύριων θρεπτικών στοιχείων (N, P, K) δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοση 
σε βιομάζα, τουλάχιστον κατά το πρώτο έτος της καλλιέργειας. Η ποκιλία ‘Candy-stevia’ δίνει 
μεγαλύτερες αποδόσεις σε ξηρή βιομάζα φύλλων από ό,τι η ποικιλία ‘Morita’, κυρίως λόγω της 
μεγαλύτερης απόδοσης σε συνολική βιομάζα. Μεθοδολογία προσδιορισμού της συγκέντρωσης των 
γλυκαντικών συστατικών στεβιοσίδη και ρεμπαουδιοσίδη στα φύλλα της στέβιας, καθώς και 
μεθοδολογία παραλαβής των ουσιών αυτών σε κρυσταλλική μορφή, έχουν αναπτυχθεί από το 
τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium L.) θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα ζιζάνια στην 
καταπολέμηση στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες. Για να περιοριστεί η εξάπλωση του ζιζανίου αυτού 
είναι σημαντικό να γίνει έλεγχος του ζιζανίου τα περιθώρια των χωραφιών, αλλά και σε χωράφια 
όπου έχουν καλλιεργηθεί χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή.  Σε πείραμα αγρού αξιολογήθηκε η 
επίδραση της θερμοκρασίας στην αποτελεσματικότητα του glyphosate κατά της αγριομελιτζάνας. 
Ακολουθήθηκε το σχέδιο των υποδιαιρεμένων τεμαχίων με 4 επαναλήψεις ανά επέμβαση, 2 κύρια 
τεμάχια (χρόνος εφαρμογής: 1) σε περίοδο με θερμοκρασίες υψηλότερες των 35 ºC και 2) σε 
περίοδο με θερμοκρασίες μικρότερες των 35ºC) και 2 υποτεμάχια (εφαρμογή glyphosate:1) 
μάρτυρας και 2) glyphosate (1000 ml/στρέμμα). Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι 
οι θερμοκρασίες επέδρασαν στην μετακίνηση αλλά και στην δράση του glyphosate. Τέσσερις 
ημέρες μετά την εφαρμογή, ο ρυθμός φωτοσύνθεσης του ανώτερου φύλλου μειώθηκε κατά 93% 
στις υψηλές θερμοκρασίες και 64% στις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ο ρυθμός διαπνοής μειώθηκε 
κατά 93% και 39%. Τέλος, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά και μετά την εφαρμογή 
επέδρασαν στο χρόνο εκδήλωσης των συμπτωμάτων και επομένως στον ρυθμό καταπολέμησης 
της αγριομελιτζάνας. Στις 7 ημέρες μετά την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητα του glyphosate ήταν 
55% και 29% στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, αντίστοιχα.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium L., οικογένεια Asteraceae) θεωρείται ένα από τα πιο 
δύσκολα  ζιζάνια στην καταπολέμηση του. Η αγριομελιτζάνα παρουσιάζει αντοχή στην ξηρασία, 
ενώ οι σπόροι της φυτρώνουν και από βάθη >10 cm. Σε πολλές περιοχές της χώρα μας αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα. Το ζιζάνιο αυτό το συναντάμε σε ανοιξιάτικες καλλιέργειες, αλλά και σε 
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χωράφια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μετά την συγκομιδή. Αποτελεσματική καταπολέμηση 
της αγριομελιτζάνας μπορεί επιτευχθεί με αρκετά ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στον 
αραβόσιτο (Soltani et al., 2010). 
Η καταπολέμηση του ζιζανίου αυτού και στα χωράφια όπου έχουν καλλιεργηθεί χειμερινά σιτηρά 
και ψυχανθή καθώς και στα περιθώρια των καλλιεργειών είναι ιδιαίτερα σημαντική για να 
περιοριστεί η εξάπλωση του. Ένα ζιζανιοκτόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
καταπολέμηση του σε χέρσες εκτάσεις είναι το glyphosate. Σκοπός του πειράματος ήταν η μελέτη 
της επίδρασης της θερμοκρασίας στην αποτελεσματικότητα του glyphosate κατά της 
αγριομελιτζάνας. 

 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Δομοκό. Ακολουθήθηκε το σχέδιο των υποδιαιρεμένων 
τεμαχίων με 4 επαναλήψεις ανά επέμβαση, 2 κύρια τεμάχια (χρόνος εφαρμογής: 1) σε περίοδο με 
θερμοκρασίες υψηλότερες των 35 ºC (ΥΘ) και 2) σε περίοδο με θερμοκρασίες μικρότερες των 35ºC 
(ΧΘ)) και 2 υποτεμάχια (εφαρμογή glyphosate:1) μάρτυρας και 2) glyphosate (1000 ml/στρέμμα). 
Χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο IPIGLYCE (glyphosate 36%, ως άλας ισοπροπυλαμίνης) το 
οποίο εφαρμόστηκε στις 22-08-2012 και στις 28-08-2012. Ο πειραματικός αγρός είχε έκταση 1600 
m2, ενώ το κάθε κύριο τεμάχιο είχε εμβαδό 400 m2. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε αγρό με 
μεγάλη προσβολή από την αγριομελιτζάνα (πυκνότητα > 10 φυτά  m-2). Επίσης, ο συγκεκριμένος 
αγρός καλλιεργήθηκε με σκληρό σιτάρι.Τα μετεωρολογικά δεδομένα παρουσιάζονται στον πίνακα 
1.  
Καταγράφηκε η αποτελεσματικότητα του glyphosate 5 και 15 ημέρες μετά την εφαρμογή (ΗΜΕ). 
Επίσης, αξιολογήθηκε η επίδραση του glyphosate σε φυσιολογικα χαρακτηριστικά της 
αγριομελιτζάνας. Οι ρυθμοί φωτοσύνθεσης (μmol CO2 m-2 s-1) και διαπνοής (mol H20 m-2 s-1) 
καταγράφηκαν χρησιμοποιώντας την συσκευή LCi Leaf Chamber Analysis System (ADC, 
Bioscientific, Hoddedson, UK). Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό STATGRAPHICS Plus 5.1 και οι συγκρίσεις των μέσων έγιναν με 
την δοκιμασία της ελάχιστης σημαντικής διαφοράς (LSD). 
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Πίνακας 1. Μετεωρολογικά δεδομένα (μέγιστη και μέση θερμοκρασία ºC) κατά την διάρκεια του 
πειράματος (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012). 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι οι θερμοκρασίες επέδρασαν στην μετακίνηση 
αλλά και στην δράση του glyphosate. Δύο ημέρες μετά την εφαρμογή του glyphosate ο ρυθμός 
φωτοσύνθεσης του ανώτερου φύλλου μειώθηκε κατά 65% στις υψηλές θερμοκρασίες και 30% στις 
χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ο ρυθμός διαπνοής μειώθηκε κατά 61% και 25%. Επίσης, 4 ημέρες 
μετά την εφαρμογή, ο ρυθμός φωτοσύνθεσης του ανώτερου φύλλου μειώθηκε κατά 91% στις 
υψηλές θερμοκρασίες και 54% στις χαμηλές θερμοκρασίες. Η γρήγορη πτώση των τιμών των 
φυσιολογικών χαρακτηριστικών της αγριομελιτζάνας στην κορυφή του φυτού, συνδέεται με τη 
γρήγορη μετακίνηση του glyphosate στα ανώτερα τμήματα του φυτού και ιδιαίτερα στις 
αυξανόμενες κορυφές. Επίσης, οι Lorentz et al. (2011) παρατήρησαν ότι  σε ψεκασμένα φυτά του 
ζιζανίου Amaranthus palmeri 4 ημέρες μετά την εφαρμογή του glyphosate οι μεγαλύτερες 
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ποσότητες του σικιμικού οξέος καταγράφηκαν στην κορυφή των βλαστών (17 φορές περισσότερο) 
και στα νεαρά φύλλα (14 φορές περισσότερο). Στα ανώτερα 4 μεσογονάτια διαστήματα του 
βλαστού βρέθηκε 11 φορές περισσότερο σικιμικό οξύ σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα στα 
αψέκαστα φυτά.  
 
Πίνακας 2. Επίδραση της θερμοκρασίας (υψηλές θερμοκρασίες: ΥΘ και χαμηλές θερμοκρασίες: 
ΧΘ) στο ρυθμό φωτοσύνθεσης και στο ρυθμό διαπνοής της αγριομελιτζάνας σε αψέκαστα και 
ψεκασμένα φυτά, 2 και 4 ημέρες μετά την εφαρμογή του glyphosate (HME). 
 Ρυθμός Φωτοσύνθεσης Ρυθμός διαπνοής 
2 HME  Μάρτυρας  Gyphosate LSD5% Μάρτυρας  Gyphosate LSD5% 
XΘ 12.58 8.86 3.21 7.49 5.62 0.78 ΥΘ 8.01 3.57 3.21 1.25 
LSD5% 1.18  0.84  
4 HME Μάρτυρας  Gyphosate LSD5% Μάρτυρας  Gyphosate LSD5% 
XΘ 10.26 4.73 0.34 6.32 3.89 0.13 ΥΘ 7.15 0.65 4.55 0.31 
LSD5% 0.46  0.18  

 
Ακόμη τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά και μετά την 
εφαρμογή επέδρασαν στο χρόνο εκδήλωσης των συμπτωμάτων και επομένως στον ρυθμό 
καταπολέμησης της αγριομελιτζάνας (Πίνακας 3). Στις 7 ημέρες μετά την εφαρμογή, η 
αποτελεσματικότητα του glyphosate ήταν 55% και 29% στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, 
αντίστοιχα.  Επίσης, οι Skelton et al. (2012) παρατήρησαν ότι υψηλές θερμοκρασίες βελτίωσαν το 
ποσοστό ελέγχου της κοινής πόας (Poa annua L.) από το mesotrione. Τέλος, οι Johnson και Young 
(2002) αναφέρουν ότι αύξηση της θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του mesotrione κατά της αγριομελιτζάνας και του αγριοϊβίσκου (Hibiscus 
trionum L.).  
 
Πίνακας 3. Επίδραση της θερμοκρασίας στην αποτελεσματικότητα (%) του glyphosate κατά της 
αγριομελιτζάνας. 

  Αποτελεσματικότητα % 7 ΗΜΕ Αποτελεσματικότητα % 14 ΗΜΕ 
  Μάρτυρας Gyphosate Μάρτυρας Gyphosate 

XΘ 0 (0) 29.65 (6.78*) 0 (0) 85.45 (6.21) 
ΥΘ 0 (0) 55.34 (4.12) 0 (0) 95.12 (3.67) 

*Οι τιμές στην παρένθεση εκφράζουν το τυπικό σφάλμα του μέσου.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε πείραμα αγρού αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η εκλεκτικότητα των μιγμάτων 
ζιζανιοκτόνων florasulam + pyroxsulam, florasulam + aminopyralid και florasulam + clodinafop 
propargyl + pinoxaden σε καλλιέργεια μαλακού σιταριού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μίγμα 
florasulam + pyroxsulam προκάλεσε παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, δίχως όμως να 
επηρεαστεί η απόδοση του σιταριού. Όλα τα μίγματα ζιζανιοκτόνων αντιμετώπισαν την παπαρούνα 
(Papaver rhoeas L.) και την ανθεμίδα (Αnthemis spp L.) σε ποσοστό άνω του 91 και 83%, 
αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο καπνόχορτο (Fumaria officinalis L.) (66%) 
έδειξε η εφαρμογή του μίγματος florasulam + aminopyralid με την προσθήκη επιφανειοδραστικής 
ουσίας. Η αποτελεσματικότητα του μίγματος florasulam + pyroxsulam εναντίον της βερόνικας 
(Veronica hederifolia L.) ήταν 45%.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ζιζανιοκτόνο florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών, το οποίο δρα ως 
παρεμποδιστής του ενζύμου ALS. Είναι διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που 
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων σε μίγμα με άλλες δραστικές ουσίες 
(Thompson et al., 1999), όπως το pyroxsulam, το aminopyralid και το μίγμα clodinafop propargyl + 
pinoxaden (Forster et al., 2008; Nott, 2008; Wells, 2008a; 2008b) στις αντίστοιχες εμπορικές 
συσκευασίες Broadway 85 WG, Lancelot 450WG (Ανώνυμος, 2012a) και Traxos One (Ανώνυμος, 
2012b). Το pyroxsulam ανήκει στην ίδια χημική ομάδα με το florasulam και χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση αγρωστωδών αλλά και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων (Anonymous, 2007). Το 
aminopyralid ανήκει στην κατηγορία των πυριδινικών καρβοξυλικών οξέων παρουσιάζοντας δράση 
αυξίνης και εφαρμόζεται για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων (Anonymous, 2005). Το μίγμα 
clodinafop propargyl + pinoxaden εφαρμόζεται με σκοπό τον έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων, 
παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων (clodinafop propargyl), όσο και την κυτταρική 
διαίρεση (pinoxaden). Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η εκλεκτικότητα και η 
αποτελεσματικότητα των μιγμάτων pyroxsulam 7,1% + florasulam 1,4%, aminopyralid 35,5% + 
florasulam 15% και pinoxaden 3,03% + clodinafop propargyl 3,03% + florasulam 0,76% στην 
καλλιέργεια μαλακού σιταριού. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Πείραμα αγρού εγκαταστάθηκε στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Σιτηρών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 
κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011-2012. Χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία μαλακού σιταριού    
«Δοϊράνη», η σπορά της οποίας πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2011. Το έδαφος του αγρού 
είχε άργιλο 20%, ιλύ 32%, άμμο 48%, οργανική ουσία 1,6% και pH 7,7. Η εφαρμογή των 
ζιζανιοκτόνων έγινε το Μάρτιο του έτους 2012, όταν τα φυτά σιταριού ήταν στο τέλος του 
αδελφώματος. Η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων έγινε με ψεκαστήρα ακριβείας (AZO), ο οποίος είχε 6 
ακροφύσια ριπιδίου (8002) και ήταν ρυθμισμένος να εφαρμόζει 35 λίτρα νερό ανά στρέμμα με 
πίεση 2,8 atm. Τα ζιζανιοκτόνα εφαρμόστηκαν στις παρακάτω δόσεις: i) 0,364+1,845 γρ δ.ο./στρ. 
florasulam+pyroxsulam, μαζί με επιφανειοδραστική ουσία, ii) 0,45+1,065 γρ δ.ο./στρ. 
florasulam+aminopyralid, με και χωρίς την προσθήκη επιφανειοδραστικού και iii) 0,76+3,03+3,03 
γρ δ.ο./στρ florasulam+pinoxaden+clodinafop propargyl, αντίστοιχα. H επιφανειοδραστική ουσία 
που χρησιμοποιήθηκε ήταν η πολυγλυκόλη (kaytar) και εφαρμόστηκε σε ποσοστό 0,2%. 
Εφαρμόστηκε το πειραματικό σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με 4 χημικές 
επεμβάσεις, μάρτυρα δίχως ζιζάνια σε 4 επαναλήψεις. Τα πειραματικά τεμάχια είχαν μήκος 4 m και 
πλάτος 2,85 m. Δίπλα σε κάθε πειραματικό τεμάχιο υπήρχε αψέκαστος μάρτυρας. Η αξιολόγηση 
της εκλεκτικότητας-φυτοτοξικότητας έγινε οπτικά βάσει κλίμακας 0-100% (0%= χωρίς συμπτώματα 
φυτοτοξικότητας και 100%=  νεκρά φυτά σιταριού). Η εκτίμηση της εκλεκτικότητας έγινε 10 και 30 
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ημέρες μετά την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων και περιελάμβανε συμπτώματα χλώρωσης και 
αναστολή της βλάστησης. Επίσης, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ζιζανιοκτόνων 
εναντίον της παπαρούνας, της ανθεμίδας, της βερόνικας και του καπνόχορτου (επικρατέστερα είδη 
ζιζανίων στον αγρό) έγινε 30 ημέρες μετά την εφαρμογή, οπτικά βάσει κλίμακας 0-100% (0%= 
κανένας έλεγχος, 100%= νεκρά ζιζάνια). Η συγκομιδή του σιταριού έγινε με πειραματική 
θεριζοαλωνιστική μηχανή, όπου για κάθε πειραματικό τεμάχιο συγκομίστηκε κεντρικό κομμάτι 
μεγέθους 4 x 1,5 m. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των 
αποτελεσμάτων σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Τα φυτά σιταριού στα πειραματικά τεμάχια όπου εφαρμόστηκε το μίγμα florasulam+pyroxsulam 
παρουσίασαν συμπτώματα φυτοτοξικότητας. Η φυτοτοξικότητα στα φυτά 10 ημέρες μετά την 
εφαρμογή (ΗΜΕ) ήταν περίπου 15%, ενώ 30 ΗΜΕ υποχώρησε στο 0%. Τα παροδικά αυτά 
συμπτώματα φυτοτοξικότητας δεν επηρέασαν την απόδοση (δεν παρουσιάζονται αποτελέσματα). 
Όλα τα ζιζανιοκτόνα αντιμετώπισαν την παπαρούνα σε ποσοστό άνω του 91% και την ανθεμίδα σε 
ποσοστό άνω του 83%, ενώ παρουσιάστηκαν διαφορές στην αντιμετώπιση του καπνόχορτου και 
της βερόνικας. Ειδικότερα, η εφαρμογή του μίγματος florasulam+aminopyralid με την προσθήκη 
επιφανειοδραστικής ουσίας καταπολέμησε το καπνόχορτο σε ποσοστό 66%, ενώ το μίγμα 
florasulam+pyroxsulam παρουσίαζε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη βερόνικα (45%) σε 
σχέση με τις άλλες επεμβάσεις (Πίv. 1). Η απόδοση του σιταριού δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των 
επεμβάσεων.  
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πιθανή φυτοτοξικότητα μετά την εφαρμογή florasulam + pyroxsulam 
είναι παροδική και τα συμπτώματα δεν επηρεάζουν την απόδοση του σιταριού. Επιπλέον, τα 
διάφορα μίγματα αποτελούν εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων, 
όπως η παπαρούνα και η ανθεμίδα. Η επιλογή και η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων πρέπει να γίνεται 
με τέτοιο τρόπο που να συμβάλλει στη διαχείριση της ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου 
πιθανώς υπάρχει ή έχει αναφερθεί ανθεκτικότητα των ζιζανίων στο florasulam ή σε άλλους 
παρεμποδιστές του ενζύμου ALS. 
 
Πίνακας 1: Αποτελεσματικότητα (% καταπολέμηση) επεμβάσεων 30 ΗΜΕ εναντίον 4 ειδών 
ζιζανίων 
 Καταπολέμηση (%) 
Επέμβαση γρ. δ.ο./στρ παπαρού

να 
ανθεμίδα καπνόχορτο βερόνικα 

Florasulam + 
Pyroxsulam 

0,364+1,84
5 

91 a* 86 a 30 c 45 a 

Florasulam + 
Aminopyralid 

0,45+1,065 93 a 83 a 35 c 15 b 

Florasulam + 
Aminopyralid 
(με επιφανειοδραστικό) 

0,45+1,065 
 

92 a 85 a 66 a 20 b 

Florasulam + 
Clodinafop propargyl+ 
Pinoxaden 

0,76+3,03+ 
3,03 

92 a 90 a 42 b 14 b 

*= μέσοι όροι ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά σε 5% 
επίπεδο σημαντικότητας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το λαθούρι Λήμνου είναι ντόπιος πληθυσμός του είδους Lathyrus ochrus που καλλιεργείται στη 
Λήμνο ως καρποδοτικό ψυχανθές για ανθρώπινη κατανάλωση, γνωστό επί-σης με την τοπική 
ονομασία ‘άφκος’. Σε πείραμα αγρού στην Ορεστιάδα το 2012 μελετήθηκε η εκλεκτικότητα των 
ζιζανιοκτόνων bentazon και imazamox σε ξηρική καλλιέργεια λαθουριού Λήμνου σε ανοιξιάτικη 
σπορά. Το πείραμα περιλάμβανε 6 επεμβάσεις: δύο δόσεις εφαρμογής του bentazon (72 και 144 g 
δ.ο. ανά στρέμμα), δύο δόσεις εφαρμογής του imazamox (2,5 και 5,0 g δ.ο. ανά στρέμμα), 
αψέκαστο μάρτυρα με ζιζάνια (ασκάλιστος μάρτυρας) και αψέκαστο μάρτυρα χωρίς ζιζάνια 
(σκαλισμένος μάρτυρας). Η εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων αξιολογήθηκε μακροσκοπικά με 
καταγραφή συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας στη διάρκεια του βιολογικού κύκλου της καλλιέργειας 
και με μετρήσεις του αριθμού και της ανάπτυξης των φυτών (νωπό βάρος και ύψος) στις 7, 14 και 
42 ημέρες από την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων, καθώς και στην ωρίμανση. Η παρουσία των 
ζιζανίων σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου της καλλιέργειας μείωσε την απόδοση σε σπόρο 
κατά 36% σε σχέση με τον σκαλισμένο μάρτυρα. Οι επεμβάσεις με τα ζιζανιοκτόνα δεν έδειξαν 
κανένα μακροσκοπικό σύμπτωμα φυτοτοξικότητας και δεν επηρέασαν τον αριθμό και την ανάπτυξη 
των φυτών στις 7, 14 και 42 ημέρες από την εφαρμογή, σε σύγκριση με τους αψέκαστους 
μάρτυρες. Οι επεμβάσεις του imazamox έδωσαν αποδόσεις πολύ κοντά στην απόδοση του 
σκαλισμένου μάρτυρα, ενώ οι επεμβάσεις του bentazon δεν έδωσαν σημαντικά μεγαλύτερες 
αποδόσεις σε σχέση με την απόδοση του ασκάλιστου μάρτυρα. 

Λέξεις Κλειδιά: Άφκος, φυτοτοξικότητα, απόδοση 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το λαθούρι Λήμνου είναι ντόπιος πληθυσμός του είδους Lathyrus ochrus που καλλιεργείται στη 
Λήμνο ως καρποδοτικό ψυχανθές για ανθρώπινη κατανάλωση, γνωστό επίσης με την τοπική 
ονομασία ‘άφκος’. Το φυτό καλλιεργούνταν με επιτυχία στην Λήμνο έως τις αρχές της δεκαετίας του 
1980, αλλά για διάφορους λόγους η καλλιέργεια σχεδόν εγκαταλείφτηκε προοδευτικά. Τα τελευταία 
έτη καταγράφεται μια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την καλλιέργεια του λαθουριού Λήμνου, 
κυρίως εξαιτίας της στροφής των καταναλωτών στην αναζήτηση προϊόντων υγιεινής διατροφής 
(Μεσογειακή δίαιτα). H φάβα, το παρασκεύασμα που προκύπτει από το μαγείρεμα των σπόρων 
του άφκου, έχει χυλώδη μορφή, έντονο κίτρινο χρώμα και ιδιαίτερη γεύση, χαρακτηριστικά που την 
καθιστούν διαφορετική από άλλα παρεμφερή προϊόντα της αγοράς. Ωστόσο, η καλλιέργεια, λόγω 
της έρπουσας ανάπτυξης των φυτών και του χαμηλού ύψους τους, αντιμετωπίζει προβλήματα από 
τον ανταγωνισμό των ζιζανίων. Η παρουσία ζιζανίων στον αγρό μειώνει σημαντικά τις αποδόσεις 
σε σπόρο, δυσκολεύει τη μηχανική συγκομιδή και αυξάνει την υγρασία των σπόρων με αποτέλεσμα 
να μη μπορούν να υποστούν άμεση επεξεργασία. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το κοινό 
λαθούρι (Lathyrus sativus) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στον ανταγωνισμό των ζιζανίων (Wall and 
Friesen, 1991), ενώ οι πληροφορίες σχετικά με την εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνων στην καλλιέργεια 
είναι περιορισμένες (Wall et al., 1988). Δεδομένα για το είδος Lathyrus ochrus σε σχέση με την 
ανταγωνιστική του ικανότητα έναντι των ζιζανίων δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Επιπλέον, 
εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα για την καλλιέργεια του λαθουριού δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά. 
Σκοπός τη εργασίας ήταν να μελετηθεί η εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων bentazon και imazamox 
σε ξηρική καλλιέργεια λαθουριού Λήμνου σε ανοιξιάτικη σπορά στην περιοχή του Βορείου Έβρου. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Το πείραμα διεξήχθη στο Αγρόκτημα του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα το έτος 2012 σε έδαφος 
ιλυοαργιλοπηλώδες με οργανική ουσία 1,01% και pH 6,68. Η προηγούμενη καλλιέργεια στον 
πειραματικό αγρό ήταν ο ηλίανθος. Για την εγκατάσταση της καλλιέργειας χρησιμοποιήθηκε 
σπόρος του είδους Lathyrus ochrus, ο οποίος προερχόταν από την περιοχή της Λήμνου. Η σπορά 
έγινε με το χέρι στις 10 Μαρτίου 2012 σε αποστάσεις 25 cm μεταξύ των γραμμών και 5-6 cm επί 
της γραμμής (μετά από αραίωμα των φυτών). Κατά τη σπορά έγινε βασική λίπανση με 6 kg P2O5 
ανά στρέμμα, με τριπλό υπερφωσφορικό λίπασμα (0-46-0), το οποίο διασκορπίσθηκε με το χέρι 
ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδάφους και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο έδαφος. 
Το πείραμα περιλάμβανε 6 επεμβάσεις: δύο δόσεις εφαρμογής του bentazon (72 και 144 g δ.ο. ανά 
στρέμμα), δύο δόσεις εφαρμογής του imazamox (2,5 και 5,0 g δ.ο. ανά στρέμμα), αψέκαστο 
μάρτυρα με ζιζάνια (ασκάλιστος μάρτυρας) και αψέκαστο μάρτυρα χωρίς ζιζάνια (σκαλισμένος 
μάρτυρας). Στον ασκάλιστο μάρτυρα τα ζιζάνια παρέμειναν στα πειραματικά τεμάχια μέχρι το τέλος 
του πειράματος, ενώ στον σκαλισμένο μάρτυρα τα ζιζάνια απομακρύνθηκαν με το χέρι στην έναρξη 
του πειράματος και στη συνέχεια τα πειραματικά τεμάχια διατηρήθηκαν καθαρά ως τη συγκομιδή. Η 
εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων έγινε στις 26 Απριλίου 2012, όταν το λαθούρι Λήμνου βρισκόταν στο 
στάδιο των 8-12 φύλλων και τα φυτά είχαν ύψος 18-22 cm. Η εφαρμογή έγινε με φορητό 
ψεκαστήρα ακριβείας, με όγκο ψεκαστικού υγρού 30 L/στρέμμα και πίεση ψεκασμού 2,8 atm. Η 
εφαρμογή του imazamox έγινε με την προσθήκη της επιφανειοδραστικής ουσίας DASH HC σε 
αναλογία 0,17% κατ’ όγκο (50 ml). Ο πειραματικός αγρός είχε φυσικό πληθυσμό ζιζανίων με 
κυρίαρχα ζιζάνια τη λουβουδιά (Chenopodium album) και τον βέλιουρα (Sorghum halepense), με 
ποσοστό εδαφοκάλυψης κατά προσέγγιση 50% και 45%, αντίστοιχα. Άλλα ζιζάνια στον 
πειραματικό αγρό ήταν φυτά εθελοντές του ηλίανθου (από την προηγούμενη καλλιέργεια), το 
αναρριχώμενο πολύγονο (Bilderdykia convolvulus), η μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), η 
περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis) και ο αγριοπανσές (Viola arvensis). Κατά τον ψεκασμό μόνο η 
λουβουδιά είχε φυτρώσει και τα σπορόφυτα ήταν στο στάδιο των 3-8 φύλλων με ύψος φυτών 5-15 
cm. 
Το πειραματικό σχέδιο ήταν οι τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες (RCB) με τρεις επαναλήψεις. Το 
μέγεθος κάθε πειραματικού τεμαχίου ήταν 3,0 m x 2,5 m και περιλάμβανε 10 γραμμές της 
καλλιέργειας. Η εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων αξιολογήθηκε μακροσκοπικά με καταγραφή 
συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας στη διάρκεια του βιολογικού κύκλου της καλλιέργειας και με 
μετρήσεις του αριθμού και της ανάπτυξης των φυτών στις 7, 14 και 42 ημέρες από την εφαρμογή 
των ζιζανιοκτόνων, καθώς και στην ωρίμανση. Στη συγκομιδή, προσδιορίστηκε η απόδοση σε 
σπόρο ανά στρέμμα καθώς και ο αριθμός λοβών ανά φυτό, ο αριθμός σπόρων ανά φυτό και το 
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βάρος των 1000 σπόρων. Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση της παραλλακτικότητας 
(ANOVA) και οι μέσοι όροι των επεμβάσεων συγκρίθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Δεν παρατηρήθηκαν μακροσκοπικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας από την εφαρμογή των 
ζιζανιοκτόνων στα φυτά του λαθουριού Λήμνου. Η ανάπτυξη των φυτών της καλλιέργειας (νωπό 
βάρος και ύψος) στα τεμάχια που ψεκάστηκαν δεν διέφερε σημαντικά σε σχέση με τον σκαλισμένο 
και ασκάλιστο μάρτυρα στις 7, 14 και 42 ημέρες από την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων. Η μέση 
απόδοση σε σπόρο έφτασε τα 325 κιλά ανά στρέμμα σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού από 
ζιζάνια (σκαλισμένος μάρτυρας) και τα 207 κιλά ανά στρέμμα σε συνθήκες ανταγωνισμού από 
ζιζάνια (ασκάλιστος μάρτυρας). Οι επεμβάσεις του bentazon δεν έδωσαν σημαντικά μεγαλύτερες 
αποδόσεις σε σπόρο σε σχέση με την απόδοση του ασκάλιστου μάρτυρα, ενώ οι επεμβάσεις του 
imazamox έδωσαν αποδόσεις πολύ κοντά στην απόδοση του σκαλισμένου μάρτυρα. Οι 
επεμβάσεις του bentazon δεν ήταν αποτελεσματικές εναντίον της λουβουδιάς και έδειξαν μειωμένες 
αποδόσεις σε σχέση με τον σκαλισμένο μάρτυρα. Η μείωση των αποδόσεων στις επεμβάσεις του 
bentazon σε σχέση με τον σκαλισμένο μάρτυρα συνδέεται με τη χαμηλή αποτελεσματικότητα του 
bentazon εναντίον της λουβουδιάς και συνεπώς με τον ανταγωνισμό των φυτών της λουβουδιάς 
που δεν αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά από την εφαρμογή του bentazon. Παρόμοια 
αποτελέσματα για το bentazon έχουν αναφερθεί στο φασόλι (Wall, 1995). Οι επεμβάσεις του 
imazamox ήταν πιο αποτελεσματικές εναντίον της λουβουδιάς και έδειξαν αποδόσεις σε σπόρο 
κοντά σε εκείνες του σκαλισμένου μάρτυρα. Παρόμοια αποτελέσματα για το imazamox έχουν 
αναφερθεί στη σόγια (Šćepanović et al., 2008). Ο αριθμός λοβών ανά φυτό και το βάρος των 1000 
σπόρων δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των επεμβάσεων. Η μείωση των αποδόσεων προήλθε 
κυρίως από τη μείωση του αριθμού σπόρων ανά φυτό σε σχέση με τον σκαλισμένο μάρτυρα. 
Τα δεδομένα του πρώτου έτους πειραματισμού δείχνουν ότι το λαθούρι Λήμνου, λόγω του χαμηλού 
ύψους των φυτών, αντιμετωπίζει προβλήματα από τον ανταγωνισμό των ζιζανίων που μειώνει 
σημαντικά τις αποδόσεις σε σπόρο. Η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων bentazon και imazamox δεν 
προκάλεσε μακροσκοπικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας στα φυτά του λαθουριού Λήμνου και δεν 
επηρέασε τον αριθμό και την ανάπτυξη των φυτών σε σχέση με τον σκαλισμένο και ασκάλιστο 
μάρτυρα. Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι τα ζιζανιοκτόνα bentazon και imazamox θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν μια πιθανή λύση για χημική ζιζανιοκτονία στο λαθούρι Λήμνου για 
αύξηση των αποδόσεων, ανάλογα με τη σύνθεση του ζιζανιοπληθυσμού του αγρού (είδη ζιζανίων) 
κατά την εφαρμογή. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα ζιζανιοκτόνα που μελετήθηκαν στην 
παρούσα εργασία δεν έχουν έγκριση χρήσης στη συγκεκριμένη καλλιέργεια και χρησιμοποιήθηκαν 
μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Επιπλέον, τα δεδομένα της εργασίας αφορούν σε ένα 
συγκεκριμένο μικροκλίμα για ένα μόνο έτος και, επομένως, απαιτείται πρόσθετος πειραματισμός σε 
διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης της ίδιας περιοχής ή άλλων περιοχών για επιβεβαίωση των 
αποτελεσμάτων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε πειράματα θερμοκηπίου και αγρού αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων 
ρυζιού εναντίον διαφόρων ειδών/βιότυπων μουχρίτσας. Σπόροι επιβιωσάντων φυτών συλλέχθηκαν 
από ορυζώνες της δυτικής Θεσσαλονίκης το 2011. Τα αποτελέσματα του πειράματος σε 
φυτοδοχεία έδειξαν ότι η προφυτρωτική εφαρμογή του clomazone καταπολέμησε άριστα (>90%) 
όλους τους βιότυπους της μουχρίτσας. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μεγάλη παραλλακτικότητα στην 
ευαισθησία των 15 βιότυπων στα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Από τις μεταφυτρωτικές 
επεμβάσεις, οι εφαρμογές (συνιστώμενη και διπλάσια) του profoxydim και του imazamox, καθώς 
και οι συνδυασμένες εφαρμογές (συνιστώμενη + 1/2 της συνιστώμενης) των 
imazamox+profoxydim, imazamox+cyhalofop και profoxydim+penoxsulam καταπολέμησαν 
ικανοποιητικά (μείωση αριθμού βλαστών και νωπού βάρους) σχεδόν όλους τους βιότυπους. Στο 
πείραμα αγρού, η εφαρμογή του μίγματος penoxulam+profoxydim (4,08+20 g δ.ο./στρ) στις 16 
ημέρες μετά την σπορά (ΗΜΣ) και οι εφαρμογές των penoxsulam (4,08 g δ.ο./στρ)  και imazamox 
(5 g δ.ο./στρ) στις 16 ΗΜΣ συνδυαζόμενες με εφαρμογή των profoxydim (20 g δ.ο./στρ)  ή 
imazamox (6 g δ.ο./στρ) στις 45 ΗΜΣ επέτυχαν τη μεγαλύτερη καταπολέμηση της μουχρίτσας. 
Αντίθετα, η προφυτρωτική εφαρμογή του clomazone έδειξε μειωμένη αποτελεσματικότητα. Τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων εναντίον της 
μουχρίτσας είναι διαφορετική στον αγρό από ό,τι στα φυτοδοχεία. Στον αγρό παρατηρείται 
διαδοχικό φύτρωμα του ζιζανίου. Η ικανοποιητική αντιμετώπιση της μουχρίτσας στον αγρό και 
ικανοποιητική απόδοση επιτεύχθηκε με 2 τουλάχιστον εφαρμογές, δραστικών ουσιών με 
διαφορετικό μηχανισμό δράσης. 

Λέξεις κλειδιά: Ανθεκτικότητα, αποτελεσματικότητα, βιότυπος μουχρίτσας, ζιζανιοκτόνα 
ρυζιού. 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια, οι ορυζοκαλλιεργητές δηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους για την 
αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων εναντίον της μουχρίτσας. Το γεγονός αυτό πιθανώς να 
οφείλεται σε λανθασμένη πρακτική ψεκασμών, σε διαφορετική ευαισθησία των διαφόρων ειδών ή 
βίοτυπων μουχρίτσας που απαντώνται στους ορυζώνες ή ακόμη σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
ορισμένων βιότυπων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα (Beltran κ.ά., 2012; Damalas κ.ά., 2008; 
Juliano κ.ά., 2010; Kaya Altop και Mennan, 2011; Vasilakoglou κ.ά., 2000; Vasilakoglou και Dhima, 
2005). Σε πειράματα θερμοκηπίου και αγρού αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα διαφόρων 
ζιζανιοκτόνων ρυζιού (ή συνδυασμών αυτών) εναντίον 15 βιότυπων μουχρίτσας (Echinochloa 
spp.). 

 
2.ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Πείραμα θερμοκηπίου 
Σπόροι 15 επιβιωσάντων βιότυπων μουχρίτσας συλλέχθηκαν το Σεπτέμβριο του 2011 από 
ορυζώνες της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Άγιος  Αθανάσιος, Χαλάστρα, Κύμινα, Μάλγαρα) στους 
οποίους είχε γίνει εφαρμογή ζιζανιοκτόνων. Οι βιότυποι ανήκαν στα είδη Echinochloa crus-galli (3 
βιότυποι), Echinochloa phyllopogon (5 βιότυποι), Echinochloa erecta (7 βιότυποι). Οι σπόροι 
απαλλάχθηκαν από ξένες ουσίες και χρησιμοποιήθηκαν σε πείραμα φυτοδοχείων υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες (θερμοκήπιο) προκειμένου να αξιολογηθεί η ευαισθησία τους στα σπουδαιότερα 
ζιζανιοκτόνα του ρυζιού. Χρησιμοποιήθηκαν 66 πλαστικά φυτοδοχεία διαστάσεων 19 x 15 cm για 
κάθε βιότυπο. Στις 26 Μαρτίου 2012, σπάρθηκαν 80 σπόροι μουχρίτσας σε κάθε φυτοδοχείο, αφού 
προηγουμένως είχαν επεξεργαστεί με πυκνό θειικό οξύ για 3 min προκειμένου να διακοπεί ο 
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λήθαργος. Στις 26 Απριλίου, όταν η μουχρίτσα βρίσκονταν στο στάδιο των 3-4 φύλλων, 
πραγματοποιήθηκαν οι 20 μεταφυτρωτικές επεμβάσεις. Σε κάθε βιότυπο μουχρίτσας 
εφαρμόστηκαν τα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα penoxsulam, bispyribac, imazamox, profoxydim και 
cyhalofop (συνιστώμενη δόση και διπλάσια της συνιστώμενης), καθώς και συνδυασμοί αυτών 
(συνιστώμενη δόση του πρώτου και μισή της συνιστώμενης του δεύτερου). Χρησιμοποιήθηκε ως 
επιφανειοδραστική ουσία το Dush (μείγμα υδρογονανθράκων, αλκυλεστέρων και ανιονικά 
δραστικά) σε δόση 100 ml/στρέμμα. Το πείραμα περιελάμβανε αψέκαστο μάρτυρα για κάθε 
βιότυπο και ως χημικό μάρτυρα την προφυτρωτική εφαρμογή του clomazone. Εφαρμόστηκε το 
πλήρως τυχαιοποιημένο πειραματικό σχέδιο με 22 επεμβάσεις και 3 επαναλήψεις. Η εφαρμογή των 
ζιζανιοκτόνων έγινε εκτός θερμοκηπίου, με ψεκαστήρα ακριβείας (ο οποίος είχε 6 ακροφύσια μονού 
ριπιδίου και ήταν ρυθμισμένος να εφαρμόζει 30 λίτρα νερό ανά στρέμμα με πίεση 2,8 atm), ενώ η 
τοποθέτηση των φυτοδοχείων στο θερμοκήπιο έγινε 30 min μετά τον ψεκασμό. Καθόλη την 
διάρκεια του πειράματος η απομάκρυνση των ανεπιθύμητων πλατύφυλλων ζιζανίων γινόταν με το 
χέρι. Η ευαισθησία των βιότυπων της μουχρίτσας αξιολογήθηκε με μετρήσεις του αριθμού των 
βλαστών και του νωπού βάρους των επιβιωσάντων φυτών σε κάθε φυτοδοχείο, στις 4 εβδομάδες 
μετά τη μεταφυτρωτική εφαρμογή (25 Μαίου 2012).  
Πείραμα αγρού 
Σε ορυζώνα της περιοχής Αγίου Αθανασίου εγκαταστάθηκε πείραμα αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας διαφόρων ζιζανιοκτόνων ρυζιού εναντίον της μουχρίτσας. Ο ορυζώνας ήταν 
μολυσμένος κυρίως με δύο είδη μουχρίτσας (Echinochloa erecta, Echinochloa phyllopogon), τα 
οποία είχαν αξιολογηθεί στο πείραμα θερμοκηπίου. Η καλλιέργεια ρυζιού (ποικιλία Clearfield® 
‘Libero’) σπάρθηκε στις 07 Μαίου 2012 με 16 kg σπόρο/στρέμμα. Η προφυτρωτική εφαρμογή του 
clomazone έγινε στις 04 Μαίου, πριν την κατάκλιση των λεκανών, ενώ η πρώτη εφαρμογή των 
μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων (penoxsulam, bispyribac, imazamox, profoxydim και azimsulfuron) 
έγινε στις 23 Μαίου, 16 ημέρες μετά τη σπορά του ρυζιού (όταν το ρύζι και η μουχρίτσα βρίσκονταν 
στο στάδιο των 3 φύλλων). Η δεύτερη μεταφυτρωτική εφαρμογή έγινε στις 21 Ιουνίου, 45 ημέρες 
μετά τη σπορά. Χρησιμοποιήθηκε η επιφανειοδραστική ουσία Dush. Οι επεμβάσεις περιελάμβαναν 
τις συνιστώμενες δόσεις των παραπάνω ζιζανιοκτόνων και δύο μίγματα. Η συγκομιδή του ρυζιού 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Εφαρμόστηκε το πειραματικό σχέδιο των πλήρων 
ομάδων με 12 επεμβάσεις και 4 επαναλήψεις. Η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων έγινε με ψεκαστήρα 
ακριβεία, ο οποίος είχε 6 ακροφύσια διπλού ριπιδίου και ήταν ρυθμισμένος να εφαρμόζει 30 λίτρα 
νερό ανά στρέμμα με πίεση 3,2 atm. Αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων 
εναντίον της μουχρίτσας και της μοσχοκύπερης με μετρήσεις αποτελεσματικότητας (%) και αριθμού 
φοβών (ή σκιαδίων), καθώς και η φυτοτοξικότητα (%) των επεμβάσεων στο ρύζι. Η απόδοση του 
ρυζιού αξιολογήθηκε με μετρήσεις του αριθμού φοβών και του βάρους καρπού. 
  
3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Πείραμα θερμοκηπίου 
Τα αποτελέσματα του πειράματος στα φυτοδοχεία έδειξαν ότι η προφυτρωτική εφαρμογή του 
clomazone καταπολέμησε άριστα (>90%) όλους τους βιότυπους της μουχρίτσας. Αντίθετα, 
παρατηρήθηκε μεγάλη παραλλακτικότητα στην ευαισθησία των 15 βιότυπων μουχρίτσας στα 
μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Από τις μεταφυτρωτικές επεμβάσεις, οι εφαρμογές (συνιστώμενη και 
διπλάσια) του profoxydim και του imazamox, καθώς και οι συνδυασμένες εφαρμογές (συνιστώμενη 
+ 1/2 της συνιστώμενης) των imazamox+profoxydim, imazamox+cyhalofop και 
profoxydim+penoxsulam αντιμετώπισαν σχεδόν όλους τους βιότυπους. 
Πείραμα αγρού 
Η εφαρμογή του profoxydim στις 16 ΗΜΣ προκάλεσε φυτοτοξικότητα (79%) στο ρύζι, ενώ οι 
υπόλοιπες επεμβάσεις δεν επηρέασαν σημαντικά την καλλιέργεια. Η εφαρμογή του μίγματος 
penoxulam+profoxydim (4,08+10 g δ.ο./στρ) στις 16 ΗΜΣ και οι εφαρμογές των penoxsulam (4,08 
g δ.ο./στρ)  και imazamox (5 g δ.ο./στρ)  στις 16 ΗΜΕ συνδυαζόμενες με εφαρμογή των profoxydim 
(20 g δ.ο./στρ) ή imazamox (6 g δ.ο./στρ) στις 45 ΗΜΣ επέτυχαν τη μεγαλύτερη καταπολέμηση της 
μουχρίτσας. Η προφυτρωτική εφαρμογή του clomazone (25,2 g δ.ο./στρ) και η μεταφυτρωτική του 
azimsulfuron (2,5 g δ.ο./στρ) στις 16 ΗΜΕ έδειξαν πολύ μικρή δράση εναντίον του ζιζανίου. 
Επιπλέον, τα ζιζανιοκτόνα penoxsulam και imazamox επέτυχαν τη μεγαλύτερη καταπολέμηση της 
μοσχοκύπερης. Η μεγαλύτερη απόδοση του ρυζιού επιτεύχθηκε εκεί όπου εφαρμόστηκε το 
penoxsulam στις 16 ΗΜΣ και συνδυάστηκε με εφαρμογή του imazamox στις 45 ΗΜΣ (Σχήμα 1). 
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Τα αποτελέσματα του πειράματος 

έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα των 
ζιζανιοκτόνων εναντίον της μουχρίτσας 
είναι διαφορετική στον αγρό από ό,τι στα 
φυτοδοχεία. Η ικανοποιητική 
αντιμετώπιση της μουχρίτσας στον αγρό 
επιτυγχάνεται με τουλάχιστον 2 
εφαρμογές, δραστικών ουσιών με 
διαφορετικό μηχανισμό δράσης, εξαιτίας 
του σταδιακού φυτρώματος των διαφόρων 
βιότυπων στον αγρό. Τα ζιζανιοκτόνα 
profoxydim και imazamox ήταν τα 
περισσότερο αποτελεσματικά εναντίον 
των βιότυπων μουχρίτσας σε συνθήκες 
θερμοκηπίου και αγρού. 
 
 
Σχήμα1. Επίδραση διαφόρων 
ζιζανιοκτόνων στον αριθμό φοβών και το 
βάρος καρπού του ρυζιού, ποικιλία 
‘Libero’. 
peno: penoxsulam, prof: profoxydim, 
imaz: imazamox, bisp:, bispyribac, azim: 
azimsulfuron, clom: clomazone, halo: 
halosulfuron. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η φακή είναι μια σημαντική καλλιέργεια στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Τα ζιζάνια αποτελούν 
σοβαρό πρόβλημα στην καλλιέργεια μειώνοντας τις αποδόσεις οικονομικά αν δεν αντιμετωπιστούν. 
Ο έλεγχός τους με μηχανικές ή καλλιεργητικές μέθοδοι δεν είναι δυνατός λόγω των μικρών 
αποστάσεων σποράς της φακής. Μόνο η χημική μέθοδος αποτελεί  οικονομική και αποτελεσματική 
λύση. Στην Ελλάδα μόνο το promyzamide) έχει έγκριση  χρήσης στη φακή. Σκοπός της εργασίας 
ήταν η αξιολόγηση σε πείραμα αγρού 8 ζιζανιοκτόνων (ethalfluralin, pendimethalin, oxadiazon, 
terbuthylazine, metribuzin, prometryn, linuron, dimethenamid) σε σύγκριση με το εγκεκριμένο 
promyzamide. Το πειραματικό σχέδιο ήταν τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες  με 3 επαναλήψεις ανά 
επέμβαση. Το  πειραματικό  τεμάχιο ήταν  6 m2 και οι αποστάσεις σποράς 40Χ3 cm. Μετρήθηκε το 
ποσοστό φυτρώματος, το ύψος και το ξηρό βάρος ανά φυτό φακής και ο έλεγχος % των ζιζανίων. 
Το φύτρωμα της φακής δεν επηρεάστηκε από τα ζιζανιοκτόνα συγκριτικά με τον αψέκαστο 
μάρτυρα. Όλα τα ζιζανιοκτόνα έλεγξαν τα ζιζάνια σε ποσοστό από 85% (propyzamide), έως 98% 
(ethalfluralin, linuron, terbuthylazine) και έως 100% (metribuzin). Το ύψος ανά φυτό ήταν σημαντικά 
χαμηλότερο στις 35 αλλά όχι στις 65 μέρες από το φύτρωμα (ΜΑΦ) και το ξηρό βάρος ανά φυτό 
σημαντικά χαμηλότερο στις 45 αλλά όχι στις 65 ΜΑΦ μόνο όπου εφαρμόστηκε το ethalfluralin. 

Λέξεις κλειδιά: φακή, έλεγχος ζιζανίων, ζιζανιοκτόνα 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η καλλιέργεια της φακής στην Ελλάδα είναι γνωστή εδώ και 2.500 χρόνια. Η φακή χρησιμοποιείται 
στην ανθρώπινη διατροφή ως τρόφιμο υψηλής θρεπτικής αξίας (Iliadis, 2003). Η έκταση και η 
παραγωγή της καλλιέργειας παρουσίασαν μείωση την περίοδο 1970-2005. Τα τελευταία χρόνια η 
καλλιέργεια της φακής επανέρχεται και προτιμάται από πολλούς παραγωγούς στη Β. Ελλάδα και 
στη Θεσσαλία. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί φακής 
στην Ελλάδα είναι η δυσκολία μηχανικού ή καλλιεργητικού  ελέγχου των ζιζανίων κυρίως λόγω των 
μικρών αποστάσεων σποράς και το αυξημένου κόστος εργατικών για τα σκαλίσματα (Παπακώστα-
Τασοπούλου, 2007). Ο έλεγχος των ζιζανίων στη φακή παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση της 
καλλιέργειας λόγω της μικρής της ανταγωνιστικότητας και ρυθμού αύξησής της. Έχει αναφερθεί 
(Halila,1995) μείωση της απόδοσης της φακής κατά 60% έως 100% λόγω παρουσίας ζιζανίων. 
Οικονομική και αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης ζιζανίων στη φακή είναι η χημική όπως 
συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις καλλιέργειες (Basler, 1981; Λόλας, 2007). Στην Ελλάδα μόνο ένα 
ζιζανιοκτόνο, το propyzamide, έχει έγκριση χρήσης στην φακή (Λόλας, 2007; www.minagric.gr). 
Είναι προφανές ότι μόνο με αυτό το ζιζανιοκτόνο δεν είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των ειδών 
ζιζανίων που εμφανίζονται στη καλλιέργεια της φακής και συνεπώς η αναζήτηση νέων 
αποτελεσματικών και εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
παραγωγούς είναι επιτακτική. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας στον έλεγχο των ζιζανίων και της εκλεκτικότητας στη φακή 8 ζιζανιοκτόνων 
μη εγκεκριμένων για τη φακή σε σύγκριση με το propyzamide εγκεκριμένο στην Ελλάδα για τη  
φακή.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Το πείραμα έγινε στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο το  2012. Το 
πειραματικό σχέδιο ήταν τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες  με 3 επαναλήψεις ανά επέμβαση. Οι 10 
επεμβάσεις ήταν: ethalfluralin (δόση 100g δ.ο./στρ.) (έχει αποσυρθεί) προσπαρτικά με 
ενσωμάτωση, τα pendimethalin (100g δ.ο./στρ.), oxadiazon (88g δ.ο./στρ.), promyzamide (125g 
δ.ο./στρ.), terbuthylazine (75g δ.ο./στρ.) (επιτρέπεται σε μίγματα), metribuzin (21g δ.ο./στρ.), 
prometryn (125g δ.ο./στρ.) (έχει αποσυρθεί), linuron (125g δ.ο./στρ.), dimethanamid (90g δ.ο./στρ.) 
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(επιτρέπεται σε μίγματα) ως προφυρωτικά και μάρτυρας αψέκαστος. Η σπορά της φακής 
(μικρόσπερμη ποικιλία Σάμος) έγινε στις 16 Μαρτίου 2012 και μετά την εφαρμογή των 
προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων το πείραμα αρδεύτηκε με 5mm. Το πειραματικό τεμάχιο ήταν 3X2 m 
και οι αποστάσεις σποράς 40Χ3 cm. Μετρήθηκαν τα: ποσοστό φυτρώματος φακής 18 μέρες από τη 
σπορά (ΜΑΣ), έλεγχος % των ζιζανίων στις 35 ΜΑΦ, ύψος/φυτό στις 35 και 65 ΜΑΦ και ξηρό 
βάρος/φυτό στις 45 και 65 ΜΑΦ. Στον μάρτυρα η μέση πυκνότητα των ζιζανίων ήταν 54 φυτά/m2 

και τα κυριότερα ζιζάνια ήταν Chenopodium album (50%), Papaver roeas (32%), Scandix pecten 
veneris (9%), Avena spp. (4%), Anthemis arvensis (4%). Το έδαφος ήταν Inceptisol Calcic 
xerohrept με  υφή  ΄΄πυλώδες΄΄ (S 47%, Si 32%, Cl 21%) και  pH 7,9 (Μήτσιος κ.α, 2000). Η 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 13.0 για πειραματικό σχέδιο 
τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες. Η θερμοκρασία αέρα και η βροχόπτωση κατά τη διάρκεια του 
πειράματος (15/3 έως 15/6/2012) φαίνονται στο σχήμα. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Σε όλα τα πειραματικά τεμάχια που εφαρμόστηκαν τα ζιζανιοκτόνα τα ζιζάνια ελέγχθηκαν πολύ 
καλά. Το καλύτερο ποσοστό ελέγχου (100%) είχε το metribuzin ενώ το χαμηλότερο (85%), 
στατιστικώς σημαντικό, το propyzamide. Τα ethalfluralin, linuron και terbuthylazine έλεγξαν τα 
ζιζάνια κατά 98% συγκριτικά με τον μάρτυρα ενώ τα pendimethalin, prometryn, oxadiazon και 
dimethenamid κατά 95, 92, 90 και 90% αντίστοιχα (Πίνακας 1). 
Τα αποτελέσματα στον Πίνακα 1 δείχνουν ότι το φύτρωμα της φακής στα τεμάχια που 
εφαρμόστηκαν τα ζιζανιοκτόνα ήταν παρόμοιο, στατιστικά μη σημαντικά διαφορετικό μεταξύ τους 
καθώς και με αυτό στον αψέκαστο μάρτυρα 
 
Πίνακας 1. Ποσοστό ελέγχου ζιζανίων και φύτρωμα φακής ανά επέμβαση 

Επεμβάσεις 
Δόση 

g 
δ.ο./στρ. 

Χρόνος 
εφαρμογής 

%Έλεγχος 
ζιζανίων  

Φύτρωμα (% του 
μάρτυρα) 

pendimethalin 100 PRE 95 109 
oxadiazon 88 PRE 90 92 
propyzamide 125 PRE 85 103 
terbuthylazine 75 PRE 98 109 
metribuzin 21 PRE 100 101 
prometryn 125 PRE 92 101 
ethalfluralin 100 PPI 98 100 
linuron 125 PRE 98 108 
dimethenamid 90 PRE 90 97 
Μάρτυρας - - - 100 

LSD0,05   10 N.S. 
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Και τα εννέα ζιζανιοκτόνα ήταν εκλεκτικά στην φακή όπως προκύπτει από τα αγρονομικά δεδομένα 
του Πίνακα 2. Στις 35 ΜΑΦ το ύψος της φακής ήταν σημαντικά χαμηλότερο μόνο στην εφαρμογή 
του ethalfluralin (12,5 cm) συγκριτικά με τον μάρτυρα (16,7cm). Στις 65 ΜΑΦ δεν παρατηρήθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές  μεταξύ των επεμβάσεων  όσον αφορά το ύψος της καλλιέργειας. 
Το ξηρό βάρος ανά φυτό φακής ήταν μικρότερο από αυτό του μάρτυρα (1.266 mg) μόνο όπου 
ψεκάστηκε το ethalfluralin (1.080 mg) στις 45 ΜΑΦ αλλά όχι στις 65 ΜΑΦ (Πίνακας 2). Στις 45 ΜΑΦ 
στα τεμάχια του μάρτυρα, το βάρος  ανά φυτό (1.266 mg) ήταν σημαντικά χαμηλότερο από ότι στα 
pendimethalin (1.513 mg), prometryn (1.473 mg) και linuron και dimethenamid (1.467 mg). Επίσης, 
στις 65 ΜΑΦ σε όλες τις επεμβάσεις των ζιζανιοκτόνων, με εξαίρεση αυτή του propyzamide, το 
ξηρό βάρος της φακής ήταν υψηλότερο συγκριτικά με τον μάρτυρα (Πίνακας 2). Συμπτώματα 
φυτοτοξικότητας με την μορφή περιορισμένης περιφερειακής χλώρωσης των φύλλων 
παρατηρήθηκαν μόνο όπου ψεκάστηκε το oxadiazon και για χρονικό διάστημα περίπου 20 ημερών 
από το φύτρωμα. 
 
Πίνακας 2. Ύψος και ξηρό βάρος ανά φυτό φακής ανά επέμβαση 

Επεμβάσεις Δόση 
g δ.ο./στρ. 

Εφαρμογή Ύψος, cm Ξηρό βάρος, mg 
35 ΜΑΦ 65 ΜΑΦ 45ΜΑΦ 65 ΜΑΦ 

pendimethalin 100 PRE 16,6 40,2 1513 4236 

oxadiazon 88 PRE 15,7 41,1 1313 4820 

propyzamide 125 PRE 16,8 40,1 1340 3607 

terbuthylazine 75 PRE 16,4 39,4 1367 4080 

metribuzin 21 PRE 17,8 40,6 1400 4253 

prometryn 125 PRE 16,9 39,0 1473 4693 

ethalfluralin 100 PPI 12,5 41,6 1080 5053 

linuron 125 PRE 17,1 39,3 1467 4360 

dimethenamid 90 PRE 16,4 40,2 1467 4010 

Μάρτυρας - - 16,7 39,4 1266 3426 

LSD0,05   3,4 N.S.   189   381 
 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    
Όλα τα ζιζανιοκτόνα ήταν αποτελεσματικά για τα ζιζάνια του πειράματος σε ποσοστό που 
κυμάνθηκε μεταξύ 85 και 100%. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα οκτώ ζιζανιοκτόνα που 
δοκιμάστηκαν και δεν έχουν έγκριση χρήσης στην φακή είχαν καλύτερο έλεγχο (90 με 100%) από 
ό,τι το promyzamide (85%) το οποίο επιτρέπεται στην Ελλάδα να χρησιμοποιηθεί στη φακή. Μόνο 
το oxadiazon και ethalfluralin έδειξαν παροδική φυτοτοξικότητα. Στα τεμάχια  του oxadiazon το 
φύτρωμα ήταν 92% συγκριτικά με τον μάρτυρα και μερικά φύλλα σε ορισμένα φυτά φακής ήταν 
χλωρωτικά για 20 ΜΑΦ χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει αρνητικά το ύψος ή το βάρος των φυτών 
στις μετρήσεις που ακολούθησαν. Όπου εφαρμόστηκε το  ethalfluralin τα φυτά της φακής είχαν 
σημαντικά χαμηλότερο ύψος σε σύγκριση με τον μάρτυρα στις 35 ΜΑΦ, όχι όμως στις 65 ΜΑΦ και 
μικρότερο βάρος στις 45 ΜΑΦ αλλά όχι στις 65 ΜΑΦ.  Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της 
εργασίας δείχνουν ότι το ζιζανιοκτόνα ethalfluralin (αποσύρθηκε) ως PPI και τα pendimethalin, 
oxadiazon, terbuthylazine (επιτρέπεται σε μίγματα), metribuzin, prometryn (αποσύρξηκε), linuron, 
dimethenamid (επιτρέπεται σε μίγματα) ως PRE ήταν αποτελεσματικά στον έλεγχο των ζιζανίων 
του πειράματος και εκλεκτικά στα φυτά της φακής και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
μελλοντικά ύστερα από έγκριση τους από τους παραγωγούς στην  καλλιέργεια της φακής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί προϋπόθεση για την αειφορική διαχείριση ενός 
αγροοικοσυστήματος. Σκοπός της εργασίας αυτής που διεξάγεται στο πλαίσιο τριετούς 
προγράμματος (Operation Pollinator) σε έναν ελαιώνα στην Κρήτη, είναι η μελέτη της επίδρασης 
επιλεγμένων ετήσιων φυτικών ειδών στην διατήρηση ωφέλιμων εντόμων και επικονιαστών. Η 
εγκατάσταση των φυτών έγινε σε νησίδες ανάμεσα στα δένδρα. Κατά την περίοδο ανθοφορίας των 
φυτών καταγράφηκε το ποσοστό ανθοφορίας ανά οικογένεια και είδος φυτού καθώς και ο αριθμός 
ωφέλιμων εντόμων και Υμενόπτερων επικονιαστών. Από τα είδη που μελετήθηκαν, το S. alba 
κυριάρχησε στις νησίδες και έδωσε το μεγαλύτερο διάστημα ανθοφορίας κατά το οποίο 
παρατηρήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός επικονιαστών. Επίσης, στις νησίδες τόσο των μιγμάτων όσο 
και του μάρτυρα καταγράφηκαν Υμενόπτερα παρασιτοειδή και αρπακτικά έντομα σε μικρότερους 
αριθμούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νησίδες ανθοφόρων φυτών μπορεί να ενταχθούν σε ένα 
σύστημα διαχείρισης ελαιώνων, προσελκύοντας ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές.  

Λέξεις κλειδιά: Βιοποικιλότητα, διαχείριση ζιζανίων, επικονιαστές, ωφέλιμα έντομα 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι σύγχρονες γεωργικές πρακτικές όπως οι εκτεταμένες μονοκαλλιέργειες και η εντατική 
καταπολέμηση των αυτοφυών φυτών στις καλλιέργειες περιορίζουν τις θέσεις/καταφύγια ή 
ενδιαιτήματα ωφέλιμων εντόμων και επικονιαστών με αρνητικές επιπτώσεις στις ίδιες τις 
καλλιέργειες και το περιβάλλον (μείωση της βιοποικιλότητας). Μία προσέγγιση για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος αφορά στην εγκατάσταση σε καλλιεργούμενες εκτάσεις επιλεγμένων φυτών που 
προσελκύουν ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, που έχει ήδη 
εφαρμοστεί με ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης μελετάται στο 
πλαίσιο τριετούς προγράμματος (Operation Pollinator) και στην Ελλάδα από το 2010, στην 
καλλιέργεια του αμπελιού στο Αμύνταιο Φλώρινας και στην ελιά στην Κρήτη. Παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων στην ελιά για το 2012 και συσχετίζονται με αυτά του 2011. 

mailto:v.kati@bpi.gr
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2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η σπορά των φυτικών μιγμάτων για το 2012 πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2011 σε 
ελαιώνα της πεδιάδας Μεσσαράς στην Κρήτη. Η σύνθεση των μιγμάτων βασίστηκε στα 
αποτελέσματα του πειράματος στον ίδιο ελαιώνα κατά το προηγούμενο έτος κατά το οποίο έγινε 
όψιμη σπορά λόγω παρατεταμένου βροχερού φθινοπώρου. Δοκιμάστηκαν δύο φυτικά μίγματα (Α 
και Β) με σπορά σε νησίδες 3m2 ανάμεσα στα δένδρα (αποστάσεις φύτευσης 7m x 7m). Για τα 
μίγματα επιλέχθηκαν ετήσια χειμερινά είδη με κύριο κριτήριο την ασφάλεια της καλλιέργειας και του 
περιβάλλοντος, αποκλείοντας αλλόχθονα είδη καθώς και είδη που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε 
δυσεξόντωτα ζιζάνια. Από τα είδη που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια, επιλέχθηκαν όσα δίνουν 
ανθοφορία ελκυστική στους επικονιαστές ή αποτελούν καταφύγια ωφελίμων. Η τελική σύνθεση των 
μιγμάτων έγινε έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται κατά το δυνατόν περισσότερες οικογένειες για την 
κάλυψη των αναγκών διαφόρων ειδών εντόμων. Το μίγμα Α περιελάμβανε τα είδη: Trifolium 
resupinatum (Fabaceae), Vicia sativa (Fabaceae), Chrysanthemum segetum (Asteraceae), Borago 
officinalis (Boraginaceae), Coriandrum sativum (Apiaceae), Matricaria chamomilla (Asteraceae) και 
Sinapis alba (Brassicaceae). Το μίγμα B περιείχε: Pimpinella anisum (Apiaceae), Calendula 
officinalis (Asteraceae), Echium plantagineum (Boraginaceae), Chrysanthemum coronarium 
(Asteraceae), Consolida regalis (Ranunculaceae), Trigonella foenum-graecum (Fabaceae) και 
Agrostema githago (Caryophyllaceae). Και στα δύο μίγματα προστέθηκε ίδιο ποσοστό από το 
αγρωστώδες είδος Festuca pratensis, για το κλείσιμο των θέσεων σποράς. Νησίδες αυτοφυούς 
βλάστησης χωρίς σπορά αποτέλεσαν τον μάρτυρα. Τα μίγματα και ο μάρτυρας είχαν 4 
επαναλήψεις, κάθε μία από τις οποίες αποτελούνταν από 6 νησίδες.  

Κατά το διάστημα ανθοφορίας των φυτών (τέλος Μαρτίου έως τέλος Απριλίου 2012) 
πραγματοποιήθηκαν τρεις καταγραφές του ποσοστού φυτοκάλυψης των νησίδων και ανθοφορίας 
ανά οικογένεια και είδος. Επιπλέον, καταγράφονταν οι πληθυσμοί των ωφέλιμων εντόμων (suction 
sampling) και Υμενοπτέρων επικονιαστών [μέλισσες (Apis mellifera), εδαφόβιες μέλισσες, βομβίνοι 
(Bombus spp.), Mechachilidae] που επισκέπτονταν τα άνθη (οπτική παρατήρηση) καθώς και τα 
φυτικά είδη με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα εγκατεστημένα μίγματα και στην αυτοφυή 
βλάστηση. Μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών τα φυτά καταστράφηκαν με χορτοκοπή και 
απομακρύνθηκαν από τον ελαιώνα. 
 
3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα κυριότερα ανθοφόρα είδη που καταγράφηκαν στον μάρτυρα ήταν η Oxalis pes-caprae (κυρίως 
στην πρώτη καταγραφή, στο τέλος Μαρτίου), το S. alba, και η C. officinalis (αυτοφυείς βιότυποι που 
εμφανίστηκαν και στις νησίδες με τα μίγματα).Τα φυτικά είδη από σπορά που βλάστησαν και 
έδωσαν ανθοφορία στο μίγμα A ήταν, ανάλογα με την σειρά ανθοφορίας, τα S. alba > V. sativa > B. 
officinalis = C. sativum. Το S. alba κυριάρχησε έναντι των άλλων ειδών, αν και η συμμετοχή στο 
μίγμα των σπόρων ήταν πολύ μικρή (5%). Τα φυτικά είδη που βλάστησαν στο μίγμα Β ήταν τα T. 
incarnatum, P. anisum και C. officinalis, όμως ο ανταγωνισμός με το αυτοφυές S. alba περιόρισε 
την ανάπτυξη και ανθοφορία αυτών των ειδών. Κατά την περίοδο της ανθοφορίας του S. alba τόσο 
από σπορά όσο και του αυτοφυούς, παρατηρήθηκε προσέλκυση υμενόπτερων επικονιαστών, 
κυρίως Andrenidae (εδαφόβιες μέλισσες), Apis mellifera (μέλισσες) και σε πολύ μικρούς αριθμούς 
Megachilidae. Η έναρξη της ανθοφορίας του αυτοφυούς βιότυπου S. alba προηγήθηκε αυτής του 
ίδιου είδους από σπορά, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη διάρκεια ανθοφορίας του είδους αυτού στο 
μίγμα Α. Κατά το διάστημα αυτό και στο συγκεκριμένο μίγμα παρατηρήθηκαν και οι μεγαλύτεροι 
αριθμοί επικονιαστών. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, 
κατά τις μετρήσεις του 2012 δεν παρατηρήθηκε επισκεψιμότητα από Bombus sp., σε αντίθεση με το 
προηγούμενο έτος. Όσον αφορά στην προσέλκυση ωφέλιμων εντόμων, βρέθηκαν κυρίως 
Υμενόπτερα παρασιτοειδή Braconidae, Eulophidae (Pnigalio mediterraneus, παρασιτοειδές του 
δάκου της ελιάς) και Chalcididae, στις νησίδες τόσο των μιγμάτων όσο και του μάρτυρα. Ο αριθμός 
των παρασιτοειδών κατά το 2012 ήταν μικρότερος σε σχέση με το 2011. Επίσης, το 2011 βρέθηκαν 
σε μεγάλους αριθμούς στις νησίδες αρπακτικά Orius sp. (Heteroptera: Anthocoridae) και χρύσωπα 
(Neuroptera: Chrysopidae) κυρίως στο μίγμα Α. Δεδομένου ότι τα φυτικά είδη ήταν παρόμοια και τις 
δύο χρονιές, είναι πιθανόν οι παραπάνω διαφορές να οφείλονται στο γεγονός ότι κατά το 2011 η 
ανθοφορία των φυτών και κατά συνέπεια οι καταγραφές έγιναν πιο αργά σε σχέση με το 2012. Τα 
πειράματα θα συνεχιστούν και για το 2013. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι η 
δημιουργία νησίδων ανθοφόρων φυτών αυτοφυούς βλάστησης ή με σπορά επιλεγμένων ειδών, 
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μπορεί να ενταχθεί σε ένα σύστημα διαχείρισης ελαιώνων, προσελκύοντας ωφέλιμα έντομα και 
επικονιαστές.  
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Η μέθοδος αυτή στηρίζεται σε υπολογισμούς για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες 
προκύπτουν από κάθε εισροή στο σύστημα παραγωγής (π.χ. λιπάσματα, ΦΠΠ, εξοπλισμός, 
καύσιμα, αναλώσιμα κλπ) και από κάθε εκροή (π.χ. απόβλητα,  χημική ρύπανση από πλεονασμα 
θρεπτικών στοιχείων, απορρίματα, παραπροϊόντα, κλπ). 
Ως «επιπτώσεις στο περιβάλλον» νοείται ένα σύνολο ποικίλου μεγέθους, που ξεκινάει από: την 
κλιματική αλλαγή, την οξίνιση, την φωτοχημική οξείδωση, τη μείωση της στοιβάδας του όζοντος, η 
αύξηση του όζοντος στο άμεσο περιβάλλον μας (ground level ozone) την εκπομπή 
μικροσωματιδίων κ.α. Τελευταία τείνει να περιλαμβάνει πιο περίπλοκες και  λιγότερο (λιγώτερο) 
επεξεργασμένες επιπτώσεις όπως η τοξικότητα για τους ανθρώπους η βιοποικιλότητα και η 
οικοτοξικότητα σε διάφορους αποδέκτες (γλυκά και θαλασσινά νερά, έδαφος, αέρας). 
Η βάση για την ΑΚΖ είναι η πληρότητα και η ποιότητα των δεδομένων για τις εισροές και των 
καταγραφών για τη χρήση των εισροών και για την τύχη των εκροών. Τα δεδομένα αυτά ως σύνολο 
απαρτίζουν την «Απογραφή του Κύκλου Ζωής» (Life Cycle Inventory) που αποτελεί και το 95% της 
προσπάθειας για μια μελέτη ΑΚΖ.   
Για την συγκέντρωση των στοιχείων του LCI έχει αναπτυχθεί από την ΡοδαξΑγρο ένα σύστημα 
συγκέντρωσης στοιχείων και έχει δημιουργηθεί για την ελληνική γεωργία μια συνεχώς 
εμπλουτιζόμενη «τράπεζα δεδομένων». 
Η μελέτη έγινε το 2008-2010 σε 487 ελαιώνες συνολικής έκτασης 1254 στρεμμάτων που ανήκαν σε 
68 παραγωγούς, σε 3 περιοχές της χώρας. Η συγκέντρωση στοιχείων στηρίχθηκε σε καταγραφές 
των παραγωγών, ελεγχόμενες μέσω του συστήματος ολοκληρωμένης / περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Sιmapro v. 7.2.4 
Σημαντικό μέρος των υπολογισμών στηρίχθηκε σε παραδοχές, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας 
ως προς την ποιότητα των δεδομένων στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής. Οι παραδοχές λήφθηκαν κατά 
κανόνα στην μέση τιμή (όπου η βεβαιότητα ήταν μεγάλη) ή στην χειρότερη περίπτωση (μικρός 
βαθμός βεβαιότητας).  
Παρήχθησαν 94180 λίτρα ελαιόλαδο (2009-2010). Τα δεδομένα που ικανοποιούσαν τις 
προδιαγραφές ποιότητας δεδομένων αντιστοιχούσαν σε 16093 λίτρα (το 17.1% του συνόλου).   
Ως προς το ετησίως παραγόμενο ξύλο από τα ελαιόδενδρα και ως προς το ξηρό βάρος της 
χειμερινής ζιζανιοχλωρίδας, έγιναν αδρές μετρήσεις στην διάρκεια των ετών 2008-2010. Για τον 
υπολογισμό του CO2 που περιέχεται στην ξηρή φυτική μάζα έχει ληφθεί υπόψιν περιεκτικότητα 
50% σε άνθρακα (Sofo,  2005). Συνεπώς, ένα κιλό ξηρή φυτική μάζα ισοδυναμεί με 1.0 x 0.50 x 
3.66 = 1.83 κιλά CO2.           
 
2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο σκοπός της ανάλυσης ήταν να διαπιστωθεί το κατά πόσον θα μπορούσε να αποτυπωθεί 
αριθμητικά η περιβαλλοντική επίδοση του παραγόμενου ελαιολάδου, αλλά και κατά πόσον αυτή η 
επίδοση επιδέχεται βελτίωσης με κατάλληλες πρακτικές και επιλογές των παραγωγών. 
Η επίδοση εκφρασμένη στις μονάδες που έχουν επικρατήσει διεθνώς μπορεί να είναι ένα καλό 
εργαλείο marketing, π.χ. το αποτύπωμα του άνθρακα (κιλά ισοδυνάμου του CO2) για την κλιματική 
αλλαγή μπορεί να φαίνεται στην ετικέτα του προϊόντος, οπότε ο καταναλωτής το εξετάζει όπως 
εξετάζει και την τιμή πώλησης. Στην συγκεκριμένη μελέτη επιλέξαμε το Environmental Product 
Declaration (EPD) το οποίο εξετάζει μια μεγάλη σειρά (24) επιπτώσεων και δεικτών 
συμπεριλαμβανομένου και του αποτυπώματος άνθρακα. 
Με το μίγμα των ελαιώνων που διαθέταμε για την πρώτη αυτή μελέτη που έγινε για το EPD τα 
αποτελέσματα ήταν ως εξής σε τόννους CO2-eq ανά εκτάριο. 
  

Προέλευση  CO2-eq         CO2-eq σε εκροές του συστήματος 
Διαδικασία παραγωγής +2.51  Ξύλο -2.84 Κάψιμο +1.21 
Ελαιόδενδρα -6.71  Καρπός -3.87 Λάδι -1.96 
Ζιζάνια -7.32    Απόβλητα -1.91 
Αποσάθρωση οργ.ουσίας +6.07      
ΣΥΝΟΛΟ -5.45      

 Σημείωση: με θετικό πρόσημο (+) είναι η εκπομπή, ενώ με αρνητικό (-) η απορρόφηση CO2 

 
Το ισοζύγιο μεταξύ απορρόφησης και εκπομπής είναι -4.24 τόννοι ανά εκτάριο. Αν δε 
συνυπολογιστούν οι απομακρύνσεις από το σύστημα (ελαιόλαδο και απόβλητα) εναπομένουν 0.37 
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τόννοι διοξειδίου στο εκτάριο για αποθήκευση στο έδαφος υπό μορφήν οργανικής ουσίας. Αυτό το 
συμπέρασμα οδήγησε στην πρώτη παγκοσμίως σήμανση προϊόντος με αρνητικό πρόσημο 
εκπομπών.  
Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι κύριοι «παίκτες» δεν είναι οι άμεσες ανθρώπινες δραστηριότητες 
(γεωργικές πρακτικές, διαχείριση αποβλήτων) αλλά τα ζιζάνια, το έδαφος και τα ελαιόδενδρα. Η 
ολιστική διαχείρισή τους μπορεί να βελτιώσει την επίδοση του συστήματος καθοριστικά. 
Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η μέγιστη συμβολή στην απορρόφηση CO2 γίνεται από τα χειμερινά 
ζιζάνια, σχεδόν τριπλάσια από τις  εκπομπές κατά τη διαδικασία  της παραγωγής (λιπάσματα, 
καλλιέργεια της γής κλπ). 
Τίθεται ως εκ τούτου θέμα διαχείρισης της χειμερινής ζιζανιοχλωρίδας ως συμβολή στην αποτροπή 
της κλιματικής αλλαγής. Στόχος θα μπορούσε να είναι η αύξηση του ποσού του διοξειδίου που 
κατακρατείται από τα ζιζάνια. Η δυνατότητα υφίσταται, αν ληφθεί υπόψιν ότι στην Πορτογαλία 
επιδοτούνται (ως προς την κλιματική αλλαγή) οι παραγωγοί για καλλιέργεια ενός μίγματος σπόρων 
λειμώνιων φυτών για βόσκηση, τα οποία παράγουν 700 κιλά ξηρή μάζα ανά στρέμμα το χρόνο 
(Teixeira, R.F.M et al, 2011), έναντι των «συντηρητικών» 400 κιλών / στρέμμα που λήφθηκαν 
υπόψιν για την ανάλυσή μας. Στην Ιταλία, υπό τις ίδιες περίπου συνθήκες, η παραγωγή ξηρής 
μάζας έχει βρεθεί γύρω στους 600-700 κιλά (Sofo A. et al, 2005). Για σύγκριση, η οξαλίδα παράγει 
μόλις 25 έως 70 κιλά / στρέμμα (Petsikos, C. et al, 2007). 
Εξυπακούεται ότι ως πρόταση δεν είναι καθόλου απλή. Παρά το ότι στην πράξη, δεν πρόκειται 
παρά για μια ειδική περίπτωση φυτοκάλυψης (cover crop) και «χλωρής λίπανσης», με 
προσανατολισμό την διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρει το  οικοσύστημα του Μεσογειακού 
Ελαιώνα (αλλά και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες) αναδύεται ένα πλήθος από ερωτηματικά, τα 
οποία δεν μπορούν να απαντηθούν, παρά μόνο με σοβαρή και πολυετή επιστημονική έρευνα. 
Τα ερωτηματικά αυτά σχετίζονται με την πιθανότητα ανταγωνισμού προς την ελιά για νερό και 
θρεπτικά στοιχεία, την σχέση με τα φυτοπαθογόνα, το να ευνοηθούν ίσως κάποιοι εχθροί της ελιάς 
(π.χ. καλόκορις), με την αλληλοπάθεια, με την ισορροπία της βιοποικιλότητας, με τον ρυθμό 
ανοργανοποίησης και απόδοσης του Ν των υπολειμμάτων της βλάστησης, με την οικονομικότητα, 
τον κίνδυνο πυρκαϊάς κλπ. Και πάνω από όλα, το πώς επηρεάζεται από τα διάφορα είδη η 
αποσάθρωση της οργανικής ουσίας, ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος ρυθμός αποθήκευσης και 
διατήρησης του CO2 στο έδαφος. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι υφίσταται ήδη ένα επαρκές πεδίο μελέτης συνιστάμενο από περίπου 120 
ελαιώνες σε τρείς διαφορετικές περιοχές της χώρας,με πολυετές ιστορικό λεπτομερών 
καταγραφών. Σε αυτούς είναι προς άμεση εγκατάσταση το πρόγραμμα LIFE+ oLIVE CLIMA, στους 
σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται και η διαχείριση της χειμερινής ζιζανιοχλωρίδας των ελαιώνων    
Η ανταπόδοση για μια τέτοια ερευνητική προσπάθεια θεωρείται πολύ πιθανή, καθώς η κλιματική 
αλλαγή βρίσκεται στο κέντρο της διεθνούς προσοχής, τόσο από πλευράς  περιβαλλοντικής 
πολιτικής, όσο και της αγοράς και των καταναλωτών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η αποτύπωση των ζιζανίων που φύονται στα καλλιεργούμενα εδάφη είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ορθολογική και έγκαιρη καταπολέμησή τους. Η κλασσική καταγραφή των ζιζανίων με 
εργασία πεδίου, αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικασία. Η χρήση τεχνολογιών αιχμής μπορεί να 
καταστήσει δυνατή την ψηφιακή χαρτογράφηση των ζιζανίων, επιτρέποντας την αποτύπωσή τους 
σε μεγάλες εκτάσεις με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου. Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος LIFE+ (HydroSense: www.hydrosense.org), 
πραγματοποιήθηκε η χαρτογράφηση ζιζανίων σε πιλοτικούς αγρούς βαμβακιού, με την εφαρμογή 
και των δύο μεθοδολογιών. Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η χωρική καταγραφή και 
χαρτογράφηση της κάλυψης των ζιζανίων σε έναν αγρό με βαμβάκι με τη χρήση πολυφασματικών 
αισθητήρων εδάφους, ψηφιακών φωτογραφιών και τηλεπισκοπικών δεδομένων πολύ υψηλής 
διακριτικής ικανότητας. Για τις ανάγκες της εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου κατά 
την οποία καταγράφηκαν ο πληθυσμός και τα είδη των ζιζανίων του αγρού σε 31 επιλεγμένα 
σημεία. Δημιουργήθηκε μία γεωχωρική βάση δεδομένων όπου αποθηκεύτηκαν τα χωρικά και 
περιγραφικά δεδομένα και έγινε περαιτέρω χωρική ανάλυση. Σχεδιάστηκαν χάρτες του δείκτη 
βλάστησης NDVI τόσο από τα δορυφορικά όσο και από τα επίγεια δεδομένα. Από τις ψηφιακές 
φωτογραφίες των σημείων ελέγχου με τη χρήση ενός αλγορίθμου σε γλώσσα MATLAB σε 
συνδυασμό με τις παρατηρήσεις πεδίου, υπολογίστηκε η ποσοστιαία ζιζανιοκάλυψη. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν σημαντική συσχέτιση των δεδομένων αγρού και των καλύψεων με ζιζάνια, 
όπως αυτές προέκυψαν από τη συσχέτιση με το δείκτη NDVI.      

Λέξεις κλειδιά: Χωρικά εντοπισμένη διαχείριση ζιζανίων, αισθητήρες εδάφους, 
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, βαμβάκι 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διαχείριση των ζιζανίων συνιστά μία σημαντική και απαιτητική αγρονομική διαδικασία πριν και 
κατά τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου. Οι εμφανίσεις των ζιζανίων δεν είναι ομοιόμορφες 
κατά μήκος ενός αγρού. Στην πράξη τα ζιζάνια αναπτύσσονται σε κηλίδες, ενώ οι παραγωγοί 
συνήθως εφαρμόζουν τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα κατά ομοιόμορφο τρόπο σε όλο το 
χωράφι. Η εν λόγω πρακτική έχει προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά κόστη. Αρκετές εργασίες 
έχουν συνταχθεί σχετικά με την αποτύπωση ζιζανίων με τη χρήση ψηφιακής ανάλυσης 
φωτογραφιών (Tellaeche et al., 2008, Gerhards and Oebel, 2006), τηλεπισκόπησης και δεικτών 
βλάστησης (López-Granados, 2011) καθώς και μεθόδων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
(Kalivas et al., 2010). Ο στόχος της παρούσης εργασίας είναι η χωρική καταγραφή και 
χαρτογράφηση της ζιζανιοχλωρίδας σε αγρό με βαμβάκι με τη συνδρομή τριών διαφορετικών 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Σύμφωνα με τις μεθόδους αυτές, η παραγωγή των χαρτών ζιζανίων 
βασίζεται στην κλασσική εργασία πεδίου σε συνδυασμό με την ανάλυση ψηφιακών φωτογραφιών, 
στη χρήση δεδομένων πολυφασματικών αισθητήρων εδάφους και στην επεξεργασία δορυφορικών 
εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η περιοχή μελέτης ήταν πιλοτικός αγρός βάμβακος (Γυρτώνη, νομός Λαρίσης) έκτασης 10 στρ. με 
επιβεβαιωμένο ιστορικό παρουσίας ζιζανίων ο οποίος για τις ανάγκες του προγράμματος 
HydroSense χωρίστηκε σε ζώνες διαχείρισης (ζώνες Α και Β) με βάση την οργανική ουσία του 
εδάφους. Η σπορά του βαμβακιού (cv. Celia) έγινε στις 23 Απριλίου 2011.  
2.1. Αισθητήρες εδάφους 
Στις 14 Ιουνίου 2011, ο πιλοτικός αγρός σαρώθηκε με δύο πολυφασματικούς αισθητήρες (Holland 
Scientific, Inc.), οι οποίοι είχαν αναρτηθεί στο εμπρόσθιο τμήμα ενός ελκυστήρα. Οι αισθητήρες 
συνδέονταν με ένα Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Trimble AgGPS 252), με δυνατότητα καταγραφής 
διαφορικά διορθωμένου σήματος, ακρίβειας κάτω των 10 εκατοστών. Τόσο τα δεδομένα των 
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αισθητήρων, όσο και του AgGPS καταγράφονταν σε κατάλληλα συνδεδεμένο ψηφιακό καταγραφικό 
σύστημα (GeoSCOUT GLS-420). Το πλάνο παρακολούθησης των ζιζανίων του πιλοτικού αγρού 
αφορούσε και στόχευε στη ζιζανιοχλωρίδα που φύεται μεταξύ των γραμμών σποράς του βαμβακιού 
και για το λόγο αυτό οι αισθητήρες είχαν τοποθετηθεί κατά τρόπο ώστε να σαρώνουν και να 
καταγράφουν την φασματική ανακλαστικότητα του υπόβαθρου των διαστημάτων μεταξύ των 
γραμμών σποράς. Το αποτέλεσμα των καταγραφών των αισθητήρων ήταν γεωαναφερμένες τιμές 
ανακλαστικότητας του υποστρώματος στα φασματικά κανάλια "κόκκινο", "εγγύς υπέρυθρο", "red-
edge", καθώς επίσης και τιμές των δεικτών βλάστησης Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) και red-edge NDVI. Η πληροφορία αυτή εισήχθη σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
και πιο συγκεκριμένα σε μία γεωβάση, στην οποία αποτέλεσε ένα σημειακό αρχείο. Επεξεργασία 
των δεδομένων αυτών επέτρεψε την επιλογή σημείων για την εργασία πεδίου που ακολούθησε. 
2.2. Εργασία πεδίου και λήψη φωτογραφιών           
Έγινε καταγραφή ζιζανίων στον αγρό με εργασία πεδίου. Τα κυριότερα είδη που καταγράφηκαν 
ήταν τα πλατύφυλλα Datura stramonium, Solanum nigrum και Chenopodium album. Οι 
παρατηρήσεις έγιναν σε 31 προεπιλεγμένα σημεία εντός του αγρού. Κάθε σημείο κάλυπτε συνολική 
επιφάνεια 2,25m2 μεταξύ τριών διαδοχικών γραμμών βαμβακιού. Για την οριοθέτηση της 
επιφάνειας αυτής χρησιμοποιήθηκαν πλαίσια διαστάσεων 0,5m x 0,5m. Σε κάθε πλαίσιο 
καταγράφηκαν τα είδη και ο αριθμός των ζιζανίων και ελήφθησαν φωτογραφίες με ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή (Nikon, D300S). Στη συνέχεια, μέσω των φωτογραφιών και με τη χρήση ενός 
εξειδικευμένου αλγορίθμου σε γλώσσα MATLAB (MathWorks), υπολογίστηκε για κάθε φωτογραφία 
το ποσοστό ζιζανιοκάλυψης     
2.3. Δεδομένα τηλεπισκόπησης 
Για τις ανάγκες της ψηφιακής χαρτογράφησης των ζιζανίων, αποκτήθηκε μία δορυφορική εικόνα 
του δέκτη WorldView-2 (WV-2) η οποία κάλυπτε έκταση 70Km2. Η διακριτική ικανότητα του WV-2 
είναι 2m στην πολυφασματική εικόνα και 0,5m στην αντίστοιχη πανχρωματική. Μέσω της 
λειτουργίας συνδυασμού των δύο εικόνων (pan-sharpening), προέκυψε μία πολυφασματική εικόνα 
με ανάλυση 0,5m x 0,5m. Η εικόνα αυτή γεωαναφέρθηκε με τη βοήθεια ενός δικτύου σημείων 
εδάφους γνωστών συντεταγμένων και στη συνέχεια έγινε η  ατμοσφαιρική της διόρθωση.  
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο χάρτης του δείκτη βλάστησης NDVI όπως προέκυψε από τα δεδομένα των πολυφασματικών 
αισθητήρων για τον πιλοτικό αγρό παρουσιάζεται στην Εικόνα 1(Παράρτημα). Οι τιμές του δείκτη 
κυμάνθηκαν από 0,129 μέχρι 0,604. Σύμφωνα με την ανάλυση περιγραφικών στατιστικών ανά 
ζώνη, η μέση τιμή του δείκτη στη ζώνη Α είναι 0,256 και στη ζώνη Β 0,363 (Πίνακας 1). Πράγματι, 
στη ζώνη Β καταγράφηκαν υψηλές τιμές του δείκτη με μέγιστη την τιμή 0,604.     
Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των τιμών NDVI των πολυφασματικών αισθητήρων για 
τις δύο ζώνες του πιλοτικού αγρού. 

Παράμετρος  Ζώνη Α Ζώνη Β 
Έκταση (m2) 2673,25 6665,25 
Ελάχιστη τιμή NDVI 0,128 0,143 
Μέγιστη τιμή NDVI  0,461 0,604 
Μέση τιμή NDVI 0,256 0,363 
Τυπική απόκλιση 0,08 0,09 

 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ψηφιακών φωτογραφιών, φαίνονται στο χάρτη της Εικόνας 
2(Παράρτημα). Σύμφωνα με το χάρτη αυτό, ο πιλοτικός αγρός διακρίθηκε σε τρείς κατηγορίες 
ζιζανιοκάλυψης με την πρώτη από αυτές (15,9-23,9%), ουσιαστικά να καλύπτει εξολοκλήρου τη 
ζώνη Α. Οι άλλες δύο πολυπληθέστερες από πλευράς ζιζανίων κατηγορίες (24,0-39,9%), 
υπάγονται στη ζώνη Β. Η κατανομή των τιμών του δείκτη NDVI, όπως προέκυψε από τους 
πολυφασματικούς αισθητήρες, εμφανίζεται συγκρίσιμη με την αντίστοιχη που προέκυψε από τα 
δεδομένα της δορυφορικής απεικόνισης (Παράρτημα, Εικόνα 3). Στην ταξινόμηση των τιμών του 
δείκτη NDVI, όπως προέκυψε από τη δορυφορική εικόνα δεν παρατηρείται η κατηγορία τιμών 
0,595-1,000 στον πιλοτικό αγρό, η οποία ωστόσο απαντάται σε γειτονικό αγρό με μηδική (πλήρης 
εδαφοκάλυψη). Στην πράξη, ο χάρτης της Εικόνας 1 είναι το προϊόν εκτίμησης των τιμών του NDVI 
σε όλο τον πιλοτικό αγρό με γνωστές μόνο τις τιμές στα σημεία δειγματοληψίας, σε αντίθεση με το 
χάρτη της Εικόνας 3, όπου οι τιμές του δείκτη είναι συνεχείς σε όλη την έκταση του αγρού.    
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του του συγχρηματοδοτούμενου από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος LIFE+ με τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για 
βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα 
έλλειψης νερού» (LIFE08 ENV/GR/0000570). Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Δρα 
Σ. Σταματιάδη (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας) για τη διάθεση των πολυφασματικών 
αισθητήρων. 
 
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Gerhards, R., Oebel, H., 2006. Practical experiences with a system for site-specific weed control 
in arable crops using real-time image analysis and GPS-controlled patch spraying. Weed Research, 
46, 185-193. 

Kalivas, D., Vlachos, C.E., Economou, G., Dimou, P., 2012. Regional mapping of perennial 
weeds in cotton with the use of geostatistics. Weed Science, 60 (2), 233-243.  

López-Granados, F., 2011. Weed detection for site-specific management: mapping and real-time 
approaches. Weed Research, 51, 1-11. 

Tellaeche, A., BurgosArtizzu, X.P., Pajares, G., Ribeiro, A., Fernandez-Quintanilla, C., 2008. A 
new vision-based approach to differential spraying in precision agriculture. Computers and 
Electronics in Agriculture, 60, 144-155 

 

 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΓΕΩΒΑΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ  ΣΤΟΝ  
ΕΛΛΑΔΙΚΟ  ΧΩΡΟ 

1Καλύβας Δ., 2Οικονόμου Γ., 1Κολοβός Χρ., 3Δαμανάκης Μ. 
 

1Ερευνητική μονάδα GIS, Εργαστήριο Εδαφολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

3Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

E-mail:  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Τα αγρωστώδη είδη, καλλιεργούμενα, τοπικοί πληθυσμοί, αυτοφυή και ζιζάνια, θεωρούνται 
μείζονος σημασίας για τη γεωργία και τη βιοποικιλότητα, γεγονός που καθιστά την καταγραφή τους 
στον ελλαδικό χώρο αναγκαία, από συστηματικής, οικολογικής αλλά και από οικονομικής πλευράς. 
Σκοπός της μελέτης είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη γεωβάσης της εμφάνισης και της 
εξάπλωσης των αγρωστωδών στην Ελλάδα, από υπάρχουσες αναλογικές πληροφορίες 
δημοσιευμένες σε μονογραφίες και από πρόσφατες πληροφορίες για την εξάπλωση των 
αγρωστωδών στη Ελλάδα. Ιδιαίτεροι στόχοι της μελέτης είναι οι πληροφορίες αυτές να εισάγονται, 
να ενημερώνονται, να ανακτώνται, να φιλτράρονται και να συσχετίζονται με χωρικά και μη χωρικά 
κριτήρια, μέσα από λογικά ερωτήματα.  

Λέξεις κλειδιά: Αγρωστώδη, GIS, γεωβάση Δεδομένων, εξάπλωση αγρωστωδών στην 
Ελλάδα 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα αγρωστώδη είδη, καλλιεργούμενα, αυτοφυή και ζιζάνια, είναι γενετικοί πόροι μείζονος σημασίας 
για τα γεωργικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα γενικότερα. Η καταγραφή τους, η 
ταυτοποίησή τους και η γεωγραφική τους εξάπλωση στον ελλαδικό χώρο θεωρούνται εξαιρετικά 
αναγκαίες πληροφορίες, από συστηματικής, οικολογικής αλλά και από οικονομικής πλευράς. 
Τέτοιου είδους καταγραφή υπάρχει σήμερα μόνο σε αναλογική μορφή σε δύο μονογραφίες, α) «Τα 
Αγρωστώδη της Ελλάδας - Εξάπλωση στον Ελλαδικό χώρο» των Μ. Δαμανάκη και Γ. Οικονόμου, 
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Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1986 και β) «Τα Αγρωστώδη της Ελλάδας», του 
Μ.Ε. Δαμανάκη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 2009. Σε αυτές, 
περιέχονται πληροφορίες για το γένος, το είδος, το βιολογικό κύκλο, την εποχή ανθοφορίας, και την 
οικοθέση, όπως επίσης και πληροφορίες για την πηγή από την οποία προέρχεται η καταγραφή των 
αγρωστωδών. Η ανάγκη σχεδίασης μιας γεωβάσης κρίθηκε απαραίτητη ώστε να καταχωρηθούν και 
να οργανωθούν οι παραπάνω πληροφορίες. Για  την καταγραφή των αγρωστωδών ειδών, φαίνεται 
να υπάρχουν περιγραφές και κλείδες διαχωρισμού των ειδών με τη χρήση των προγραμμάτων 
CONFOR και KEY του συστήματος DELΤA (DEescription Language for Taxonomy) και του 
προγράμματος TYPSET (Watson και Dallwitz 1985, Dallwitz 1986). Ο σκοπός της εργασίας είναι ο 
σχεδιασμός και η ανάπτυξη γεωβάσης: α) για την καταχώρηση και την εξάπλωση των 
αγρωστωδών στην Ελλάδα που θα περιέχει τα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους και την χωρική 
πληροφορία και β) για την οργάνωση όλων των διαθέσιμων αναλογικών πληροφοριών ώστε αυτές 
εύκολα να διαχειρίζονται μέσα από διαδικασίες σχηματισμού λογικών ερωτήσεων. 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Αναλογική οργάνωση πληροφορίας. Σχεδιάστηκε η καταχώριση και η οργάνωση όλων των 
πληροφοριών σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) βασιζόμενο στις πληροφορίες που 
προέρχονται, α) από τις δύο προαναφερθείσες μονογραφίες (επιτόπιες παρατηρήσεις, 
πληροφορίες από Herbaria των Πανεπιστημίων της Πάτρας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Γουλανδρή, ιδιωτικών συλλογών και β) από πρόσφατες πληροφορίες για την εξάπλωση των 
αγρωστωδών στη Ελλάδα. Στις προαναφερθείσες μονογραφίες ως γεωγραφική μονάδα 
καταχώρησης των καταγραφών χρησιμοποιείται η επαρχία (προ καποδιστριακή διοικητική 
διαίρεση).  
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων. Οι πληροφορίες οργανώθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες 
πληροφοριών, α) για το γένος, το είδος, το βιολογικό του κύκλο, την ανθοφορία και την οικοθέση 
των φυτών, β) τη χωρική πληροφορία (περιοχή προέλευσης των ειδών), γ) τις πληροφορίες για την 
πηγή της καταγραφής (συλλέκτης, Herbarium, βιβλιογραφία). Καταμερισμός της πληροφορίας 
σε πίνακες. Οι πίνακες που προέκυψαν από αυτή την διαδικασία αφορούν στο γένος (genus), στο 
είδος (species), στα Herbaria (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Μουσεία, Ιδιωτικές συλλογές κ.ά. ), 
βιβλιογραφία (Literature), πηγή (Source) που περιέχει την πληροφορία για την πηγή της 
καταγραφής, επαρχία (Province) που περιέχει χωρικές και τοπολογικές πληροφορίες και νομός 
(prefecture). Υλοποίηση σχεδίου Γεωβάσης. Η υλοποίηση της γεωβάσης δεδομένων έγινε με το 
λογισμικό “ArcCatalog 10” και πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε γεωβάση της μορφής Personal 
GeoDatabase. Δημιουργία πινάκων γεωβάσης δεδομένων. Οι πίνακες που δημιουργήθηκαν 
είναι της μορφής dBASE Table και τα πεδία data types. Για τη δημιουργία των πινάκων 
δημιουργείται αυτόματα το πεδίο OBJECTID που είναι το κύριο κλειδί του πίνακα. Δημιουργία 
shapefile Γεωγραφικής Μονάδας. Δημιουργήθηκε πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας, αυτό των 
επαρχιών με τα πεδία όπως προκύπτουν από τον σχεδιασμό της βάσης. Η δημιουργία 
συσχετίσεων πινάκων έγινε με το εργαλείο “New relationship class” ενώ η ψηφιοποίηση 
αναλογικών δεδομένων με το λογισμικό “ArcMap 10” Τέλος η αξιοποίηση βάσης δεδομένων γίνεται 
με απλές διαδικασίες ανάκτησης των χωρικών και μη χωρικών πληροφοριών. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Η πραγματική χρησιμότητα της γεωβάσης έγκειται στην ευκολία υλοποίησης ερωτημάτων που θα 
βοηθήσουν στην αξιοποίηση των πληροφοριών. Τέτοια ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι: τα 
αγρωστώδη μιας συγκεκριμένης περιοχής (π.χ. Κέρκυρα), τα κυριότερα αγρωστώδη της Ελλάδας 
κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας εμφάνισης (Εικόνα 1), τα σπανιότερα αγρωστώδη κατά αύξουσα 
σειρά, η εξάπλωση στην Ελλάδα ενός συγκεκριμένου είδους (Εικόνα 2), η εξάπλωση στην Ελλάδα 
των αγρωστωδών του γένους Bromus, η εξάπλωση στην Ελλάδα των καλλιεργούμενων 
αγρωστωδών ειδών (Triticum durum), η εξάπλωση των αγρωστωδών ειδών συγγενών των 
καλλιεργούμενων φυτών (Π.χ. Triticum boeoticum) κ.α. Από την έως τώρα ανάπτυξη της γεωβάσης 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η καταχώρηση και οργάνωση των αναλογικών πληροφοριών 
επετεύχθη αποτελεσματικά με κύριο κριτήριο την ευκολία της χρήσης της. Συγκεκριμένα, οι 
πληροφορίες μπορούν εύκολα να εισαχθούν, να ανανεωθούν, να φιλτραριστούν αλλά και να 
συσχετισθούν με χωρικά και μη χωρικά κριτήρια, σχηματίζοντας λογικές ερωτήσεις. Mε την έρευνα 
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αυτή δημιουργείται μία βάση για μελλοντικές παρακολουθήσεις της εμφάνισης, της εξάπλωσης ή 
και της εξαφάνισης των αγρωστωδών ειδών στην Ελλάδα, με σκοπό την προστασία και την 
διατήρηση ενός τόσο πολύτιμου γενετικού υλικού για την γεωργία κα τη βιοποικιλότητα. 

Εικόνα 1. Τα κυριότερα αγρωστώδη της Ελλάδας κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας εμφάνισης.  

 
Εικόνα 2. Τα σπανιότερα αγρωστώδη κατά αύξουσα σειρά.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στην μελέτη αυτή αξιολογήθηκε η χωρική εξάπλωση των ζιζανίων καθώς επίσης και το 
αλληλοπαθητικό/ανταγωνιστικό δυναμικό 8 ποικιλιών κριθαριού (Hordeum vulgare L.) σε πείραμα 
αγρού κάτω από δύο συνθήκες υδατικής εδαφικής υγρασίας (χωρίς και με συμπληρωματική 
άρδευση). Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011-2012 έγιναν παρατηρήσεις που αφορούσαν στην 
εμφάνιση των ζιζανίων ενώ εκτιμήθηκε η αφθονία τους σε σχέση με τις διαφορετικές ποικιλίες. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η αφθονία και η κατανομή των ζιζανίων στον χώρο διέφερε σημαντικά 
τόσο μεταξύ των ποικιλιών, όσο και μεταξύ των δύο συστημάτων εδαφικής υγρασίας. 
Συγκεκριμένα, τα ζιζάνια Malva sylvestris, Silybum marianum, Sinapis arvensis, Matricaria 
chamomilla, Cardaria draba και Chrysanthemum coronarium, παρουσίασαν την μεγαλύτερη 
αφθονία. Επίσης, η συμπληρωματική άρδευση ευνόησε την εμφάνιση των ζιζανίων στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, εκτός από τα ζιζάνια  C. coronarium και Avena sterilis, τα οποία 
παρουσίασαν μεγαλύτερους πληθυσμούς σε συνθήκες όπου δεν εφαρμόστηκε συμπληρωματική 
άρδευση. Δημιουργήθηκαν χάρτες αποτύπωσης της πυκνότητας των ζιζανίων και προσδιορίστηκε 
η χωρική και χρονική τους ανομοιομορφία.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αξιολόγηση της δυναμικής εξάπλωσης του πληθυσμού των ζιζανίων είναι από τους σημαντικούς 
παράγοντες στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης ζιζανίων. Ιδιαίτερα το κριθάρι με 
δεδομένο το αλληλοπαθητικό/ ανταγωνιστικό του δυναμικό έναντι των ζιζανίων αποτελεί μία 
καλλιέργεια πρότυπο για την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των καλλιεργειών με τα ζιζάνια. 
Επίσης, η καταγραφή των ζιζανίων και η εισαγωγή τους σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών 
έχει χρησιμοποιηθεί (Burkart and Buhler,1997), στο πλαίσιο της αξιολόγησης της μεταβολής της 
ζιζανιοχλωρίδας επί τόπου. Με κριτήριο την αφθονία των ζιζανίων (Moeini et al. 2008) 
αξιολογήθηκαν έξι ποικιλίες δίστοιχου κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και δύο ελληνικές ως 
προς την ανταγωνιστικότητά τους με τα ζιζάνια. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική επίδραση της 
εδαφικής υγρασίας για τη σωστή ανάπτυξη της καλλιέργειας και τη δυναμική των 
ζιζανιοπληθυσμών η αξιολόγηση έγινε σε δύο επίπεδα εδαφικής υγρασίας (χωρίς άρδευση και με 
συμπληρωματική άρδευση). Η έρευνα αυτή έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Αξιολόγηση 
ποικιλιών κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
τους’  (συνεργασία Athenian Brewery SA και ΓΠΑ) 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Σε έκταση ενός στρέμματος εγκαταστάθηκαν στη περιοχή των Σπάτων (Δεκέμβριος 2011) οκτώ 
ποικιλίες δίστοιχου κριθαριού (Chill, Chiraz, SuLilly, Grace, Shakira, ChaCha, Θέρμη και Κως) κάτω 
από δύο συνθήκες υδατικής εδαφικής εργασίας (χωρίς άρδευση και συμπληρωματική). 
Εφαρμόστηκε το πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο σε τρεις επαναλήψεις ενώ το κάθε πειραματικό 
τεμάχιο είχε έκταση 9m2. Συνολικά σχεδιάστηκαν 48 πειραματικά τεμάχια. Για τη συμπληρωματική 
άρδευση εφαρμόστηκε σύστημα στάγδην άρδευσης, ενώ για τον έλεγχο της υδατοπεριεκτικότητας 
του εδάφους τοποθετήθηκαν 32 αισθητήρες εδαφικής εργασίας. Κατά την καλλιεργητική περίοδο 
δεν εφαρμόστηκαν λιπάσματα και ζιζανιοκτόνα. Οι παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν η πυκνότητα 
των ζιζανιοπληθυσμών ανά ποικιλία και η αφθονία των ζιζανίων σε όλο τον πειραματικό αγρό. 
Τέλος με τα δεδομένα αυτά αναπτύχθηκε μια χωροχρονική βάση δεδομένων εμφάνισης ζιζανίων 
(Burrough and McDonnell. 1998). 

mailto:economou@aua.gr
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα και τη συχνότητα εμφάνισης του κάθε ζιζανίου στα 48 
πειραματικά τεμάχια σε παρατηρήσεις κατά την άνθιση του κριθαριού υπολογίστηκε η 
σπουδαιότητά τους με βάση την τιμή της αφθονίας τους. Συγκεκριμένα, η παρουσία των 
σημαντικότερων ζιζανίων συνολικά στον πειραματικό αγρό κατά φθίνουσα σειρά ήταν η εξής: Malva 
sylvestris, Silybum marianum, Sinapis arvensis, Matricaria chamomilla και Calendula arvensis ,με 
τιμές του δείκτη σχετικής αφθονίας να είναι 79, 64.5, 47.9, 31.5 και 27 αντίστοιχα. Διαπιστώθηκαν 
διαφορές μεταξύ των ποικιλιών ως προς το ανταγωνιστικό/ αλληλοπαθητικό δυναμικό τους. 
Συγκεκριμένα, στις ποικιλίες Κως και Shakira οι ζιζανιοπληθυσμοί παρουσιάστηκαν με τις 
μικρότερες πυκνότητες σε σχέση με τις υπόλοιπες υπό εξέταση ποικιλίες (Διάγραμμα 1). 

 
Διάγραμμα 1. Σχετική πυκνότητα των ζιζανίων ανά ποικιλία  
 
Αξιολογήθηκε η αντίδραση των ζιζανίων στις δύο συνθήκες εδαφικής υγρασίας υπολογίζοντας την 
αφθονία του κάθε είδους ανά επέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμπληρωματική άρδευση 
στις περισσότερες των περιπτώσεων ευνόησε την παρουσία των ζιζανιοπληθυσμών, εκτός από τη 
περίπτωση του C. coronarium και A. sterilis (Διάγραμμα 2), όπου εκεί όπου δεν εφαρμόστηκε 
άρδευση  η αφθονία τους ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που παρατηρήθηκε στις συνθήκες 
συμπληρωματικής άρδευσης. 

 
Διάγραμμα 2. Η Σχετική αφθονία των ζιζανίων στις δύο συνθήκες εδαφικής υγρασίας. 
 
Με τη χρήση γεωπληροφοριακών συστημάτων έγινε η χωρική και χρονική αποτύπωση των 
ζιζανίων σε έξι χρονικές περιόδους από τις 10/2 έως τις 8/5/2012, περίοδοι που συνέπιπταν με τα 
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κυριότερα στάδια του φαινολογικού κύκλου του κριθαριού. Με τα δεδομένα αυτά δημιουργήθηκε 
γεωβάση μέσω της οποίας εντοπίσθηκαν οι χωρικές μεταβολές της πληθυσμιακής πυκνότητας των 
ζιζανίων σε όλη τη καλλιεργητική περίοδο. Η χαρτογράφηση των ζιζανίων έδειξε ότι τα πιο 
ανταγωνιστικά ζιζάνια στα αρχικά σταδία ανάπτυξης του κριθαριού κατά φθίνουσα σειρά είναι: M. 
sylvestris, S. marianum, και M. chamomilla ενώ αυτά που παρουσίασαν την μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφάνισης κατά τα μεταγενέστερα σταδία ανάπτυξης είναι τα C. coronarium, C. drapa και S. 
marianum. Από την εργασία αυτή την φαίνεται ότι η παρακολούθηση της δυναμικής του 
ζιζανιοπληθυσμού στο χώρο αλλά και στο χρόνο με τη βοήθεια των γεωπληροφοριακών 
συστημάτων και την ανάπτυξη γεωβάσεων παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές. Συγκεκριμένα, ο 
επί τόπου εντοπισμός της θέσης τους, η εκτίμηση της διασποράς τους και της πληθυσμιακής τους 
πυκνότητας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τις αυστηρά κατευθυνόμενες  εφαρμογές στο 
πλαίσιο της άσκησης γεωργίας ακριβείας. Τέλος, η επιλογή των κατάλληλων γονοτύπων κριθαριού 
και η εγκατάστασή τους στα κατάλληλα περιβάλλοντα, ανάλογα με τις απαιτήσεις τους, μπορούν να 
ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους δυναμικό τους ως προς τα ζιζάνια με στόχο την ελαχιστοποίηση 
των εισροών στις καλλιέργειες.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβριος 2011 έως Ιούνιος 2012, μελετήθηκε η 
επίδραση τριών πυκνοτήτων σποράς στην ανάπτυξη και την απόδοση του κουφάγκαθου (Silybum 
marianum (L.) Gaertn.) Ακολουθήθηκε το σχέδιο των τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων με 
τέσσερις επαναλήψεις για κάθε επέμβαση. Ο πειραματικός αγρός είχε έκταση 200 m2. Οι 
επεμβάσεις ήταν α) αποστάσεις σποράς 30 cm x 20 cm β) 40 cm x 20 cm και γ) 50 cm x 20 cm. 
Καταγράφηκε το ύψος, ο αριθμός των ταξιανθιών ανά φυτό, η διάμετρος της ταξιανθίας, το ξηρό 
βάρος, η απόδοση σε σπόρο και το βάρος των 1000 σπόρων. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το 
μεγαλύτερο ύψος (224 cm) και το ξηρό βάρος του κουφάγκαθου καταγράφηκαν στην πυκνότητα 
σποράς 30 x 20 cm, ενώ οι μικρότερες τιμές καταγράφηκαν στην πυκνότητα 50 x 20 cm. Αντίθετα, 
η μεγαλύτερη απόδοση (183 Kg/στρέμμα)καταγράφηκε στην πυκνότητα σποράς 40 x 20 cm. Όσον 
αφορά τα συστατικά της απόδοσης (διάμετρος ταξιανθίας, βάρος 1000 σπόρων και αριθμός 
ταξιανθιών/ φυτό) οι μεγαλύτερες τιμές καταγράφηκαν στην πυκνότητα σπορών 50 x 20 cm. Τέλος, 
στην καλλιέργεια του κουφάγκαθου καταγράφηκε προσβολή από τα έντομα Larinus spp. 
(Coleoptera: Curculionidae) και Terellia spp. (Diptera: Tephritidae). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το γαϊδουράγκαθο ή κουφάγκαθο (Silybum marianum (L.) Gaertn., οικογένεια Αsteraceae) είναι 
ετήσιο ή διετές ζιζάνιο, συναντάτε σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, σε δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς 
και σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών. Το κουφάγκαθο είναι το περισσότερο μελετημένο φυτό για 
την θεραπεία των ασθενειών του ήπατος (Karkanis et al., 2011). Οι θεραπευτικές του ιδιότητες 
οφείλονται στην παρουσία της σιλυμαρίνης (Gosh et al., 2010). Η σιλυμαρίνη συναντάται στα φύλλα 
στους βλαστούς και στους σπόρους, όμως η μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σιλυμαρίνη  συναντάται 
στους σπόρους και κυμαίνεται από 1-8% (Κarkanis et al., 2011). 
Το κουφάγκαθο είναι ένα σημαντικό φαρμακευτικό φυτό. Στην Πολωνία καλλιεργούνται περίπου 
2000 ha (Andrezewska et al., 2011), ενώ σε πολλές χώρες πραγματοποιούνται πειράματα στα 
οποία εξετάζεται η παραγωγικότητα του κουφάγκαθου. Στην Πολωνία έχει δημιουργηθεί η ποικιλία 
Silma, ενώ σε πολλές χώρες έχει πραγματοποιηθεί βελτίωση των αυτοφυών πληθυσμών αυτού του 
ζιζανίου. Σκοπός του πειράματος ήταν η μελέτη της επίδρασης τριών πυκνοτήτων σποράς στην 
ανάπτυξη και την απόδοση ενός πλυθυσμού του κουφάγκαθου. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
To πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Δομοκό. Ακολουθήθηκε το σχέδιο των τυχαιοποιημένων 
πλήρων ομάδων με τέσσερις επαναλήψεις για κάθε επέμβαση. Κάθε πειραματικό τεμάχιο είχε 
εμβαδό 17 m2. Ο πειραματικός αγρός είχε έκταση 200 m2. Οι επεμβάσεις ήταν α) αποστάσεις 
σποράς 30 cm x 20 cm β) 40 cm x 20 cm και γ) 50 cm x 20 cm. H σπορά πραγματοποιήθηκε στην 
5-10-2011, ενώ το φύτρωμα ολοκληρώθηκε στις 20-10-2011. H άνθηση πραγματοποιήθηκε την 
περίοδο 5 έως 16 Μαΐου του 2012. Η καταπολέμηση των ζιζανίων πραγματοποιήθηκε με 1 
σκάλισμα στις 15-03-2011. Τα μετεωρολογικά δεδομένα παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
Καταγράφηκε το ύψος (cm), ο αριθμός των ταξιανθιών ανά φυτό, η διάμετρος της ταξιανθίας (cm), 
το ξηρό βάρος (kg/στρέμμα), η απόδοση σε σπόρο (kg/στρέμμα) και το βάρος των 1000 σπόρων 
(g). To ύψος και ο αριθμός των ταξιανθιών μετρήθηκε σε 10 φυτά/τεμάχιο, ενώ για να 
προσδιοριστεί το ξηρό βάρος και η απόδοση σε σπόρο έγιναν κοπές 1 m σε κάθε τεμάχιο. Η 
συγκομιδή πραγματοποιήθηκε στις 18-06-2012. 

 
Πίνακας 1. Μετεωρολογικά δεδομένα κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 
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(ºC) 
13.9 7.5 7.4 3.5 4 6.7 15 18.5 25.4 

Σχετική 
υγρασία % 75 83 77 69 85 82 67 70 50 

 
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό 
STATGRAPHICS Plus 5.1 και οι συγκρίσεις των μέσων έγιναν με την δοκιμασία της ελάχιστης 
σημαντικής διαφοράς (LSD). 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν  ότι το μεγαλύτερο ύψος (224 cm) και ξηρό βάρος 
του κουφάγκαθου καταγράφηκε στη πυκνότητα σποράς 30 x 20 cm. Αντίθετα η μεγαλύτερη 
απόδοση (183 Kg/στρέμμα) καταγράφηκε στην επέμβαση 40 x 20 cm (Πίνακας 2). Στην Πολωνία, 
οι Andrzejewska et al. (2011) αναφέρουν αποδόσεις 123 Kg/στρέμμα, στο Ιράν οι Shokrpour et al. 
(2008) αναφέρουν αποδόσεις 160 Kg/στρέμμα, ενώ στην Βουλγαρία οι Geneva et al. (2008) 
κατέγραψαν αποδόσεις 210 Kg/στρέμμα. Αντίθετα στον Καναδά οι Carrier et al. (2003) αναφέρουν 
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αποδόσεις 40-75 Kg/στρέμμα. Οι μικρότερες αποδόσεις στον Καναδά οφείλονται στην μικρότερη 
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σε σχέση με την Ευρώπη.  
Όσον αφορά τα συστατικά της απόδοσης οι μεγαλύτερες τιμές του βάρους των 1000 σπόρων, του 
αριθμού των ταξιανθιών/φυτό και της διαμέτρου της ταξιανθίας  καταγράφηκαν στις επεμβάσεις των 
40 x 20 cm και 50 x 20 cm. Ακόμη, στην πυκνή σπορά παρατηρήθηκε και πλάγιασμα των φυτών. 
Τέλος, στην καλλιέργεια του κουφάγκαθου καταγράφηκε προσβολή από τα έντομα Larinus spp. 
(Coleoptera: Curculionidae) και Terellia spp. (Diptera: Tephritidae). 
 
Πίνακας 2. Επίδραση της πυκνότητας σποράς στο ύψος (cm), τον αριθμό των ταξιανθιών ανά 
φυτό, το ξηρό βάρος (Kg/στρέμμα), την απόδοση σε σπόρο (Kg/στρέμμα),  το βάρος των 1000 
σπόρων (g) και τη διάμετρο της ταξιανθίας (cm) του κουφάγκαθου. 

Επεμβάσεις Ύψος Αριθμός 
ταξιανθιών/φυτό 

Ξηρό 
βάρος Απόδοση 

Βάρος 
1000 

σπόρων 

Διάμετρος 
ταξιανθίας 

30 x 20 cm 224  5.34 2360 160.82 27.24 3.76 
40 x 20 cm 193 6.13 2205 183.45 32.46 4.14 
50 x 20 cm 175 7.67 1832 145.34 33.82 4.28 

LSD5% 6.73 0.48 130.39 13.68 2.67 0.17 
Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής έδειξαν ότι οι μεγαλύτερες αποδόσεις του κουφάγκαθου 
καταγράφηκαν στην πυκνότητα 40 x 20 εκ., ενώ οι μεγαλύτερες τιμές των συστατικών της 
απόδοσης καταγράφηκαν στην πυκνότητα σποράς 50 x 20 εκ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε πείραμα φυτοδοχείων (θερμοκήπιο, δικτυοκήπιο) και σε πειράματα βιοδοκιμών (εργαστήριο) 
διερευνήθηκε η επίδραση των συνθηκών καταπόνησης (αλατότητα, ξηρασία, αζωτούχος λίπανση, 
θερμοκρασία) στην αλληλοπαθητική ικανότητα της ποικιλίας κριθαριού ‘Αθηναϊδα’ εναντίον του 
ζιζανίου λεπτή ήρα (Lolium rigidum L.). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2009-2010 
στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων σε 
φυτοδοχεία έδειξαν ότι η φυτρωτική ικανότητα των σπόρων στο δικτυοκήπιο, στα επίπεδα 
αλατότητας 150 και 300 mM NaCl, ήταν 36 και 46%, αντίστοιχα, μικρότερη από ό,τι στο 
θερμοκήπιο. Στο θερμοκήπιο, στα επίπεδα αλατότητας 75, 150 και 300 mM, η φυτρωτική ικανότητα 
ήταν 28, 32 και 60%, αντίστοιχα, μικρότερη από ό,τι στο μάρτυρα (0 mM), ενώ στο δικτυοκήπιο η 
αντίστοιχη μείωση ήταν 17, 56 και 78%. Ο αριθμός στάχεων στο θερμοκήπιο (μέσος όρος δύο 
επιπέδων υγρασίας και αζωτούχου λίπανσης) στα επίπεδα αλατότητας 75, 150 και 300 mM ήταν 
μειωμένος κατά 17, 34 και 87%, αντίστοιχα, συγκριτικά με το μάρτυρα, ενώ η αντίστοιχη μείωση στο 
δικτυοκήπιο ήταν 31, 76 και 100%. Το νωπό βάρος φυτών του κριθαριού στα επίπεδα αλατότητας 
150 και 300 mM ήταν 55 και 77%, αντίστοιχα, μικρότερο από ό,τι στο μάρτυρα. Τα αποτελέσματα 
των βιοδοκιμών έδειξαν ότι τα εκχυλίσματα από τα φυτά κριθαριού που αναπτύχθηκαν στα επίπεδα 
αλατότητας 150 και 300 mM προκάλεσαν τη μεγαλύτερη μείωση στη φυτρωτική ικανότητα των 
σπόρων και στην ανάπτυξη των φυτών της λεπτής ήρας.  

Λέξεις κλειδιά: Κριθάρι, αλατότητα, ξηρασία, αζωτούχος λίπανση, αλληλοπάθεια.  
 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αλατότητα επηρεάζει τη φυσιολογία του φυτού μέσω αλλαγών στην οξειδωτική, ωσμωτική και 

ιονική κατάσταση των κυττάρων και γενικά αναστέλλει την ανάπτυξη του φυτού και την 
παραγωγικότητα του (Al-Karaki, 2000). Σε δυσμενείς συνθήκες ενισχύεται η παραγωγή των 
αλληλοπαθητικών ουσιών, ενώ αυξάνεται και η ευαισθησία των περισσότερων φυτών στη δράση 
τους (Einhellig 1996; Inderjit & Keating 1999; Zimdahl 1993). Τα φυτά που αναπτύσσονται σε 
συνθήκες ανεπάρκειας θρεπτικών ουσιών, υψηλής έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, χαμηλής ή 
υψηλής υγρασίας του εδάφους, πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών θερμοκρασιών εμφανίζουν συχνά 
υψηλότερες συγκεντρώσεις αλληλοπαθητικών ενώσεων στους φυτικούς ιστούς, σε σύγκριση με 
αυτά που αναπτύσσονται σε ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας (Einhellig 1996; Zimdahl 1993). Σε 
πειράματα στο θερμοκήπιο, δικτυοκήπιο και εργαστήριο διερευνήθηκε η επίδραση των συνθηκών 
καταπόνησης στην παραγωγή αλληλοπαθητικών ουσιών από την ποικιλία κριθαριού ‘Αθηναΐδα’.  

 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Πείραμα θερμοκηπίου - δικτυοκηπίου 
Τα πειράματα διεξήχθησαν σε φυτοδοχεία και το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν άμμος 
μετρίως πλυμένη και με pH 7.2. Η σπορά του κριθαριού (ποικιλία ‘Αθηναΐδα’) έγινε στις 27-11-2009 
με 22 σπόρους/φυτοδοχείο. Κατά τη διάρκεια του πειράματος αξιολογήθηκαν η φυτρωτική 
ικανότητα των σπόρων στις 15, 30 και 60 ημέρες μετά τη σπορά, το ύψος των φυτών στο στάδιο 
του πρώτου κόμβου και του ξεσταχυάσματος, καθώς και ο αριθμός βλαστών, το νωπό και ξηρό 
βάρος βλαστών και ριζών στο στάδιο του ξεσταχυάσματος. Μελετήθηκαν 2 επίπεδα άρδευσης 
(40% και 80% της υδατοϊκανότητας), 2 επίπεδα αζωτούχου λίπανσης (5 και 20 kg Ν/στρ), 4 
επίπεδα αλατότητας (0, 75, 150 και 300 NaCl σε mM) σε 2 τοποθεσίες με διαφορά θερμοκρασίας 
(δικτυοκήπιο, θερμοκήπιο). Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν πλήρως 
τυχαιοποιημένο με 4 επαναλήψεις για κάθε συνδυασμένο παράγοντα.  
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Πείραμα με βιοδοκιμές 
Τα πειράματα εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Φ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Για τη 
διεξαγωγή τους χρησιμοποιήθηκαν αποξηραμένα δείγματα του υπέργειου τμήματος των φυτών 
κριθαριού της ποικιλίας ‘Αθηναΐδα’ από τα πειράματα που διεξάχθηκαν στο θερμοκήπιο και 
δικτυοκήπιο στο Αγρόκτημα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Τα αποξηραμένα δείγματα κονιοποιήθηκαν 
σε μύλο (40 mesh) και τοποθετήθηκαν σε πλαστικά βάζα. Η διαδικασία παραλαβής των 
εκχυλισμάτων έγινε σε γυάλινα βάζα των 400 ml. Ειδικότερα, στα βάζα τοποθετήθηκε δείγμα 2, 4 
και 8 g φυτικού υλικού και 200 ml απιονισμένου νερού για τη δημιουργία συγκεντρώσεων των 1, 2 
και 4%. Τα παραληφθέντα εκχυλίσματα φυγοκεντρήθηκαν για μια ώρα στις 200 στροφές/λεπτό και 
στη συνέχεια το υπερκείμενο διηθήθηκε από χαρτί Νο 4. Οι βιοδοκιμές έγιναν σε πλαστικά τρυβλία 
Petri διαμέτρου 8,5 cm στα οποία τοποθετήθηκαν 40 σπόροι του ζιζανίου λεπτή ήρα (φυτό δείκτης). 
Ακολούθως, οι σπόροι καλύφθηκαν με 5 g περλίτη και σε κάθε τρυβλίο προστέθηκαν 10 ml 
εκχυλίσματος ή απιονισμένου νερού (μάρτυρας). Τα τρυβλία καλύφθηκαν με πλαστικά καπάκια, 
τυχαιοποιήθηκαν σε πλαστικούς δίσκους, καλύφθηκαν με πλαστικές μαύρες σακούλες και 
τοποθετήθηκαν σε θάλαμο αναπτύξεως φυτών σε συνθήκες σκότους και σε θερμοκρασία 23±2 οC. 
Μετά από οκτώ ημέρες αξιολογήθηκε η φυτρωτική ικανότητα των σπόρων και το μήκος ρίζας των 
φυτών που βλάστησαν. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τιμών αυτών και οι τιμές 
αυτές εκφράστηκαν ως ποσοστό (%) των παραμέτρων του μάρτυρα. Το πειραματικό σχέδιο που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν το πλήρες τυχαιοποιημένο με 4 επαναλήψεις για κάθε συνδυασμένο 
παράγοντα.  
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πείραμα θερμοκηπίου - δικτυοκηπίου 
Τα αποτελέσματα του πειράματος στα φυτοδοχεία 
έδειξαν ότι η φυτρωτική ικανότητα του κριθαριού (μέσος 
όρος δύο επιπέδων υγρασίας και αζωτούχου λίπανσης) 
στο δικτυοκήπιο στα επίπεδα αλατότητας 150 και 300 
mM ήταν 36 και 46%, αντίστοιχα, μικρότερη από ό,τι στο 
θερμοκήπιο. Στο θερμοκήπιο, στα επίπεδα αλατότητας 
75, 150 και 300 mM η φυτρωτική ικανότητα των φυτών 
ήταν 28, 32 και 60%, αντίστοιχα, μικρότερη από ό,τι στο 
μάρτυρα (0 mM), ενώ στο δικτυοκήπιο η αντίστοιχη 
μείωση ήταν 17, 56 και 78%. Ο αριθμός βλαστών 110 
ημέρες μετά τη σπορά στο θερμοκήπιο και στα επίπεδα 
αλατότητας 150 και 300 mM ήταν 10 και 71%, αντίστοιχα 
μικρότερος από ό,τι στο μάρτυρα, ενώ στο δικτυοκήπιο 
μειώθηκε κατά 64 και 100%, αντίστοιχα. Το ξηρό βάρος 
στο θερμοκήπιο μειώθηκε κατά 49 και 76% και στο 
δικτυοκήπιο κατά 68 και 100%, αντίστοιχα. Επίσης, ο 
αριθμός στάχεων στα επίπεδα αλατότητας 150 και 300 
mM ήταν μειωμένος κατά 34 και 87% συγκριτικά με το 
μάρτυρα (0 mM), ενώ στο δικτυοκήπιο κατά 76 και 100%, 
αντίστοιχα (Σχήμα 1).   

Σχήμα 1. Επίδραση της αλατότητας, αζωτούχου λίπανσης και άρδευσης στον αριθμό σταχυών 
κριθαριού σε συνθήκες θερμοκηπίου (Α) και δικτυοκηπίου (Β). 
Πείραμα βιοδοκιμών 
Τα εκχυλίσματα από φυτικό υλικό της ποικιλίας κριθαριού ‘Αθηναΐδα’, που αναπτύχθηκαν στα 
επίπεδα αλατότητας 150 και 300 mM προκάλεσαν τη μεγαλύτερη μείωση στη φυτρωτική ικανότητα 
των σπόρων της λεπτής ήρας. Ωστόσο, η αύξηση της συγκέντρωσης των εκχυλισμάτων από 1 σε 
4%, κατά μέσο όρο όλων των επιπέδων αλατότητας, υγρασίας και αζωτούχου λίπανσης, 
προκάλεσε σταδιακά αυξημένη αναστολή στο φύτρωμα των σπόρων της λεπτής ήρας (Σχήμα 2). 
Γενικά, τα δεδομένα του μήκους ρίζας από εκχυλίσματα φυτικού υλικού και από τις δύο τοποθεσίες 
έδειξαν ότι, στο μάρτυρα (συγκέντρωση 0 mM NaCl), το χαρακτηριστικό αυτό ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερο από ό,τι στα επίπεδα αλατότητας 75 και 150 mM. Η αύξηση της συγκέντρωσης 
εκχυλισμάτων από 1 σε 4%, κατά μέσο όρο όλων των επιπέδων αλατότητας, υγρασίας και 
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αζωτούχου λίπανσης, προκάλεσε σταδιακά αυξημένη αναστολή στο φύτρωμα των σπόρων και στο 
μήκος ρίζας της ήρας. 

Και στις δύο τοποθεσίες η φυτρωτική ικανότητα των 
σπόρων, ο αριθμός βλαστών, το ξηρό βάρος και ο 
αριθμός στάχεων της ποικιλίας κριθαριού ‘Αθηναΐδα’ 
επηρεάστηκε σημαντικά από τις συνθήκες 
καταπόνησης (αλατότητας, υγρασίας και αζωτούχου 
λίπανσης). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων 
εργαστηρίου έδειξαν ότι τα εκχυλίσματα από υλικό 
φυτών της ποικιλίας κριθαριού ‘Αθηναΐδα’, τα οποία 
(φυτά) αναπτύχθηκαν στα 150 και 300 mM 
αλατότητας, προκάλεσαν τη μεγαλύτερη μείωση στη 
φυτρωτική ικανότητα των σπόρων και στο μήκος ρίζας 
της λεπτής ήρας. Ωστόσο, η υγρασία και η αζωτούχος 
λίπανση επηρέασαν με διαφορετικό τρόπο τη 
φυτρωτική ικανότητα των σπόρων και το μήκος ρίζας 
της λεπτής ήρας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Σε πείραμα αγρού (2011 και 2012) αξιολογήθηκαν τρεις πληθυσμοί (R1, R2, R3) της κόκκινης 
ποικιλίας τάτουλα (D. stramonium var. tatula) και ένας πληθυσμός (G1) της πράσινης ποικιλίας (D. 
stramonium var. stramonium) ως προς τον ρυθμό αύξησης, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και την 
περιεκτικότητά τους σε αλκαλοειδή. Επίσης, οι δύο ποικιλίες μελετήθηκαν σε πείραμα φυτοδοχείων 
για τον αποικισμό τους από μυκορριζικούς μύκητες. Τα δεδομένα του αγρού έδειξαν ότι κατά το 
2011 οι πληθυσμοί R2 και R3 είχαν τη μεγαλύτερη βιομάζα, ενώ το 2012 η μεγαλύτερη βιομάζα 
καταγράφηκε στους πληθυσμούς R3 και G1. Ο D. stramonium var. stramonium είχε κατά μέσο όρο 
295 αγκάθια/κάψα, μήκος φύλλων 17 cm, πλάτος φύλλων 13 cm, μήκος κάψας 33 mm, πλάτος 
κάψας 26 mm και μήκος στεφάνης 9,5 mm, ενώ οι αντίστοιχες τιμές του D. stramonium var. tatula 

Σχήμα 2. Επίδραση εκχυλισμάτων 
κριθαριού -από φυτά  που αναπτύχθηκαν 
σε διαφορετικά επίπεδα αλατότητας- στο 
μήκος ρίζας της λεπτής ήρας. 
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ήταν 212, 14 cm, 9 cm, 39 mm, 28 mm και 10 mm. Η περιεκτικότητα σε ατροπίνη κυμάνθηκε από 
91 (R1) μέχρι 214 (R3) mg/φυτό, ενώ η αντίστοιχη σε σκοπολαμίνη κυμάνθηκε από 8 (R1) μέχρι 32 
(R3) mg/φυτό. Τα δεδομένα του πειράματος των φυτοδοχείων έδειξαν ότι το ποσοστό αποικισμού 
του D. stramonium var. stramonium από μυκόρριζες ήταν 49,1%, ενώ η αντίστοιχη τιμή του D. 
stramonium var. tatula ήταν 12,9%.  

Λέξεις κλειδιά: τάτουλας; D. stramonium var. stramonium; D. stramonium var. tatula; 
αλκαλοειδή; ατροπίνη; σκοπολαμίνη; μυκόρριζες. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο τάτουλας είναι ένα ετήσιο, θερινό ζιζάνιο που ανήκει στην οικογένεια Solanaceae, στην τάξη 
Solanales και στο γένος Datura, στο οποίο περιλαμβάνονται είδη όπως το D. stramonium L., D. 
ferox L., D. tatula L., D. fastuosa L., D. metel L. και D. innoxia. Βέβαια, το D. stramonium, σύμφωνα 
με άλλους ερευνητές, περιλαμβάνει τις ποικιλίες D. stramonium var. stramonium L. και D. 
stramonium var. tatula (L.) Torr. (Berkov κ.ά., 2006; Stesevic και Dresher 2010; Hadkins κ.ά., 
1997). Επομένως, το D. tatula L. μπορεί να θεωρηθεί ως είδος διαφορετικό από το D. Stramonium 
ή ως ποικιλία του D. stramonium.    
Το D. stramonium απαντάται συνήθως στις ανοιξιάτικες-αρδευόμενες καλλιέργειες (βαμβάκι, 
καλαμπόκι, ηλίανθο, ζαχαρότευτλα, μηδική) των περισσότερων χωρών της Νότιας και Κεντρικής 
Ευρώπης και των περισσοτέρων χωρών της Αμερικής (DiTomaso και Healy, 2007; 
Ελευθεροχωρινός και Γιαννοπολίτης,2009). Όλα τα τμήματά του περιέχουν υψηλά ποσοστά 
αλκαλοειδών ουσιών, οι οποίες υπολογίζονται σε 70. Τα τρία σημαντικότερα αλκαλοειδή του είδους 
είναι η ατροπίνη, η σκοπολαμίνη και η υοσκυαμίνη (Berkov κ.ά., 2006). Οι ουσίες αυτές, όταν 
εισαχθούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις εντός του ανθρώπινου οργανισμού, προκαλούν παροδική 
απώλεια όρασης, ξήρανση του λαιμού και του στόματος, αδυναμία άρθρωσης λόγου, πονοκέφαλο 
και αστάθεια (Anonymous, 2012). Επίσης, προκαλούν δηλητηριάσεις σε ζώα και σε ορισμένες 
περιπτώσεις και τον θάνατό τους. Οι μικρές δόσεις αυτών των αλκαλοειδών προκαλούν 
παραισθήσεις. Βέβαια, τα είδη Datura, παρά τον προαναφερθέντα βαθμό επικινδυνότητας, 
χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικά-θεραπευτικά φυτά (Anonymous, 2012).  
Η πρόσφατη έρευνα-επισκόπηση που έγινε στην Ελλάδα κατά το 2009-2011 έδειξε ότι, εκτός από 
την ποικιλία D. stramonium var. stramonium, υπάρχει και η ποικιλία D. stramonium var. tatula στην 
ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και των Σερρών και μάλιστα συνυπάρχουν με το είδος D. ferox.  
Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η συγκριτική μελέτη του ρυθμού αύξησης τεσσάρων 
πληθυσμών των δύο ποικιλιών του D. stramonium, της ικανότητας των φυτών για παραγωγή 
αλκαλοειδών και της δυνατότητας συμβίωσής τους με μυκορριζικούς μύκητες. Αυτό έγινε επειδή 
υπάρχει έλλειψη δεδομένων σχετικώς με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά των δύο ποικιλιών. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ KAI ΥΛΙΚΑ  
Σπόροι από τρεις πληθυσμούς D. stramonium var. tatula συγκομίστηκαν από τις περιοχές 
Πρόδρομος, Νίκαια και Άγιοι Ανάργυροι της Λάρισας, ενώ οι σπόροι του πληθυσμού του D. 
stramonium var. stramonium συλλέχτηκαν από τη Νίκαια. Οι σπόροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν σε 
πειράματα αγρού για να αξιολογηθούν τα φυτά ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης, τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά και την περιεκτικότητά τους σε αλκαλοειδή. Επίσης, σε πειράματα φυτοδοχείων 
αξιολογήθηκε ο αποικισμός των δύο ειδών από μυκορριζικούς μύκητες.  
Πείραμα αγρού. Εκατό σπόροι από κάθε πληθυσμό σπάρθηκαν σε σπορεία και, όταν τα 
σπορόφυτα ήταν στο στάδιο των 2-4 πραγματικών φύλλων, μεταφυτεύτηκαν σε αγρό του 
Αγροκτήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά  τα έτη 2011 και 2012. Η 
μεταφύτευση έγινε σε όρχους που απείχαν 60 cm μεταξύ τους και βρίσκονταν στις κορυφές 
ισοσκελούς τριγώνου (κυψελωτή διάταξη-εξάγωνα) με σκοπό την ανάπτυξη των φυτών σε 
συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού. Κάθε πληθυσμός μεταφυτεύτηκε σε ξεχωριστό πειραματικό 
τεμάχιο των 20 όρχων (ένα φυτό ανά όρχο) και διαστάσεων 3 x 3 m. Η διαδικασία αξιολόγησης 
έγινε με καταγραφή του ξηρού βάρους των βλαστών, των φύλλων, των ανθέων, των καρπών και 
του αριθμού ανθέων και καρπών του πιο ανεπτυγμένου φυτού κάθε πειραματικού τεμαχίου, σε 
τέσσερις δειγματοληψίες μετά τη μεταφύτευση. Τα δείγματα της τελευταίας δειγματοληψίας 
κονιοποιήθηκαν και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για προσδιορισμό της περιεκτικότητας κάθε 
τμήματος των φυτών σε αλκαλοειδή. Επίσης, σε δείγματα έξι φυτών των πληθυσμών R3 και G1 
μετρήθηκε ο αριθμός αγκαθιών/καρπό, το μήκος και το πλάτος των φύλλων, το μήκος και το 
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πλάτος του καρπού, και το μήκος της στεφάνης. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
οι πλήρεις ομάδες σε  ελεύθερη διάταξη με τρεις επαναλήψεις.   
Πείραμα φυτοδοχείων. Σπόροι του D. stramonium var. stramonium τοποθετήθηκαν σε οκτώ 
φυτοδοχεία, ενώ οι σπόροι του D. stramonium var. tatula σε έξι φυτοδοχεία. Τα σπορόφυτα 
αναπτύχθηκαν εντός του θερμοκηπίου (Αγρόκτημα ΑΠΘ) και ακολούθως μεταφυτεύθηκαν σε 
μεγαλύτερα φυτοδοχεία που είχαν εγκατασταθεί σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος. Τα φυτά 
αναπτύχθηκαν για έξι εβδομάδες και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του 
ποσοστού αποικισμού τους από μυκορριζικούς μύκητες (McGonigle κ.ά., 1990). 
Προσδιορισμός αλκαλοειδών. Ο προσδιορισμός των αλκαλοειδών έγινε με τη χρήση Αερίου 
Χρωματογραφίας-Φασματογράφου Μάζας (Shimadzu GC-2010-GCMS-QP2010) σύμφωνα με την 
μέθοδο των Caligiani κ.ά. (2011). 
Στατιστική Ανάλυση. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
ANOVA. Οι συγκρίσεις μέσων όρων πραγματοποιήθηκαν με το κριτήριο LSD. Οι στατιστικές 
αναλύσεις έγιναν με το λογισμικό SPSS v15.0. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Πείραμα αγρού. Τα δεδομένα του πειράματος αγρού κατά το 2011 έδειξαν ότι οι πληθυσμοί R2 και 
R3 είχαν τη μεγαλύτερη βιομάζα (ξηρό βάρος των βλαστών, φύλλων, ανθέων και καρπών). 
Αντιθέτως, η μεγαλύτερη βιομάζα κατά το 2012 καταγράφηκε στους βιοτύπους R3 και G1. 
Τα φυτά του D. stramonium var. stramonium είχαν κατά μέσο όρο 295 αγκάθια/καρπό, μήκος 
φύλλων 17 cm, πλάτος φύλλων 13 cm, μήκος καρπού 33 mm, πλάτος καρπού 26 mm, και μήκος 
στεφάνης 9,5 mm, ενώ οι αντίστοιχες τιμές του D. stramonium var. tatula ήταν 212, 14 cm, 9 cm, 39 
mm, 28 mm, 10 mm. 
Η περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή/φυτό, κατά το 2011, ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερη στο βιότυπο 
R3, με μεγαλύτερη την περιεκτικότητα της ατροπίνης (214 mg/φυτό) σε σύγκριση με την 
περιεκτικότητα της σκοπολαμίνης (31,9 mg/φυτό).  
Πείραμα φυτοδοχείων. Τα δεδομένα του πειράματος των φυτοδοχείων έδειξαν ότι το ποσοστό 
αποικισμού του D. stramonium var. stramonium από μυκορριζικούς μύκητες ήταν 49,1% (θύσανοι 
26,6% και κύστες 22,5%), ενώ οι αντίστοιχες τιμές του D. stramonium var. tatula ήταν 12,9% 
(θύσανοι 6,5% και κύστες 6,4%).   
Τα δεδομένα των πειραμάτων αγρού και φυτοδοχείων έδειξαν ότι ο βιότυπος R3 (D. stramonium 
var. tatula) και στις δύο καλλιεργητικές περιόδους παρουσίασε την υψηλότερη βιομάζα (ξηρό βάρος 
βλαστών, φύλλων, ανθέων, καρπών) και την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή, ενώ ο 
βιότυπος D. stramonium var. stramonium σχημάτισε το μεγαλύτερο ποσοστό μυκορριζών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο ομιλητής επικεντρώνεται στην προσπάθεια διάδοσης και προστασίας του πρασίνου στην 
σημερινή απάνθρωπη πόλη και στην σημερινή κατοικία, με το βεβαρημένο παρελθόν που τους έχει 
κληροδοτήσει η αδιαφορία των σχετικών ρυθμιστικών πλαισίων και η αντιπεριβαλλοντική 
αναλγησία των αρμοδίων σε όλες τις κλίμακες των αρμοδιοτήτων. Εστιάζει στο ανθρωποκεντρικό 
κομμάτι του πρασίνου, στην ευεργετική επίδρασή του στην καθημερινή διάθεση και τον ψυχισμό 
καθενός από εμάς. Χρησιμοποιεί τις Εικαστικές Τέχνες, με βάση τα καλλιτεχνήματα από την έκθεση 
της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, ΕΨΥΠΕ, που έγινε στο Π. Κ. 
‘’Μελίνα’’ τον Οκτώβριο του ’11. Πρόκειται για έργα «νοηματικής ζωγραφικής» η οποία οριοθετεί το 
πέρασμα των νοημάτων μέσα από τις εικόνες. 
Το έργο ‘’Εδέμ’’, από την Ηώ Αγγελή. (Παράρτημα, Εικ.1), σημαδεύεται από την ένταση της 
επιθυμίας να ξεφύγει κανείς από το ορθογώνιο και άχαρο σπίτι, ξεχασμένο πράγματι κάπου στο 
βάθος, να κατέβει την πασαρέλα της ψυχής και να βρεθεί στον παράδεισο, με τους γλυκούς 
καρπούς του, τα χρώματα, το πράσινο, την ομορφιά, την ψυχική ξεκούραση, την ηρεμία, τη 
νηφαλιότητα. 
Το έργο (Παράρτημα, Εικ.2)στόχευσε ακριβώς σ΄ αυτό που δίνει στον άνθρωπο το πλησίασμα με 
το πράσινο: Την δυνατότητα να ξεφεύγει τα βάσανα, την ικανότητα να πατά γερά.  
Ο Αριστομένης Κατσούλας με το έργο του ‘’Κραυγή’’, (Παράρτημα, Εικ.3) παραπέμπει εκκωφαντικά 
στην ασφυξία και την απελπισία που χαρακτηρίζει την έλλειψη της όποιας ‘’Εδέμ’’ του 
προηγούμενου πίνακα και μας μεταφέρει μέσα στις γειτονιές μας και στους καθημερινούς μας 
προβληματισμούς. 
Το έργο)παραλληλίζεται με ένα από τα βασικά συμπεράσματα του ερευνητικού προγράμματος 
‘’VITAMIN G (=Green)’’ του Παν/μιακού Ιατρικού Κέντρου του Amsterdam, που ολοκληρώθηκε  προ 
2ετίας και που συνοψίζεται σ’ αυτό το γράφημα, με την ξεκάθαρη ελάττωση του ποσοστού των 
ατόμων που θεωρούν ή αισθάνονται ότι έχουν κακή υγεία,σε αντίστροφη συνάρτηση με το ποσοστό 
του πράσινου περίγυρου στο άμεσο περιβάλλον τους, όπως το ποσοστό αυτό αυξάνεται προς τα 
δεξιά στον οριζόντιο άξονα.  
Η Αλίνα Μάτσα έφτιαξε το έργο της ‘’χρώματα της νιότης’’ (Παράρτημα, Εικ.5)προσεγγίζοντας το 
θέμα από την αντίστροφη, την θετική του πλευρά. Πέρασε την εκκωφαντική πολυχρωμία και 
φωτεινότητα των λουλουδιών του φόντου, στα πρόσωπα των όμορφων κοριτσιών, σαν φυσική 
μάσκα ομορφιάς, θεμελιώνοντας το αλληλένδετο του πρασίνου με την υγεία και την δύναμη. 
Ο Άγγελος Αντωνόπουλος κινήθηκε στην περιοχή της ψυχικής και νοητικής υγείας, φτιάχνοντας ένα 
ωραιότατο κεφάλι, με άψογο περίγραμμα (Παράρτημα, Εικ.6). Περιέχει ένα δένδρο, για να 
εξυπηρετεί όχι μόνο τις φυσιολογικές του λειτουργίες αλλά και τις ανάγκες των αισθήσεων. 
Ευθυγραμμίζεται με την έκθεση της Αγγλικής οργάνωσης MIND, με τίτλο ECOTHERAPY, που 
αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής εντυπωσιακά:  
-  Οι κρατούμενοι στις φυλακές του Μίσιγκαν, σε κελιά που έβλεπαν ύπαιθρο και δένδρα, είχαν κατά 
24% λιγότερες επισκέψεις στο αναρρωτήριο από εκείνους που έμεναν σε κελιά που έβλεπαν στην 
αυλή των φυλακών! 
-  Σε 10ετή έρευνα στην Pennsylvania των ΗΠΑ για την μετεγχειρητική πορεία των ασθενών με 
παράθυρο που έβλεπε πράσινο, συγκριτικά με εκείνους που έβλεπαν σε τοίχο διπλανού κτιρίου, 
ήταν πολύ συντομότερη με λιγότερα φάρμακα  και παυσίπονα και με σπανιότερες τις περιπτώσεις 
επιπλοκών! 
-  Σε 15ετή έρευνα σε Σουηδικό ψυχιατρικό ίδρυμα, σχετικά με τους βανδαλισμούς στους 
ζωγραφικούς πίνακες του ιδρύματος, δεν αναφέρθηκε κανένας σε πίνακα με φύση και τοπία παρά 
μόνο σε πίνακες με διαφορετικά θέματα και ιδιαίτερα σε πίνακες αφηρημένους!  
Ο Δημήτρης Γιαννέλος, με λίγες ασπρόμαυρες πινελιές (Παράρτημα, Εικ.7), ευθυγραμμίζεται με τα 
συμπεράσματα άλλων σχετικών ερευνών, όπως ότι: 
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-  Το πράσινο ενισχύει σημαντικά την κοινωνικότητα του ατόμου την φιλικότητα και την ροπή προς 
την συναναστροφή. 
-  Ο παγκόσμιος Οργανισμός υγείας (WHO) προβλέπει ότι η κατάθλιψη θα είναι η δεύτερη 
σημαντικότερη νοσηρή αιτία μέχρι το 2020.  
Τα ατυχέστερα θύματα αυτών των παραλείψεων είναι τα παιδιά, ‘Έχουν όμως, ευτυχώς, τις δικές 
τους αντοχές και δυνατότητες, αμύνονται, ξεφεύγουν, οχυρώνονται στον κόσμο τους και 
απομονώνονται, συνταυτίζονται με τις αξίες και τα ενδιαφέροντα τους και κάνουν αυτό που τα 
ευχαριστεί και που έχουν ανάγκη. 
Το έργο αυτό του ζωγράφου Κων/νου Έσσλιν (Παράρτημα, Εικ.8),  αποπνέει στο ακέραιο το 
ψυχολογικό σκηνικό δείχνοντας τα να φιλοξενούνται στο μουσείο – σύγχρονο σύμβολο, αυτό της 
Ακρόπολης.  
Δεν πρέπει βέβαια  τα παιδιά να ξεφεύγουν, να αποξενώνονται και να απομονώνονται. Χρειάζεται 
τα κατάλληλο περιβάλλον για να τα κρατάμε  κοντά μας. 

 
Αυτή είναι μία πολύ διαδεδομένη και αξιέπαινη προσπάθεια, από φανατικούς στην κυριολεξία 
θιασώτες του πρασίνου (Παράρτημα, Εικ.9). Η προσπάθεια όμως αυτή, μέσα από πλήθος 
γλαστρών, άβολων, δυσκίνητων, βαρειών και δύσχρηστων και συχνά ακατάλληλων, είναι δύσκολη, 
κουραστική και μπερδεμένη. 
Η μετεξέλιξη με την κατασκευή κήπου στον ίδιο χώρο (Παράρτημα, Εικ.10), δείχνει τι προσπαθούμε 
στην πράξη να διαδώσουμε : Πόσο πιο πετυχημένα διευθετείται ο χώρος, λειτουργικά και 
εργονομικά, πόσο εύκολα και απλά δημιουργείται άνεση στην καθημερινή διαβίωση,  πόσο ωραία 
εμφανίζεται στα μάτια αυτή η κατάσταση. Τα φορτία είναι σαφώς μικρότερα και τα φυτά, παρόλο 
που είναι επαρκώς ριζωμένα και στηριγμένα, δίνουν την εντύπωση ότι ρίζωσαν στο πουθενά. 
Η Κάτια Βαρβάκη, τοποθετεί ζωγραφικά μία σκηνή με την οικογένεια και τους φίλους, μέσα σε 
παρόμοιο περιβάλλον (Παράρτημα, Εικ.11), με έκδηλη την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση. .  
Πράγματι, αν συνυπολογίσει κανείς αθροιστικά, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ωφέλεια από την 
συναναστροφή με τους φίλους και την συνάθροιση των παιδιών σε απόλυτα ελεγχόμενο χώρο. Την 
ωφέλεια από τον όποιο μικρό ή μεγαλύτερο λαχανόκηπο, την έμμεση ωφέλεια από την ψυχική 
ηρεμία και ισορροπία και από την καλή υγεία, 
Την έμμεση ωφέλεια από την καθαρότητα της σκέψης για την λήψη σωστών αποφάσεων και τα 
χίλια δυό άλλα, προκύπτει αβίαστα ότι, η πραγματική απόσβεση των όποιων εξόδων για πράσινο 
δεν ξεπερνά τα 2 χρόνια. 
Κλείνω με τον πανέμορφο πίνακα ‘’Όνειρο’’ (Παράρτημα, Εικ.12),  πάλι της Κάτιας Βαρβάκη, 
τονίζοντας ότι, οι γεωτεχνικοί, με την γνώση και την επιστημοσύνη μας, πρέπει να βαδίσουμε σε 
κοινό αγώνα με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και φορείς, όπως διατρανώνουν και οι καλλιτέχνες 
με τις ευαισθησίες τους. Να συναγωνιστούμε για το κοινό μας όνειρο για το πράσινο, απέναντι στην 
αδιάφορη πολιτεία, για το καλό των συνανθρώπων και των συμπολιτών, για το καλό των παιδιών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στην παρούσα εργασία προβάλλεται ο χλωριδικός πλούτος της Θεσσαλονίκης (1.012 taxa), 
συνοψίζεται η φυτική ποικιλότητα της περιοχής και αναδεικνύεται η ετερογενής κατανομή της. 
Διακρίνονται βασικές ομάδες φυτών σε σχέση με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και εισάγεται 
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ένας νέος όρος (συνανθρωπιστικά και μη συνανθρωπιστικά φυτά), ενώ επεξηγούνται οι 
διαφορετικές ομάδες φυτών που περιλαμβάνονται και δίνονται παραδείγματα. Προσδιορίζονται με 
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια τα εισαχθέντα, τα εγκατεστημένα, τα εγκλιματισμένα και τα 
εισβολικά αλλόχθονα φυτά της Θεσσαλονίκης (176 taxa). Τέλος, αναφέρονται παραδείγματα 
προστατευόμενων, απειλούμενων και ενδημικών φυτικών ειδών στο αστικοποιημένο περιβάλλον. 

Λέξεις-Κλειδιά: ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αυτόχθονα, ιθαγενή, αλλόχθονα, ξενικά, 
ορολογία, εισβολείς 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Φυτά και αστικοποίηση 
Σήμερα σχεδόν δεν υπάρχει περιοχή στον πλανήτη που να μην υφίσταται σε κάποιο βαθμό 
διαταραχή από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Το αστικό περιβάλλον παρουσιάζει ένα σύνολο 
οικολογικών ιδιαιτεροτήτων που οφείλονται στη δράση του ανθρώπινου παράγοντα, με κυρίαρχη 
την αξιοσημείωτη ετερογένεια φυσικών, ημιφυσικών και ανθρωπογενών βιοτόπων, γεγονός που 
καθορίζει και την ανάπτυξη της χλωρίδας με διάρθρωση μωσαϊκού χαρακτήρα (Hard 1988).  
Στο ευρύτερο περιβάλλον μιας πόλης, τα φυτικά είδη και υποείδη (taxa) είτε επωφελούνται από τις 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και εποικίζουν κάθε διαθέσιμη οικοθέση [συνανθρωπιστικά φυτά: 
όρος του Θεόφραστου (Φυτών Ιστορίαι 3.2.2, Δημητράκος 1954), βλ. Κρίγκας & Δαρδιώτης (2008)], 
είτε περιορίζονται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να φύονται αποκλειστικά 
και μόνο σε κάποιες οικοθέσεις όπου η έντασή από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες τους είναι 
ασθενέστερη (μη συνανθρωπιστικά φυτά). Η διάκριση επιμέρους ομάδων σε αυτές τις δύο βασικές 
κατηγορίες έχει προκαλέσει εννοιολογικό χάος (terminological chaos, Jalas 1955) και παραμένει 
ακόμα ένα ανοιχτό ζήτημα.  
Στην παρούσα εργασία συνοψίζεται η φυτική ποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης 
και παρουσιάζεται η κατανομή της σε ενότητες χώρου. Διακρίνονται βασικές ομάδες φυτών σε 
σχέση με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και επεξηγούνται οι σχετικοί όροι. 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Καταγράφηκε η χλωρίδα σε 26 περιοχές του αστικού και περιαστικού συγκροτήματος της 
μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης έκτασης από 10 έως 130 ha (4 τομείς αστικής ανάπτυξης) και 
καταγράφηκαν τα διαφορετικά φυτικά είδη και υποείδη (taxa) σε δύο βασικές κατηγορίες βιοτόπων 
(ανθρωπογενείς: 9 τύποι, και ημιφυσικοί: 10 τύποι). Συνολικά συλλέχθηκαν 5.379 δείγματα φυτικών 
ειδών. Επιπρόσθετα, έγινε έλεγχος σε περισσότερα από 5.500 δείγματα φυτικών ειδών που είχαν 
συλλεχθεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1888 έως το 2004. Ο ταξινομικός 
προσδιορισμός όλων των δειγμάτων έγινε με τη βοήθεια βασικών χλωριδικών συγγραμμάτων, 
ειδικών δημοσιεύσεων και μονογραφιών και συγκριτικού υλικού αποξηραμένων δειγμάτων των 
ερμπαρίων των Τμημάτων Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Πανεπιστημίου Πατρών (βλ. Κρίγκας 2004). Οι βασικές ομάδες αυτόχθονων και αλλόχθονων 
φυτών προσδιορίστηκαν με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (για αναλυτική περιγραφή κριτηρίων, 
βλ. Κρίγκας 2004). 
 
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 1.012 αυτοφυή φυτικά είδη και υποείδη (Κρίγκας 2004, Krigas & 
Kokkini 2004, 2005). Ο αριθμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα υψηλός, καθώς 
αντιπροσωπεύει περίπου το 18% της γνωστής χλωρίδας  της Ελλάδας, ή το 8% της χλωρίδας της 
Ευρώπης (Κρίγκας 2004). Η κατανομή του χλωριδικού πλούτου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 
δεν είναι ομοιόμορφη ούτε μεταξύ των διαφορετικών περιοχών που ερευνήθηκαν, ούτε μεταξύ των 
διαφορετικών τομέων της πόλης που εξετάστηκαν (κοινά φυτικά είδη φμεταξύ διαφορετικών 
τομέων: <18% της χλωρίδας). Ο ανατολικός τομέας (582 taxa) και η περιαστική ζώνη (842 taxa) 
διαθέτουν υψηλότερη ποικιλότητα σε σχέση με το δυτικό τομέα (382 taxa) ή το ιστορικό κέντρο (296 
taxa, Κρίγκας 2004). Σε κάθε περιοχή στο μητροπολιτικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης η σύνθεση 
της χλωρίδας φαίνεται να διαφοροποιείται. Συνολικά 276 taxa (>¼ της συνολικής χλωρίδας, 
Κρίγκας 2004) περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο σε κάποια επιμέρους περιοχή της πόλης (για 
παράδειγμα, στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου φύονται 31 taxa που δεν καταγράφηκαν σε άλλες 
περιοχές, Κρίγκας 2004). 
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Δύο βασικές κατηγορίες φυτών μπορούν να διακριθούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης: τα 
αυτόχθονα (ιθαγενή) και τα αλλόχθονα (ξενικά) φυτά.  
Τα αλλόχθονα φυτά (Δημητράκος 1954) είναι φυτά τα οποία εισήχθησαν σκόπιμα ή τυχαία, εξαιτίας 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (συνανθρωπιστικά φυτά, Κρίγκας & Δαρδιώτης 2008), από 
άλλες περιοχές του πλανήτη, κατά το πρόσφατο ή το μακρινό παρελθόν, και εγκαθίστανται, 
αυτοφύονται, εγκλιματίζονται ή εισβάλλουν σε περιοχές όπου δεν προϋπήρχαν (Σχήμα 1, Κρίγκας 
2004).  
Η αναλογία αλλοχθόνων φυτών στην χλωρίδα της περιοχής της Θεσσαλονίκης (συνολικά 14,52% 
της φυτικής ποικιλότητας) είναι συγκριτικά μικρότερη σε σχέση με άλλες πόλεις του κόσμου 
(Κρίγκας 2004) και παρουσιάζει ετερογενή κατανομή: στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το ιστορικό 
κέντρο υπάρχουν συγκριτικά περισσότερα αλλόχθονα φυτά (20,68% και 25,66% της χλωρίδας 
αυτών των περιοχών, αντίστοιχα), σε σχέση με την Ανατολική Θεσσαλονίκη και την περιαστική 
περιοχή (18,73% και 11,83% της χλωρίδας αυτών των περιοχών, αντίστοιχα, Κρίγκας 2004).  
Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα αλλόχθονα (176 taxa από το 1888, Κρίγκας 2004, Krigas & 
Kokkini 2004, Σχήμα 1) είναι κυρίως φυτά αμερικανικής (49 taxa) ή ασιατικής προέλευσης (18 taxa), 
τα οποία είτε συνδέονται άμεσα με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (124 taxa) αφού εισήχθησαν 
για παράδειγμα ως καλλωπιστικά φυτά (π.χ. Ailanthus altissima), είτε εισήχθησαν ακούσια (52 taxa 
τυχαίας εισαγωγής, π.χ. Solanum elaeagnifolium). Από αυτά, βρέθηκε ότι 147 taxa έχουν 
εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη (εκ των οποίων 50 taxa δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα οριστικά τον 
αναπαραγωγικό φραγμό), 97 έχουν εγκλιματιστεί στο αστικό περιβάλλον οπότε αναπαράγονται και 
αυτοφύονται και 77 έχουν γίνει εισβολικά, εκ των οποίων 23 taxa καταφέρνουν να εισβάλλουν 
ακόμα και σε ώριμες φυσικές κοινότητες και ενδιαιτήματα (Σχήμα 1). 
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Τα αυτόχθονα φυτά (ή αλλιώς ιθαγενή) είναι τα φυτά που «αναφύονται εξ αυτής της γης, που 
γεννήθηκαν και κατοικούν στον ίδιο τόπο με τους προγόνους τους, που ούτε τα ίδια ούτε οι 
πρόγονοί τους ήρθαν από άλλο τόπο» (Liddell & Scott 1901, Τριανταφυλλίδη 2002), και συνιστούν 
ενδείξεις των φυσικών διαπλάσεων που περιέβαλλαν τη Θεσσαλονίκη κατά το παρελθόν (Κρίγκας 
2004).  
Βρέθηκε ότι τα Βυζαντινά Τείχη (263 taxa, Krigas et al. 1999) όπως και οι φυσικές βραχώδεις 
εξάρσεις στα πέριξ της πόλης, τα ρέματα-χείμαρροι, και οι μικρές λιβαδικές εκτάσεις (367 taxa) 
μπορούν να λειτουργήσουν ως «καταφύγια» για αρκετά είδη μη συναθρωπιστικών αυτόχθονων 
φυτών (Κρίγκας 2004), όπως το χαρακτηρισμένο ως «Κινδυνεύον με εξαφάνιση» ελληνικό ενδημικό 
Thymus plasonii (Κρίγκας 2009), ορισμένα Βαλκανικά ενδημικά φυτά, ή άλλα αυτόχθονα φυτά που 
προστατεύονται από την Ελληνική και/ή τη διεθνή νομοθεσία (π.χ. αυτοφυή κυκλάμινα ή αυτοφυείς 
ορχιδέες).  
Αν και η πλειονότητα των φυτών της Θεσσαλονίκης (50,2% της χλωρίδας) περιλαμβάνει ιθαγενή 
«ζιζάνια» (συνανθρωπιστικά αυτόχθονα, Κρίγκας & Δαρδιώτης 2008) που έχουν προσαρμοστεί 
εξελικτικά στις ανθρωπογενείς διαταραχές (di Castri 1990, Κρίγκας 2004), ορισμένα από αυτά 
φύονται αποκλειστικά σε ανθρωπογενείς βιοτόπους (100 taxa). Κάποια άλλα, ωστόσο, τείνουν να 
σπανίζουν εξαιτίας της εγκατάλειψης παραδοσιακών τρόπων καλλιέργειας, με αποτέλεσμα τα 
Leontice leontopetalum subsp. leontopetalum και Roemeria hybrida subsp. hybrida, σήμερα να 
χαρακτηρίζονται ως «Τρωτά» στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων για τα Σπάνια και Απειλούμενα 
Φυτά της Ελλάδας (Κρίγκας et al. 2009, Κρίγκας & Κωνσταντινίδης 2009). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ορθολογική διαχείριση του αστικού πρασίνου, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου και βιώσιμης 
ανάπτυξης, αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο, αφού αυτό μπορεί να προσφέρει 
χώρους πρασίνου που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.  
Στο αστικό περιβάλλον η ανάπτυξη και παρουσία των ζιζανίων υπάρχει σε όλες τις μορφές αστικού 
πρασίνου, όπως πάρκα, δενδροστοιχίες, κοιμητήρια, παιδικές χαρές κλπ. Η παρουσία τους 
επηρεάζει δραστικά, τόσο την ανάπτυξη του φυτικού υλικού, όσο και την γενικότερη εικόνα και 
λειτουργία των χώρων αυτών. Η καταπολέμηση και ο έλεγχος των ζιζανίων μπορεί να ακολουθεί 
μεθόδους καλλιεργητικές, μηχανικές, φυτοτεχνικές ή χημικές και είναι απαραίτητο να εντάσσεται  
στη μελέτη και το σχεδιασμό για την κατασκευή και συντήρηση των έργων πρασίνου. Συνολικά η 
διαχείριση και ο έλεγχος των ζιζανίων στους χώρους αστικού πρασίνου με μεθόδους φιλικές προς 
το περιβάλλον χωρίς την αλόγιστη χρήση χημικών σκευασμάτων θα πρέπει να αποτελεί τη 
σύγχρονη κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθείται. 

Λέξεις κλειδιά: Καταπολέμηση ζιζανίων, αστικό περιβάλλον, αστικό πράσινο  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην Ευρώπη αστικές περιοχές και οδικά δίκτυα καλύπτουν  πάνω από το 10% της συνολικής 
επιφάνειας της ηπείρου, μια έκταση κατά πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των εθνικών δρυμών, ενώ 
περισσότερο από το 66% του συνολικού πληθυσμού ζει στις περιοχές αυτές(Kunick, 1987). 
Τα αστικοποιημένα οικοσυστήματα συγκαταλέγονται ήδη μεταξύ των πέντε μεγαλυτέρων 
οικοσυστημάτων του πλανήτη(Ellenberg,1973, Vink, 1983). Σε αυτά τα οικοσυστήματα και το αστικό 
τοπίο, το πράσινο δεν αποτελεί το ντεκόρ των κτισμένων χώρων, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο, 
χώρο ζωής και αντίληψης της πόλης(Ανανιάδου-Τζημοπούλου, 1992, Τσαλικίδης, 1995).  
Η γνώση μας για την διαχείριση των ζιζανίων στο αστικό περιβάλλον(καταγραφή, έλεγχος, 
νομοθεσία) υστερεί σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στη γεωργία ή τη δασοπονία. 
Πρόσφατα άλλωστε εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν από τον ΕΛΟΤ οι Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές για την καταπολέμηση των ζιζανίων σε έργα πρασίνου (ΦΕΚ 2221/30-07-2012).     
2. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Κάθε φυτό που αναπτύσσεται σε χώρο όπου είναι ανεπιθύμητο, είναι ζιζάνιο. Στο αστικό 
περιβάλλον συναντά κανείς, τόσο αγρωστώδη, όσο και πλατύφυλλα ζιζάνια, τα οποία από άποψη 
διάρκειας ζωής μπορεί να είναι μονοετή, διετή ή πολυετή. 
Η καταγραφή και η γνώση των ζιζανίων, που εμφανίζονται στις αστικές περιοχές μπορεί να 
αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την ορθολογική διαχείρισή τους από τις υπηρεσίες που 
διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη του αστικού πρασίνου. 
 
3. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Η παρουσία των ζιζανίων μέσω του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά την ανάπτυξη και την επιβίωση του φυτευτικού υλικού που υπάρχει ή εγκαθίσταται σε 
χώρους αστικού πρασίνου(Bradshaw et al.,  1995, Hodge, 1995). Νεκρώσεις δένδρων και θάμνων 
και μειωμένη ανάπτυξη ριζών και βλαστών αποτελούν συνέπειες της μη ορθολογικής 
αντιμετώπισης των ζιζανίων σε πάρκα και δενδροστοιχίες των πόλεων(Davies, 1987a, Davies, 
1987b, Gilbertson et al., 1987). Όπως αναφέρουν οι Bradshaw et al.(1995), οι απώλειες αυτές 
μπορούν να φθάσουν και στο 80% του φυτευτικού υλικού σε νέα έργα και διαμορφώσεις πρασίνου, 
στα οποία δεν έγινε η προβλεπόμενη καταπολέμηση και έλεγχος των ζιζανίων. Η παρουσία τους 
επίσης δημιουργεί αίσθημα εγκατάλειψης και αποτελεί ένδειξη έλλειψης επαρκούς και 
ικανοποιητικής συντήρησης.     
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4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 
Καλλιεργητικές μέθοδοι: 
• Χρήση σπόρου απαλλαγμένου από σπέρματα ζιζανίων. 
• Χρήση  κοπριάς ή άλλων οργανικών μεταπλαστικών τα οποία έχουν απολυμανθεί.  
• Βοτάνισμα των ζιζανίων όταν είναι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. 
• Πρόληψη διασποράς των ζιζανίων πριν αναπτύξουν τα αναπαραγωγικά τους όργανα.  
Μηχανικές μέθοδοι: 
• Χρήση χορτοκοπτικών και θαμνοκοπτικών μηχανημάτων. 
• Χρήση μηχανημάτων ελαφριάς και επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους. 
• Καύση των βλαστών με ειδικές συσκευές. 
• Βούρτσισμα με ειδικά μηχανήματα   
Φυτοτεχνικές μέθοδοι: 
• Εδαφοκάλυψη με μαύρο πλαστικό ή με φυτικά υπολείμματα(mulching). 
• Κάλυψη του εδάφους με πυκνή φύτευση εδαφοκαλυπτικών θάμνων. 
• Δημιουργία υγιούς και καλά συντηρημένου πρασίνου.   
Χημικές μέθοδοι: 
• Καταστροφή της ανεπιθύμητης βλάστησης με τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Ανάλογα με τον τρόπο 
δράσης τους διακρίνονται σε καθολικά και εκλεκτικά. 
• Η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων απαιτεί γνώση, εμπειρία, αλλά και μεγάλη προσοχή. 
Άλλες εναλλακτικές μέθοδοι για το αστικό πράσινο: 
• Κάψιμο ζιζανίων με ειδικό εξοπλισμό 
• Χρήση ατμού ή ζεστού νερού 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο έλεγχος των ζιζανίων στους χώρους αστικού πρασίνου θα πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια 
ενός εύστοχου σχεδιασμού και μιας ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης τους. Η διαχείριση 
αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στην βοτανική γνώση των ζιζανίων, καθώς και στη χρήση όλων 
εκείνων των μεθόδων που αναπτύσσει η σύγχρονη τεχνολογία. Στόχος θα πρέπει να είναι πάντα η 
προστασία του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 
πόλεων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι αρχαιολογικοί χώροι εκτός από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία, διαθέτουν πλούσιες 
φυτικές κοινωνίες. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα καταγραφής των αυτοφυών 
φυτικών ειδών σε επτά επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους. Για την καταγραφή των αυτοφυών 
ειδών ελήφθησαν δείγματα από κάθε χώρο, υπό μορφή quadrat. Σε κάθε quadrat, έγινε οπτική 
εκτίμηση της κάλυψης και της αφθονίας κάθε είδους ενώ παράλληλα συλλέγονταν δείγματα από 
κάθε είδος με σκοπό την ταυτοποίησή του. Παράλληλα με τη καταγραφή της βλάστησης σε 
ελεύθερες επιφάνειες, καταγράφονταν και τα είδη που φύονται πάνω σε αρχαία μέλη. Η καταγραφή 
έλαβε χώρα τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2012. Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται μεταξύ άλλων 
σε ποιες οικογένειες ανήκουν τα είδη, η γεωγραφική διείσδυση των ειδών με βάση την 
επαναληψιμότητά τους και η βιοποικιλότητα, που εκφράζεται από τον πλούτο των φυτικών 
κοινωνιών κάθε χώρου.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βλάστηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των χώρων 
αυτών και θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το χαρακτήρα, τη σημασία και την ιστορικότητα του 
τόπου. Είναι δύσκολο να φανταστούμε αρχαία ή άλλα μνημεία έξω από το φυτικό πλαίσιο που 
αναπτύσσεται γύρω από αυτά μετά την εγκατάλειψη της αρχικής χρήσης των χώρων αυτών. 
Καθώς όμως «η φύση απεχθάνεται το κενό», αν αφεθεί ανεξέλεγκτη προκαλεί πολλά και σημαντικά 
προβλήματα στο μνημείο (Παπαφωτίου et al., 2007). 
Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής», με τίτλο υποέργου: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία του μνημείου 
και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου». Σκοπός του προγράμματος είναι αφ’ ενός η ανάπτυξη 
μεθόδων αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης βλάστησης των αρχαιολογικών χώρων φιλικών προς το 
μνημείο και το περιβάλλον και αφ’ ετέρου η ενσωμάτωση αυτών των μεθόδων στο σχεδιασμό της 
φυτικής κάλυψης των χώρων.  
Στην εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα από το πρώτο στάδιο του προγράμματος, που αφορά 
στην καταγραφή των φυτικών ειδών που αυτοφύονται σε επτά αρχαιολογικούς χώρους της 
Ελλάδας.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η καταγραφή των αυτοφυών φυτικών ειδών έγινε, σε επτά επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους. 
Οι χώροι επελέγησαν με βάση τη γεωγραφική τους θέση με σκοπό να καλυφθούν ποικίλες 
εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας. Αυτοί είναι: αστικός χώρος στη Βόρεια Ελλάδα, (Αρχαία 
Αγορά Θεσσαλονίκης), αγροτική περιοχή στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα (Αμφίπολη, νομός 
Σερρών), αστικός χώρος στη Νότια Ελλάδα (Αρχαία Αγορά Αθηνών), περιαστικό ημιδασικό 
περιβάλλον στη Νότια Ελλάδα (Αμφιάρειο, Ωρωπού) χώρος σε νησί με ξηροθερμικό κλίμα 
(Κολώνα, Ν. Αίγινα), Βόρειο-Δυτική Ελλάδα (Νεκρομαντείο, Νομός Πρεβέζης) και αγροτική περιοχή 
στη Νοτιο-Δυτική Ελλάδα (Αρχαία Μεσσήνη, νομός Μεσσηνίας). Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα τον 
Απρίλιο και τον Μάιο του 2012 με σκοπό να καταγραφούν τα χειμερινοεαρινά είδη. 
Για την καταγραφή των αυτοφυών ειδών στις ελεύθερες επιφάνειες των χώρων, ελήφθησαν 
δείγματα από κάθε χώρο, με τη μέθοδο του quadrat, το μέγεθος των οποίων ήταν 50 επί 50 cm. Για 
την τυχαιοποίηση των quadrat στο χώρο χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια τυχαίων αριθμών, με βάση το 
πρωτόκολλο του Δικτύου Οικολογικής Καταγραφής και Εκτίμησης, του Καναδά. Για τον καθορισμό 
του αριθμού των quadrat για κάθε χώρο σχεδιάσθηκε καμπύλη κορεσμού των ανευρισκόμενων 
ειδών, η οποία στον ένα άξονα είχε τον αριθμό των quadrat και στον άλλο τον αριθμό των ειδών 
που προστίθενται σε κάθε μέτρηση. Η καμπύλη έχει εκθετική μορφή και όταν κορεσθεί σε είδη, 
σταματάει η λήψη μετρήσεων (Ecological Monitoring and Assesment Network, 1999).  



 101 

Σε κάθε quadrat, έγινε οπτική εκτίμηση της κάλυψης και της αφθονίας κάθε είδους, με χρήση της 
κλίμακας Braun-Blanquet, η οποία χρησιμοποιείται σε αντίστοιχου περιεχομένου μελέτες στην 
Ιταλία (Caneva et al., 2008). Αυτή περιλαμβάνει επτά κλάσεις για την κάλυψη του κάθε είδους. Σε 
κάθε quadrat καταγράφηκαν ακόμη, οι συντεταγμένες του σημείου, η κλίση, ο προσανατολισμός, η 
ύπαρξη σκιάς, υγρασίας ή όχλησης και το μέγιστο ύψος των φυτικών ειδών.   
Ταυτόχρονα με την καταγραφή της βλάστησης σε ελεύθερες επιφάνειες καταγράφονταν και τα είδη 
που φύονται πάνω σε αρχιτεκτονικά μέλη. Η επιλογή των μελών έγινε με τυχαίο τρόπο και η 
εκτίμηση της κάλυψης κάθε είδους γίνονταν με την κλίμακα Braun-Blanquet.  
Παράλληλα συλλέγονταν δείγματα από κάθε είδος με σκοπό την ταυτοποίησή του, με βάση τη Flora 
Europea. Από τα δείγματα στοιχειοθετήθηκε herbarium αλλά και ηλεκτρονικό herbarium με σάρωση 
των δειγμάτων.  
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Μέχρι στιγμής έχουν αναλυθεί τα αποτελέσματα επτά αρχαιολογικών χώρων, από όπου 
συλλέχθηκαν 355 δείγματα φυτών και ταυτοποιήθηκαν έως τώρα 283 είδη. Μεταξύ άλλων, 
προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: τα είδη ανήκουν σε 38 οικογένειες. Αυτές, κατά φθίνουσα 
σειρά, επί τοις εκατό συμμετοχής στο σύνολο, είναι: Fabaceae (23%), Pοaceae (17%), Asteraceae 
(16%), Plantaginaceae (5%) και λοιπές οικογένειες με έως 3% συμμετοχή.  
Στην οικογένεια Fabaceae, συμμετέχουν 16 γένη τα οποία κατά φθίνουσα σειρά συμμετοχής στο 
σύνολο είναι: Medicago (25%), Trifollium (25%), Vicia (13%) και λοιπά γένη με έως 6% συμμετοχή. 
Στην οικογένεια Poaceae, συμμετέχουν 21 γένη τα οποία κατά φθίνουσα σειρά συμμετοχής στο 
σύνολο είναι: Lolium (19%), Bromus (16%) και λοιπά γένη με έως 5% συμμετοχή. Στην οικογένεια 
Asteraceae, συμμετέχουν 23 είδη τα οποία κατά φθίνουσα σειρά συμμετοχής στο σύνολο είναι: 
Crepis (17%), Sonchus (14%) και λοιπά γένη με έως 6% συμμετοχή.  
Αξιολογήθηκε η βιοποικιλότητα ανά χώρο, με βάση την εκτίμηση του πλούτου σε φυτικά είδη. Ο 
δείκτης αυτός μπορεί να εκφραστεί με το ποσοστό των αποκλειστικών ειδών ενός χώρου επί του 
συνόλου των ειδών, ανά χώρο: χώρος εντός Αττικής με ημιδασικό περιβάλλον, 33%, χώρος στη 
Δυτική Πελοπόννησο σε αγροτικό περιβάλλον, 19%, χώρος στη Βορειοδυτική Ελλάδα, 17%, χώρος 
σε νησί με ξηροθερμικό κλίμα, 10%, χώρος στο κέντρο της Αθήνας, 10%, χώρος στη Βόρεια 
Ελλάδα σε αγροτικό περιβάλλον, 9% και χώρος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 5%. 
Ο πλούτος σε φυτικά είδη μπορεί επίσης να εκφραστεί και με τον αριθμό ειδών που βρέθηκαν σε 
κάθε χώρο. Με βάση αυτό το κριτήριο η σειρά κατάταξης παρουσιάζει κάποιες αναστροφές σε 
σχέση με την κατάταξη με βάση την παρουσία μοναδικών ειδών ανά χώρο: χώρος στην Αττική με 
ημιδασικό περιβάλλον, 100 είδη, χώρος στην Δυτική Ελλάδα, 75 είδη, χώρος στην Πελοπόννησο σε 
αγροτικό περιβάλλον, 72 είδη, χώρος στο κέντρο της Αθήνας, 62 είδη, χώρος σε νησί με 
ξηροθερμικό κλίμα, 47 είδη, χώρος στη Βόρεια Ελλάδα σε αγροτικό περιβάλλον, 43 είδη και χώρος 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 32 είδη.  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική διείσδυση των ειδών όπως αυτή εκφράζεται από τον 
αριθμό των ειδών που επανεμφανίζονται από χώρο σε χώρο. Μόλις ένα είδος, το Avena sterilis 
(0,4%), εμφανίζεται και στους επτά χώρους. Το 21,7% των ειδών εμφανίζεται σε δύο έως έξι 
χώρους, ενώ η πλειοψηφία των ειδών (77.9%), εμφανίζεται μόνο σε ένα χώρο.  
Από τα 283 είδη, 50 είδη βρέθηκαν σε δύο έως έξι χώρους και θεωρούνται πιο κοινά όπως τα: 
Parietaria judaica, Hordeum murinum, Malva sylvestris, Matricaria recutita, Oryzopsis milliaceae 
κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 50 αυτά είδη μόλις τα 11 εμφανίζονται στον χώρο του Ωρωπού, 
ο οποίος ήταν και ο πιο πλούσιος σε φυτικά είδη.  
Το ποσοστό κάλυψης της Avena sterilis, που είναι και το μόνο είδος που επαναλαμβάνεται και 
στους επτά χώρους, ποικίλει από 2% έως και 15%. Εξαίρεση αποτελεί ο χώρος εντός Αττικής σε 
ημιδασικό περιβάλλον, οποίος αν και παρουσίαζε το μεγαλύτερο πλούτο σε αριθμό και 
μοναδικότητα ειδών, το ποσοστό κάλυψης της Avena sterilis ήταν 0,2%.  
Από τα είδη που εμφανίστηκαν στους υπό μελέτη χώρους, 47 έχουν ταξινομική συγγένεια με 
καλλιεργούμενα είδη και αποτελούν μια σημαντική πηγή γενετικού υλικού για διατήρηση και μελέτη, 
όπως τα διάφορα είδη της οικογένειας Fabaceae που βρέθηκαν σε μεγάλους αριθμούς στους 
χώρους. Επιπλέον 80 είδη θεωρούνται κοινά ζιζάνια των καλλιεργειών μεταξύ των οποίων και δύο 
πολύ επιθετικά και ξενικά είδη εισβολείς: τα Solanum eleagnifolium και Conyza bonariensis.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται ζητήματα διαχείρισης της βλάστησης στους αρχαιολογικούς 
χώρους της Β΄ΕΠΚΑ του ΥΠΑΙΘΠΑ. Με τη χρήση ειδικού εντύπου που σχεδίασε πιλοτικά το Τμήμα 
Συντήρησης επιχειρείται η καταγραφή και χαρτογράφηση της βλάστησης πάνω σε σχεδιαστική 
αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Η εργασία εντοπίζει τα κυριότερα προβλήματα 
που σχετίζονται με τη βλάστηση και καθορίζει δείκτες παρακολούθησης για αντιπροσωπευτικά 
μνημεία.  

Λέξεις κλειδιά: διαχείρηση βλάστησης, ανάσχεση βλάστησης, αρχαιολογικοί χώροι, 
ζιζανιοκτόνα 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βλάστηση στους αρχαιολογικούς χώρους ως μέρος του φυσικού τοπίου αποτελεί βασική 
συνιστώσα της αισθητηριακής και πνευματικής πρόσληψης του πολιτιστικού τοπίου.Είναι όμως 
γνωστό ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της επηρεάζει αρνητικά τη διατήρηση των μνημείων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, τώρα ΥΠΑΙΘΠΑ, έχουν στην αρμοδιότητά 
τους την προστασία των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.  Ο έλεγχος της βλάστησης αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι της προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στον ευπρεπισμό και την πυροπροστασία 
των χώρων. Πρακτικά η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τους αρχαιολόγους υπεύθυνους περιοχών, 
οι οποίοι μεριμνούν ώστε με μόνιμο ή έκτακτο  προσωπικό ή με ανάθεση σε τρίτους να γίνονται οι 
απαραίτητες αποψιλώσεις με μηχανικά κυρίως μέσα. Κατά περίπτωση γίνεται και συμπληρωματική 
χρήση χημικών μέσων. Για τη χλωρίδα που φύεται σε άμεση γειτνίαση, επάνω και μέσα σε χάσματα 
των μνημείων, αρμόδιος είναι ο συντηρητής αρχαιοτήτων. 
Η καταγραφή του είδους της βλάστησης, του είδους των επεμβάσεων, των υλικών και των  
μεθόδων, της εποχής του χρόνου καθώς και άλλων παραμέτρων εφαρμογής και γενικά η τήρηση 
αρχείου και η παρακολούθηση δεν αποτελούν μια καθιερωμένη πρακτική. Επίσης πολλές νέες 
τεχνικές ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί σε χώρους της Β΄ΕΠΚΑ. 
Με δεδομένη την απειλή που συνιστά η ανεξέλεκτη βλάστηση και το γεγονός ότι η ετήσια δαπάνη 
από τις δημόσιες επενδύσεις για την αποψίλωση των χώρων δεν είναι αμελητέα, το ζήτημα αξίζει 
μιας πιο συστηματικής προσέγγισης. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ &ΥΛΙΚΑ 
Το Τμήμα Συντήρησης της Β΄ΕΠΚΑ με σκοπό τον εντοπισμό των ιδιαίτερων προβλημάτων κάθε 
χώρου και τον προσδιορισμό δεικτών παρακολούθησης έχει σχεδιάσει ένα έντυπο με το οποίο 
επιχειρείται η καταγραφή της χλωρίδας σε κάθε αρχαιολογικό χώρο.Το έντυπο συνοδεύεται από 
χαρτογράφηση της βλαστησης πάνω σε σχεδιαστική αποτύπωση του χώρου. Η ενέργεια γίνεται 
στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών συντήρησης και διαρκεί τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος. Η 
ανάγκη αρωγής  από ειδικούς γεωπόνους έχει  ήδη αναγνωριστεί και η Εφορεία μας συνεργάζεται 
με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ Β΄ΕΠΚΑ 
1. Ραμνούς 
2. Βραυρώνα 
3. Αμφιάρειο 
4. Μαραθών-Τύμβος Πλαταιέων 
5. Βαλανείο Ραφήνας 
6. Υδραγωγείο Ν. Ιωνίας 
7. Τείχος Φυλής 
8. Αχαρνές - Θολωτός τάφος  
9. Αχαρνές- Αρχαίο Θέατρο   
10. Κολοσαίο άγαλμα Ράφτη 
11. Μνημεία που έχουν αναδειχθεί κάτω από γυάλινα δάπεδα 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Με τη χρήση του ειδικού εντύπου που σχεδιάστηκε από το Τμήμα Συντήρησης αναδείχθηκαν τα 
χαρακτηριστικά προβλήματα  των κυριώτερων αρχαιολογικών χώρων της Β΄ΕΠΚΑ.Τα πιο 
επικίνδυνα δένδρα βρέθηκαν οτι είναι η βρωμοκαρυδιά, η συκιά και τα σχίνα. Στα μάρμαρα του 
Αμφιαρείου, και ίσως του Διονύσου, εντοπίστηκε η διαβρωτική δράση ενός επιθετικού μύκητα, που 
πιθανά σχετίζεται με  τα πεύκα. Σε ειδικές περιπτώσεις εντοπίστηκε η ανάγκη σχεδιασμού ειδικού 
συστήματος πρόσβασης σε υψηλούς τοίχους. Για κάποιες περιπτώσεις συζητείται από πλευράς 
δεοντολογίας η αυθαίρετη εισαγωγή ειδών. Τέλος η περίπτωση των μνημείων που έχουν 
αναδειχθεί κάτω από γυάλινα δάπεδα αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική αφού  οι συνθήκες που 
δημιουργούνται  είναι αυτές θερμοκηπίου.  
Στην παρούσα φάση αυτό που εφαρμόζεται είναι η απομάκρυνση των ήδη φυόντων ανεπιθύμητων 
δενδρυλλίων, θάμνων και χόρτων που κρίνονται επικίνδυνα για τα μνημεία και η πρόληψη της 
αναβλάστησης και εξάπλωσής τους. Η απομάκρυνση γίνεται με αποκοπή ή εκρίζωση, ενώ η 
ανάσχεση της βλάστησης γίνεται με την αντικατάσταση του χώματος με χαλαζιακή άμμο και άλλα 
αδρανή υλικά. Η επιλεκτική χρήση ζιζανιοκτόνου σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη. 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της βλάστησης, μια τυποποιημένη 
διαδικασία καταγραφής, παρακολούθησης και έγκαιρης περιοδικής παρέμβασης, η υιοθέτηση νέων 
τεχνικών και μεθόδων που προκύπτουν από την σχετική έρευνα, καθώς και η στενή συνεργασία 
των υπεύθυνων αρχαιολόγων κάθε περιοχής και των αντίστοιχων συντηρητών θα βοηθήσουν στην 
έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος η ανάγκη υιοθέτησης ενιαίων κριτηρίων και προτύπων από 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου εξακολουθεί να υφίσταται. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπτυξη και η διατήρηση του πρασίνου στο αυστηρό οικιστικό περιβάλλον αποτελεί μείζον θέμα 
για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το αστικό πράσινο θα πρέπει να είναι μια από τις βασικές 
προτεραιότητες κάθε Δήμου. Για τη σωστή διαχείριση και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου 
απαιτείται ακριβής σχεδιασμός, καταγραφή των υπαρχόντων αλλά και των πιθανών χώρων 
πρασίνου (είδος βλάστησης, ηλικία, κατάσταση κ.λπ.) και σωστή συντήρηση αυτών. Σκοπός της 
μελέτης είναι, μέσω των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) και της 
τηλεπισκόπησης, η αποτύπωση και συγκριτική ανάλυση της χωρικής κατανομής του αστικού 
πρασίνου σε 11 ελληνικές πόλεις καθώς και η καταγραφή και διαχείριση του αστικού πρασίνου του 
Δήμου Αθηναίων. 

Λέξεις Κλειδιά: Αστικό πράσινο, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ), Γεωβάση, 
Τηλεπισκόπηση. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η χρήση των ΓΠΣ σε συνδυασμό την τηλεπισκόπηση παρέχει εναλλακτικές και καινοτόμες λύσεις 
για τη διαχείριση και παρακολούθηση του αστικού πρασίνου. Τα ΓΠΣ και η τηλεπισκόπηση 
χρησιμοποιούνται ευρέως στον αστικό σχεδιασμό τοπίου, καθώς μας παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με το χωροταξικό σχέδιο και τις αλλαγές χρήσης γης σε μια περιοχή. Αρκετές είναι οι 
εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό τον τομέα. Οι Mahon και Miller (2003) 
χρησιμοποίησαν ΓΠΣ για τον εντοπισμό περιοχών αστικού πρασίνου με υψηλή οικολογική, 
ψυχαγωγική και αισθητική αξία με απώτερο σκοπό την προστασία τους από την ανεξέλεγκτη αστική 
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ανάπτυξη. Οι Randall et al. (2003) παρουσίασαν ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων βασισμένο στα 
ΓΠΣ για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, ενώ οι Herbst και Herbst (2006) δημιούργησαν ένα 
αντίστοιχο εργαλείο για να αποδώσουν οικολογική και αισθητική αξία στους χώρους αστικού 
πρασίνου και ενσωμάτωση αυτών στη διαδικασία σχεδιασμού. Σκοπός της εργασίας είναι 
καταγραφή και σωστή διαχείριση του αστικού πρασίνου με χρήση ΓΠΣ και τηλεπισκόπησης. 
Ιδιαίτεροι στόχοι της εργασίας είναι η αποτύπωση και η συγκριτική χωρική ανάλυση της κατανομής 
του αστικού πρασίνου 11 Ελληνικών πόλεων καθώς και η καταγραφή με μεγάλη λεπτομέρεια και η 
διαχείριση του πρασίνου του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ  
Οι πόλεις που μελετήθηκαν για την αποτύπωση και συγκριτική ανάλυση της χωρικής κατανομής 
του αστικού πρασίνου είναι: Αγρίνιο, Άργος, Βέροια, Θήβα, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Κομοτηνή, 
Λαμία, Λιβαδειά, Τρίπολη. Χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες των 
επιλεγμένων πόλεων (Γ.Υ.Σ., Google), πολεοδομικοί χάρτες από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και τα 
στατιστικά δεδομένα των πολεοδομικών τετραγώνων. Ακολούθησε γεωαναφορά του υλικού και 
ψηφιοποίηση του αστικού πρασίνου, του οδικού δικτύου και των πολεοδομικών τετραγώνων. Τα 
στατιστικά δεδομένα των πολεοδομικών τετραγώνων συνδέθηκαν με τα ψηφιοποιημένα 
πολεοδομικά πολύγωνα. Διερευνήθηκε η χωρική κατανομή του αστικού πρασίνου, που αφορά τους 
κατοίκους αλλά και τη χωροταξία της πόλης. Εξήχθησαν στατιστικά μεγέθη όπως η αναλογία 
αστικού πρασίνου ανά κάτοικο και η κατανομή αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο για κάθε 
πολεοδομικό τετράγωνο. Τέλος συγκρίθηκαν τα στατιστικά των πόλεων για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων όπως χαρακτηρισμό «πράσινων» πόλεων, πόλεις υψηλών ποσοστών πρασίνου 
ανά κάτοικο.  
Για την καταγραφή και διαχείριση του Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων αρχικά πραγματοποιήθηκε 
γεωαναφορά δορυφορικών εικόνων που κάλυπταν όλο το 1ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου 
καθώς και η κατάλληλη προετοιμασία των επιτόπιων παρατηρήσεων. Ακολούθησαν οι εργασίες 
πεδίου όπου κατεγράφησαν τα δέντρα και οι θάμνοι των πεζοδρομίων, τα πάρκα καθώς και οι 
νησίδες πρασίνου στους δρόμους. Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε τόσο με τη χρήση συσκευής 
PDA (mobile GIS) όσο και με τη χρήση ειδικού έντυπου καταγραφής σε συνδυασμό με εκτυπωμένη 
δορυφορική εικόνα. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο των καταγραφών τα δεδομένα εισήχθησαν στο ΓΠΣ 
και ενσωματώθηκαν στην ειδικά διαμορφωμένη Γεωβάση. Αναπτύχθηκε ειδική εφαρμογή σε 
περιβάλλον ArcGIS, η οποία λειτουργεί με γεωβάση (ERSI – Personal Geodatabase) και εμφανίζει 
τα γεωγραφικά επίπεδα που περιλαμβάνονται σε αυτή. Μερικά από τα στοιχεία που περιέχονται 
στην γεωγραφική βάση δεδομένων είναι το οδικό δίκτυο, οικοδομικά τετράγωνα, στοιχεία φυτών, 
(ακριβής θέση, είδος φυτού, ύψος, κατάσταση του φυτού, πλάτος πεζοδρομίου, γειτνίαση), στοιχεία 
χώρων πρασίνου (θέση, είδος χώρου, τύπος, κατάσταση, τύπος άρδευσης, περίμετρος, εμβαδόν), 
στοιχεία δεντροστοιχιών - θαμνοστοιχιών (θέση, είδος φυτού, ύψος, μήκος, πλάτος, κατάσταση, 
άρδευση), περίφραξη (θέση, τύπος, μήκος, ύψος), παγκάκια (θέση, τύπος, κατάσταση), κτίρια 
(θέση, τύπος, υλικό κατασκευής, περίμετρος, εμβαδόν) και τέλος τα φρεάτια (θέση). 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η αναλογία αστικού πρασίνου ανά κάτοικο, για τις 11 πόλεις που μελετήθηκαν, και το οποίο έχει 
τεράστια σημασία στη μετέπειτα ανάπλαση των χώρων πρασίνου στις πόλεις, παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 1. Η πόλη της Λιβαδειάς είναι πρώτη με 38,41 τ.μ αστικού πρασίνου ανά κάτοικο και 
ακολουθούν το Αγρίνιο και η Καρδίτσα με 30,89 και 30,82 τ.μ. αντίστοιχα. Οι παραπάνω πόλεις 
μπορούν να χαρακτηριστούν «πράσινες» πόλεις και πρέπει να γίνει ο κατάλληλος 
προγραμματισμός και βελτιστοποίηση των εργασιών των Διευθύνσεων/Τμημάτων Πρασίνου για τη 
διατήρησή τους. Στο τέλος της κατάταξης βρίσκονται τα Ιωάννινα με 5,8 και η Κομοτηνή με 6,43 
τ.μ./κάτοικο. Στις πόλεις με μικρή αναλογία αστικού πρασίνου ανά κάτοικο είναι αναγκαίος ο 
σχεδιασμός για την ανάπλαση χώρων πρασίνου. 
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Εικόνα 1. Αναλογία τετραγωνικών μέτρων αστικού πρασίνου ανά κάτοικο. 
 
Ο συνολικός αριθμός των φυτών που καταγράφηκαν στο 1ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων είναι 
27.179. Το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 82% των φυτών αποτελούν τα δέντρα με συνολικό 
αριθμό 22.184. Ακολουθούν οι συστάδες με 8,7%, οι θάμνοι με 7,3%, οι γλάστρες με 1,14% και 
τέλος τα αναρριχώμενα με ποσοστό 0,08%. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 1,1% των 
παρατηρήσεων αποτελούσαν οι κενοί λάκκοι. Παρακάτω παρατίθενται ο χάρτης στον οποίο 
αποτυπώνονται όλα τα φυτά που έχουν προκύψει μετά την καταγραφή στο 1ο Διαμέρισμα του 
Δήμου Αθηναίων. 
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία ερωτημάτων στα περιγραφικά στοιχεία των 
γεωγραφικών επιπέδων, δημιουργία θεματικών χαρτών, εισαγωγή εργασιών καθώς και 
παραμετροποίηση των δεδομένων τους (χρόνος απαίτηση μηχανημάτων, κ.λπ.). Επιπλέον είναι 
εφικτή η δημιουργία αναφορών εργασιών, ο εντοπισμός περιοχών επεμβάσεων (π.χ. εγκατάσταση 
νέου χώρου πρασίνου, φροντίδα χώρου πρασίνου, κοπή- αφαίρεση δέντρων με μεγάλη κλίση, 
ψεκασμός περιοχής) και ο ορισμός πολυγώνων εργασιών για καλύτερο χωροχρονικό 
προγραμματισμό δραστηριοτήτων των αρμόδιων τμημάτων. 
 

 
Εικόνα 2. Χάρτης κατανομής όλων των φυτών στο 1ο Δ.Δ. Δήμου Αθηναίων. 
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Τα ΓΠΣ και η τηλεπισκόπηση αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αποτύπωση και καταγραφή 
υπαρχόντων χώρων πρασίνου, βλάστησης, φυτο-υγειονομικής κατάστασης και δημιουργία 
ψηφιακού μητρώου φυτικών ειδών σε επίπεδο μονάδας. Είναι εργαλεία λήψης απόφασης για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικής στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (διερεύνηση 
ποιότητας ζωής, δημιουργία δικτύων αστικού πρασίνου, κλπ.) καθώς ενισχύουν τη λογική της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τη βελτίωση της ακρίβειας των δεδομένων και την 
προσβασιμότητα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπτυξη της έρευνας που αφορά τη διαχείριση των ζιζανίων στο αστικό πράσινο είναι σημαντική 
σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων μεθόδων  αντιμετώπισης 
των ζιζανίων (μηχανικές, θερμικές,  χημικές). Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της διαχείρισης ζιζανίων 
στο αστικό πράσινο, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των μεθόδων αυτών με βάση διάφορα κριτήρια 
από τα οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής  (Life Cycle 
Assessment-L.C.A.). Η μη ορθολογική εφαρμογή ζιζανιοκτόνων για την αντιμετώπιση των ζιζανίων 
στο αστικό πράσινο μπορεί να προκαλέσει χρόνιες  δυσμενείς επιδράσεις σε άνθρωπο και 
οργανισμούς μη-στόχους (που εξαρτώνται από τη δόση και την τυποποίηση του κάθε 
ζιζανιοκτόνου) ή/και ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Η ορθή και ασφαλής 
εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα 
της επέμβασης με την ασφαλή χρήση του ζιζανιοκτόνου για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς μη -
στόχους και το περιβάλλον.  

Λέξεις κλειδιά : αστικό πράσινο, μέθοδοι διαχείρισης ζιζανίων, αξιολόγηση, επιδράσεις 
ζιζανιοκτόνων, ασφαλής χρήση.  
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στο αστικό πράσινο  στοχεύει  στη βελτίωση της αισθητικής εικόνας 
και της λειτουργικότητας των πόλεων, της ασφάλειας των πολιτών, της μακροβιότητας των 
υποδομών των πόλεων (π.χ. πεζοδρόμια, ασφαλτοστρωμένοι  δρόμοι), κλπ. Οι πόλεις θεωρούνται 
σαν «νησίδες θερμαινόμενες» με μέσο όρο θερμοκρασίας μεγαλύτερο από τον περιβάλλοντα χώρο 
(εξοχή) και ευνοούν την ανάπτυξη αυτοφυών φυτών με έντονη ανταγωνιστικότητα (C4 φυτά). Είναι 
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επομένως απαραίτητη από τους αρμόδιους φορείς π.χ. Δήμους η λήψη μέτρων για την ορθολογική 
(αειφόρο) διαχείρισή τους.  
    
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
Το αντικείμενο της διαχείρισης των ζιζανίων στη χώρα μας δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο 
ενδιαφέροντος και μελέτης από την Ελληνική επιστημονική κοινότητα, αν και  θα πρέπει να 
επισημανθεί η πρόσφατη δημοσίευση (ΦΕΚ 2221/30-07-2012) των Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την καταπολέμηση των ζιζανίων σε έργα πρασίνου (ΕΛΟΤ). Αντίθετα, σε 
μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης (Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Μ. Βρετανία κ.ά.) έχει  γίνει 
σχετική έρευνα,  έχει αναπτυχθεί  τεχνολογική καινοτομία και έχει  θεσπισθεί εθνική νομοθεσία 
ιδιαίτερα για τη χρήση ζιζανιοκτόνων στο αστικό πράσινο (Kristoffersen κ.ά., 2008). 
Οι μέθοδοι διαχείρισης που χρησιμοποιούνται είναι μηχανικές (βούρτσισμα, σκούπισμα, βοτάνισμα, 
σβάρνισμα, χορτοκοπή), θερμικές ( κάψιμο, χρήση ζεστού αέρα ή νερού ή ατμού), χημικές (χρήση 
ζιζανιοκτόνων). Στην Ολλανδία ιδιαίτερα έχει αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη μέθοδος (συνδυασμός 
μηχανικών, θερμικών και χημικών πρακτικών) με το ακρωνύμιο SWEEP (Kempenaar, 2004). Άλλες 
μέθοδοι που δεν έχουν τύχει ευρύτερης εφαρμογής (βρίσκονται σε ερευνητικό ή πειραματικό 
στάδιο) περιλαμβάνουν τη χρήση μικροκυμάτων, υπέρυθρων, υπεριωδών ή ακτίνων Lazer, 
ηλεκροπληξίας ή και χρήση υγρού αζώτου σε συνδυασμό με CO2 (freezing). 
Η ιδιαιτερότητα της αντιμετώπισης των ζιζανίων στο αστικό πράσινο  προϋποθέτει  και αξιολόγηση 
των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Τα κριτήρια δεν πρέπει να είναι, μόνο το κόστος εφαρμογής 
τους, αλλά και περιβαλλοντικά, τοξικολογικά κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε μέθοδο που 
εφαρμόζεται, είναι ενδιαφέρουσα, η ανάλυση του κύκλου ζωής της ( Life Cycle Assessment-L.C.A.), 
μία τεχνική για την αξιολόγηση όλων των εισροών και εκροών ενός προϊόντος, διαδικασίας ή 
υπηρεσίας και των δυσμενών επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον και τον άνθρωπο π.χ. 
ευτροφισμός, ρύπανση νερών, τοξικότητα στον άνθρωπο, οξύνιση εδαφών, φαινόμενο   
θερμοκηπίου, βιοποικιλότητα, εξάντληση όζοντος (Kempenaar  και  Saft, 2006). 
 
EΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ, ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΜΗ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Στο πλαίσιο της χημικής μεθόδου αντιμετώπισης των ζιζανίων στο αστικό πράσινο, παρουσιάζει 
ενδιαφέρον να αναφερθούν, σε ένα γενικό πλαίσιο, οι επιδράσεις στον άνθρωπο και σε 
οργανισμούς μη-στόχους των ζιζανιοκτόνων glyphosate (διασυστηματικό), gluphosinate 
ammonium(επαφής), MCPA (διασυστηματικό) και diquat (επαφής), που χρησιμοποιούνται 
περισσότερο. Τα ζιζανιοκτόνα αυτά παρουσιάζουν μικρή έως μέτρια οξεία τοξικότητα στον 
άνθρωπο. Με βάση κυρίως εργαστηριακές μελέτες με πειραματόζωα, όταν δεν ακολουθούνται οι 
οδηγίες χρήσης τους, στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 91/414, ενδέχεται να εμφανισθούν 
χρόνιες  δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο και τους οργανισμούς μη-στόχους (υδρόβιοι 
οργανισμοί-ψάρια, πτηνά, αρθρόποδα, γαιοσκώληκες και άλλα έντομα εδάφους), που εξαρτώνται 
από τη δόση και την τυποποίηση του κάθε ζιζανιοκτόνου (Αφεντούλη, 2008, Aktar κ.ά., 2009, Onil, 
2001).  
Η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων για τον έλεγχο των ζιζανίων στο αστικό πράσινο προϋποθέτει τη λήψη 
επί πλέον προφυλακτικών μέτρων, με κύριο στόχο την αποτροπή της ρύπανσης των επιφανειακών 
και υπόγειων νερών, ιδιαίτερα όταν το νερό χρησιμοποιείται για ύδρευση (ανεκτό όριο ρύπανσης 
0,1 μg/l). Το φαινόμενο της απορροής των ζιζανιοκτόνων, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται σε 
σκληρές επιφάνειες π.χ. πεζοδρόμια αποτελεί την κύρια πηγή ρύπανσης των νερών.  
 
ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
Για την ελαχιστοποίηση των παραπάνω επιδράσεων, επισημαίνεται, η ανάγκη να θεσπισθεί και στη 
χώρα μας ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που θα συμπεριλαμβάνει κώδικες ορθολογικής εφαρμογής των 
ζιζανιοκτόνων για το αστικό πράσινο (επαγγελματίες ψεκαστές, κλιματικές και εδαφικές συνθήκες 
αποτροπής ρύπανσης, χρήση αισθητήρων για επιλεκτικό ψεκασμό, ειδικές συσκευές εφαρμογής 
ζιζανιοκτόνων π.χ. Rotofix system, κ.λ.π.). Το ειδικό αυτό νομοθετικό πλαίσιο θα καθορίσει ποια 
ζιζανιοκτόνα και με ποιες συνθήκες θα μπορούν να εφαρμόζονται στο αστικό πράσινο. Η εφαρμογή 
των ζιζανιοκτόνων επιβάλλεται να γίνεται  από  εκπαιδευμένα άτομα με χρησιμοποίηση 
πιστοποιημένου εξοπλισμού και πιστή τήρηση των οδηγιών της ετικέτας, εφαρμογή των Κωδίκων 
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Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και προσεκτική διαχείριση του υπολείμματος του ψεκαστικού 
διαλύματος και των κενών φιαλών συσκευασίας (Αφεντούλη, 2011). 
 
2.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στη χώρα μας πρέπει να γίνει συστηματική  έρευνα και να παραχθεί 
γνώση και τεχνολογική καινοτομία στο θέμα της διαχείρισης των ζιζανίων στο αστικό πράσινο. Η 
έρευνα πρέπει να ξεκινήσει από τη λεπτομερή καταγραφή των ζιζανίων (χαρτογράφηση του είδους 
και της πυκνότητας των ζιζανίων με χρήση και GIS)  που υπάρχουν στους Δήμους της χώρας μας 
και να συνεχιστεί με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων αντιμετώπισης των ζιζανίων 
(συνδυασμός χημικών και μη χημικών μεθόδων). Θα πρέπει, επίσης, να διερευνηθεί η εφαρμογή-
από πλευράς κόστους και αποτελεσματικότητας- νέων μεθόδων με βάση την ολοκληρωμένη 
μέθοδο SWEEP.  Επί πλέον, απαιτείται η ενημέρωση-εκπαίδευση και του αστικού πληθυσμού σε 
θέματα ασφαλούς εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων για την ελαχιστοποίηση των πιθανών δυσμενών 
επιδράσεων τους στον άνθρωπο και τους οργανισμούς μη-στόχους  και την ευαισθητοποίηση των 
χρηστών σε θέματα  προστασίας της υγείας τους και του περιβάλλοντος. Επιβάλλεται ακόμη, η  
λήψη προληπτικών μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης των ζιζανίων στο αστικό πράσινο καθώς 
και η θέσπιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη χρήση ζιζανιοκτόνων στο αστικό πράσινο 
στο πλαίσιο και της κοινοτικής οδηγίας 2009/128/EC. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διερευνήθηκε το αλληλοπαθητικό δυναμικό της οξαλίδας σε δοκιμές βλάστησης σπόρων σε τριβλία 
και σε γλάστρες όπου ξηροί ιστοί βλαστών οξαλίδας ενσωματώθηκαν στο χώμα. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η οξαλίδα εκδηλώνει έντονη αλληλοπαθητική δράση κυρίως μέσω των βλαστών της. 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι η εκδήλωση της αλληλοπάθειας στην οξαλίδα φαίνεται να είναι σύνθετο 
φαινόμενο και όχι αποτέλεσμα μόνο της προκαλούμενης μείωσης του pH. 
Λέξεις κλειδιά: αλληλοπάθεια, οξαλίδα, διαχείριση ζιζανίων 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η οξαλίδα είναι αλλόχθονο είδος για την Ελλάδα. Εισήχθη στη χώρα τον 19ο αιώνα από την Ν. 
Αφρική, πιθανόν ως καλλωπιστικό. Παρά το γεγονός ότι πολλαπλασιάζεται μόνο αγενώς (δεν 
σχηματίζει σπόρους υπό ελληνικές συνθήκες) σταδιακά εξαπλώθηκε και κατέλαβε μεγάλες 
εκτάσεις. Ένας από τους λόγους που θεωρείται ότι συνέβαλλε στην επικράτηση του είδους αυτού 
στις διάφορες φυτοκοινωνίες είναι και η αλληλοπαθητική του ικανότητα. Σκοπός της εργασίας ήταν 
να μελετηθεί το αλληλοπαθητικό δυναμικό της οξαλίδας και να διερευνηθεί πιθανή πρακτική 
εφαρμογή της στην αντιμετώπιση ζιζανίων. 
 
2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα φυτά οξαλίδας προέρχονταν από πληθυσμό του φυτού που έχει εγκατασταθεί και εγκλιματισθεί 
στον περίβολο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Συλλέχθηκε το υπέργειο και υπόγειο 
μέρος των φυτών το οποίο τοποθετήθηκε σε κλίβανο ξήρανσης για 72 ώρες, στους 80 °C. Μετά την 
ξήρανση ακολούθησε άλεσμα των ιστών σε σκόνη με εργαστηριακό μύλο (IKA WERKE MF 10 
basic) που έφερε φίλτρο οπών 2mm. Το υλικό αποθηκεύτηκε σε καταψύκτη μέχρι την χρήση του (-
18 ⁰C). 
Δοκιμή βλάστησης σπόρων: Το πείραμα έγινε σε τριβλία που περιείχαν διηθητικό χαρτί και 
σπόρους μαρουλιού (Lactuca sativa, var. Romana) ως φυτό δείκτης. Οι μεταχειρίσεις των σπόρων 
στα τριβλία έγιναν με 2ml από υδατικά εκχυλίσματα σκόνης ξηρής οξαλίδας (ξ.ο.) ενώ ως μάρτυρας 
χρησιμοποιήθηκε νερό βρύσης. Τα εκχυλίσματα παρασκευάστηκαν σε νερό βρύσης στο οποίο 
προστέθηκε σκόνη ξηρής οξαλίδας από κάθε μέρος του φυτού (βλαστοί, ρίζες, κόνδυλοι) 
περιεκτικότητας 76 mg ξ.ο./ml. Κάθε εφαρμογή είχε 6 επαναλήψεις με 10 σπόρους μαρουλιού ανά 
επανάληψη. Τα τριβλία σφραγίστηκαν με parafilm και τοποθετήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών 
(25°C/18°C, 14/10 ώρες) χωρίς φως. Η βλάστηση των σπόρων καταγράφονταν σε ημερήσια βάση, 
για 7 ημέρες. Ένας σπόρος θεωρούνταν ότι βλάστησε όταν το μήκος ριζιδίου ήταν τουλάχιστον 
1mm. Από τις μετρήσεις υπολογίσθηκε το τελικό ποσοστό βλάστησης, ο Ρυθμός Βλάστησης 
[ΡΒ= )] και το Μέσο Διάστημα Τελικής Βλάστησης 

[ΜΔΤΒ= ] όπου N είναι η ημερήσια αύξηση στον αριθμό σπόρων που 
βλάστησαν, D ο αριθμός ημερών από την έναρξη της δοκιμής και ΤΒ ο μέγιστος αριθμός σπόρων 
που βλάστησαν (Saxena et al., 1996). Μετρήθηκε επίσης το pH των εκχυλισμάτων και το τελικό 
μήκος του βλαστιδίου και ριζιδίου των σπορόφυτων.  
Ενσωμάτωση στο έδαφος: Το πείραμα έγινε σε γλάστρες με εδαφικό υπόστρωμα (κοκκινόχωμα : 
φυτόχωμα : περλίτης, 3 : 2 : 1) στο οποίο ενσωματώθηκαν διάφορες ποσότητες ξηράς σκόνης 
βλαστών οξαλίδας (0, 1, 5, 10, 20 και 40 g ξ.σ./Kg εδαφ. υποστρώματος) και μετρήθηκε το pH κάθε 
εφαρμογής. Στις γλάστρες με το εδαφικό μίγμα χώματος/οξαλίδας μεταφυτεύθηκαν νεαρά φυτά 
μαρουλιού της ίδιας όπως παραπάνω ποικιλίας και τοποθετήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών 
(14 ώρες στους 25°C με φως και 10 ώρες στους 18°C χωρίς φως). Κάθε εφαρμογή είχε 4 
επαναλήψεις. Ένα μήνα μετά την μεταφύτευση τα φυτά του μαρουλιού (υπέργειο και υπόγειο 
μέρος) απομακρύνθηκαν από το έδαφος, διαχωρίστηκαν σε βλαστούς και ρίζες και ζυγίσθηκε το 
χλωρό και ξηρό βάρος από κάθε μέρος των φυτών. 
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Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε ANOVA με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 9.0. Η ανάλυση των 
ποσοστών βλάστησης έγινε μετά από arcsin μετασχηματισμό (τόξο ημιτόνου) και του ΜΔΤΒ μετά 
από μετασχηματισμό τετραγωνικής ρίζας. Για τη σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε η 
δοκιμή Duncan (Duncan Range Test) σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. 
 
3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της δοκιμής βλάστησης σπόρων έδειξε ότι το εκχυλίσμα σκόνης 
ξηρών βλαστών οξαλίδας είχε την μεγαλύτερη φυτοτοξική επίδραση στο φυτό δείκτη σε σχέση με 
τις εφαρμογές εκχυλισμάτων από άλλα μέρη του φυτού (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα, το εκχύλισμα 
αυτό προκάλεσε τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στη βλάστηση  (ΡΒ = 0.8 σπόροι/ημέρα) και μείωσε 
την τελική βλάστηση σε σχέση με τον μάρτυρα, σε ποσοστό που έφτασε το 77.8%. Επίσης, ενώ 
στον μάρτυρα η τελική βλάστηση επιτεύχθηκε μετά από 1.2 ημέρες κατά μέσο όρο, στην εφαρμογή 
εκχυλίσματος σκόνης ξηρών βλαστών οξαλίδας το διάστημα αυτό ήταν μεγαλύτερο (3.4 ημέρες), αν 
και η διαφορά δεν ήταν στατιστικώς σημαντική. Η ίδια εφαρμογή προκάλεσε σημαντικά μικρότερη 
ανάπτυξη του βλαστιδίου και ριζιδίου των νεαρών σποροφύτων μαρουλιού, σε σχέση με τον 
μάρτυρα. Το εκχύλισμα σκόνης ξηρών ριζών οξαλίδας είχε επίσης αρνητική επίδραση στις 
παραμέτρους βλάστησης, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το εκχύλισμα σκόνης ξηρών 
βλαστών (ΡΒ = 3.4 σπόροι/ημέρα και μείωση τελικής βλάστησης 16.7% σε σχέση με τον μάρτυρα). 
Η ανάπτυξη του βλαστιδίου των σποροφύτων μαρουλιού που δέχθηκαν το εκχύλισμα ριζών, ήταν 
μεν σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τον μάρτυρα, αλλά μεγαλύτερη από αυτή που προκάλεσε το 
εκχύλισμα σκόνης ξηρών βλαστών. Τέλος, η επίδραση του εκχυλίσματος σκόνης ξηρών κονδύλων 
δεν διέφερε σημαντικά σε σχέση με τον μάρτυρα σε καμία από τις παραμέτρους βλάστησης, ενώ 
είχε θετική επίδραση στην ανάπτυξη του βλαστιδίου των σποροφύτων μαρουλιού. 
 
Πίνακας 1. Επίδραση εκχυλισμάτων σκόνης ξηρών βλαστών, ριζών και κονδύλων οξαλίδας στο 
ποσοστό βλάστησης, Ρυθμό Βλάστησης (ΡΒ), Μέσο Διάστημα Τελικής Βλάστησης (ΜΔΤΒ) 
σπόρων μαρουλιού και στο μήκος ριζιδίου και βλαστιδίου σποροφύτων μαρουλιού (μέσος όρος 6 
επαναλήψεων, 10 σπόροι ανά επανάληψη).  

Εφαρμογές pH 
Ποσοστό 

βλάστησης 
(%) 

ΡΒ 
(σπόροι/ημέρα) 

ΜΔΤΒ 
(ημέρες) 

Μήκος 
ριζιδίου  

(mm) 

Μήκος 
βλαστιδίου  

(mm) 
Νερό βρύσης 7.47 90.0a* 8.3a 1.2a 15.7a 16.3b 

Εκχ. 
κονδύλων 6.08 91.6a 8.5a 1.1a 17.5a 20.3a 

Εκχ. ριζών 2.10 75.0b 3.4b  2.4a   4.7b   8.7c 

Εκχ. 
βλαστών 1.99 20.0c 0.8c 3.4a   3.3b   3.3d 

*Μέσοι όροι με διαφορετική γραμματική ένδειξη διέφεραν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους (p 
0.05). 
Τα εκχυλίσματα σκόνης ξηρών βλαστών και ριζών είχαν παραπλήσιες τιμές pH (1,99 και 2,10 
αντίστοιχα). Η χαμηλή τιμή pH των εκχυλισμάτων αυτών ήταν αναμενόμενη, λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας της οξαλίδας σε οξαλικό οξύ και μπορεί να ερμηνεύσει την αρνητική επίδραση στην 
βλάστηση του φυτού δείκτη. Όμως δεν εξηγεί την σημαντική διαφορά στο βαθμό της επίδρασης 
μεταξύ των εκχυλισμάτων ξηράς σκόνης βλαστών και ριζών, υποδεικνύοντας ότι ενδεχομένως να 
εμπλέκονται και άλλες ουσίες στην αλληλοπαθητική δράση της οξαλίδας, πέραν του οξαλικού 
οξέως. 
Η ενσωμάτωση σκόνης ξηρών βλαστών οξαλίδας στο έδαφος είχε σημαντική αρνητική επίπτωση 
στην ανάπτυξη του φυτού δείκτη (μαρούλι) σε σχέση με τον μάρτυρα, ακόμα και στην χαμηλότερη 
περιεκτικότητα του εδαφικού υποστρώματος σε ξηρή οξαλίδα (Πίνακας 2). Οι εφαρμογές των 10, 20 
και 40 g ξ.ο./Kg εδαφ. υποστρώματος, δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους και προκάλεσαν την 
μεγαλύτερη ανάσχεση στην ανάπτυξη του μαρουλιού. Η μείωση του νωπού βάρους των βλαστών 
και ριζών μαρουλιού στις εφαρμογές αυτές έφτασε το 72 και 78% αντίστοιχα, σε σχέση με τον 
μάρτυρα. Το pH του εδαφικού υποστρώματος κυμάνθηκε μεταξύ 6,39 και 7.92 για την εφαρμογή 40 
g ξ.ο./Kg εδαφ. υποστρώματος και τον μάρτυρα αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές θεωρούνται κατάλληλες 
για την ανάπτυξη του μαρουλιού. 
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Πίνακας 2. Επίδραση της ενσωμάτωσης σκόνης ξηρών βλαστών οξαλίδας στο έδαφος, στο νωπό 
και ξηρό βάρος βλαστών και ριζών μεταφυτευμένων φυτών μαρουλιού (μέσος όρος 4 
επαναλήψεων).  

Εφαρμογές 
(g ξ.ο./Κg 
υποστρ.) 

  Νωπό βάρος (g)  Ξηρό βάρος (g) 
pH  

Βλαστοί Ρίζες 
 

Βλαστοί Ρίζες 
0  7.92  14.13a* 8.81a  2.87a 1.09a 
1 7.68  9.74b 5.43b  2.02b 0.80b 
5 7.56  6.31c 4.27b  1.43c 0.55c 

10 7.24  3.78d 2.43c  0.86d 0.37d 
20 6.95  4.00d 1.98c   1.15cd 0.30d 
40 6.39  3.86d 2.38c  0.95d 0.29d 

*Μέσοι όροι με διαφορετική γραμματική ένδειξη διέφεραν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους (p 
0.05). 
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι οι ξηροί ιστοί 
οξαλίδας εκδηλώνουν ισχυρή αλληλοπαθητική δράση. Το μέρος του φυτού που εκδηλώνει 
περισσότερο έντονα αυτή τη δράση φαίνεται να είναι οι βλαστοί. Τα αποτελέσματα επίσης 
υποδεικνύουν ότι η εκδήλωση της αλληλοπάθειας στην οξαλίδα δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα 
μόνο της προκαλούμενης μείωσης του pH αλλά είναι πιο σύνθετο φαινόμενο και χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης προκειμένου το φαινόμενο αυτό να κατανοηθεί και αξιοποιηθεί αποτελεσματικά σε ένα 
σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζιζανίων. 
 
4.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της καταγραφής της αυτοφυούς βλάστησης, στον 
αρχαιολογικό χώρο του Αμφιάρειου Ωρωπού, Η εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερου ερευνητικού 
προγράμματος, με αντικείμενο τη διαχείριση βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους. Η καταγραφή 
της βλάστησης έγινε την Άνοιξη του 2012 , με χρήση της μεθόδου των quadrat. Σε κάθε quadrat, 
έγινε οπτική εκτίμηση της κάλυψης και της αφθονίας κάθε είδους ενώ παράλληλα συλλέγονταν 
δείγματα από κάθε είδος με σκοπό την ταυτοποίησή του. Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε 
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ποιες οικογένειες ανήκουν τα είδη, η ποσοστιαία κάλυψη και η συχνότητα εμφάνισης των 
κυριότερων ειδών. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βλάστηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των χώρων 
αυτών και θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το χαρακτήρα, τη σημασία και την ιστορικότητα του 
τόπου. Είναι δύσκολο να φανταστούμε αρχαία ή άλλα μνημεία έξω από το φυτικό πλαίσιο που 
αναπτύσσεται γύρω από αυτά μετά την εγκατάλειψη της αρχικής χρήσης των χώρων αυτών. 
Καθώς όμως «η φύση απεχθάνεται το κενό», αν αφεθεί ανεξέλεγκτη προκαλεί πολλά και σημαντικά 
προβλήματα στο μνημείο (Παπαφωτίου et al., 2007). 
Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής», με τίτλο υποέργου: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία του μνημείου 
και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου». Σκοπός του προγράμματος είναι αφ’ ενός η ανάπτυξη 
μεθόδων αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης βλάστησης των αρχαιολογικών χώρων φιλικών προς το 
μνημείο και το περιβάλλον και αφ’ ετέρου η ενσωμάτωση αυτών των μεθόδων στο σχεδιασμό της 
φυτικής κάλυψης των χώρων.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα τον Απρίλιο 2012 με σκοπό να καταγραφούν τα χειμερινοεαρινά είδη. 
Για την καταγραφή των αυτοφυών ειδών στις ελεύθερες επιφάνειες του χώρου, ελήφθησαν 
δείγματα, υπό μορφή quadrat, το μέγεθος του οποίου ήταν 50 επί 50 cm. Για την τυχαιοποίηση των 
quadrat στο χώρο χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια τυχαίων αριθμών, με βάση το πρωτόκολλο του 
Δικτύου Οικολογικής Καταγραφής και Εκτίμησης, του Καναδά. Για τον καθορισμό του αριθμού των 
quadrat σχεδιάσθηκε καμπύλη κορεσμού των ανευρισκόμενων ειδών, η οποία στον ένα άξονα είχε 
τον αριθμό των quadrat και στον άλλο τον αριθμό των ειδών που προστίθενται σε κάθε μέτρηση. Η 
καμπύλη έχει εκθετική μορφή και όταν κορεσθεί σε είδη, σταματάει η λήψη μετρήσεων (Ecological 
Monitoring and Assesment Network, 1999).  
Σε κάθε quadrat, έγινε οπτική εκτίμηση της κάλυψης και της αφθονίας κάθε είδους, με χρήση της 
κλίμακας Braun-Blanquet, (Caneva et al., 2008). Αυτή περιλαμβάνει επτά κλάσεις για την κάλυψη 
του κάθε είδους (Πίν. 1). Σε κάθε quadrat καταγράφηκαν ακόμη, οι συντεταγμένες του σημείου, η 
κλίση, ο προσανατολισμός, η ύπαρξη σκιάς, υγρασίας ή όχλησης και το μέγιστο ύψος των φυτικών 
ειδών.   
Παράλληλα συλλέγονταν δείγματα από κάθε είδος με σκοπό την ταυτοποίησή του, με βάση τη Flora 
Europea. Από τα δείγματα στοιχειοθετήθηκε herbarium αλλά και ηλεκτρονικό herbarium με σάρωση 
των δειγμάτων.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κλίμακα κάλυψης-αφθονίας Braun-Blanquet 

r Ένα ή λίγα άτομα  3 25-50% κάλυψη  
+ Περιστασιακή εμφάνιση, 

λιγότερο από 5% κάλυψη  
4 50-75% κάλυψη  

1 Άφθονο αλλά με μικρή κάλυψη 
λιγότερο του 5%  

5 75-100% κάλυψη  

2 5-25% κάλυψη    

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στο Αμφιάρειο Ωρωπού, ελήφθησαν συνολικά εικοσιπέντε δείγματα-quadrat (Διαγρ. 1). 
Συλλέχθηκαν 84 φυτικά δείγματα, και ταυτοποιήθηκαν 68 φυτικά είδη, ενώ αναμένεται η 
ταυτοποίηση ακόμη 16 δειγμάτων. Τα είδη ανήκουν σε 24 οικογένειες οι οποίες κατά φθίνουσα 
σειρά συμμετοχής στο σύνολο είναι: Fabaceae (25%), Poaceae (20%), Asteraceae (16%) και 
λοιπές οικογένειες με συμμετοχή έως 5%.  
Η ποσοστιαία κάλυψη των ειδών που εμφανίστηκαν στο χώρο παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 
Αντίστοιχα στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η ποσοστιαία συχνότητα εμφάνισης κατά φθίνουσα σειρά, 
των σημαντικότερων ειδών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ποσοστιαία κάλυψη φυτικών ειδών  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συχνότητα εμφάνισης φυτικών 
ειδών 

Calamintha cretica 9%  Psoralea bituminosa 44% 
Dactylis glomerata 5%  Dactylis glomerata 40% 

Onobrychis caput galli 5%  Crepis sancta 32% 

Medicago arabica 5%  Reichardia picroides 28% 

Stipa bromoides 4%  Hymenocarpus circinnatus  28% 

Bromus tectorum 4%  Bromus tectorum  28% 
Ononis pubescens 4%  Vulpia ciliate 24% 

Scorzonera spp. 4%  Poa bulbosa 24% 

Λοιπά είδη  60%  Avena sterilis 24% 

   Aegilops neglecta 20% 

   Calamintha cretica 20% 

   Λοιπά είδη  Έως 19% 
 
Το μέσο μέγιστο ύψος, που καταγράφηκε στα quadrat είναι 63 cm. Από τα είδη που καταγράφηκαν 
το είδος  Stipa bromoides παρουσίασε το μεγαλύτερο ύψος (1.25 m )  ενώ το ελάχιστο ύψος (30 
cm) το παρουσίασε το είδος Dactylis glomerata. Τα είδη με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 
μέγιστων υψών είναι: Dactylis glomerata, Stipa bromoides και Avena sterilis. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Καμπύλη κορεσμού εμφανιζόμενων 
 

 

Αριθμός 
quadrat 

Αριθμός ειδών 
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Ο χώρος παρουσιάζει μεγάλη βιοποικιλότητα, όπως φαίνεται από το μεγάλο αριθμό των ειδών που 
βρέθηκαν εκεί, αλλά και την αριθμητική υπεροχή των ειδών που εμφανίστηκαν μόνο στο χώρο 
αυτό, όπως φαίνεται από την εργασία μας που αφορά το σύνολο των υπό μελέτη χώρων. Η μεγάλη 
βιοποικιλότητα φαίνεται να περιόρισε την εξάπλωση της Avena sterilis, η οποία αν και είχε υψηλή 
συχνότητα εμφάνισης είχε πολύ χαμηλή ποσοστιαία κάλυψη (0,2%). 
Τα είδη της οικογένειας Fabaceae, επίσης παρουσιάστηκαν σε μεγάλους πληθυσμούς, με πολύ 
μεγάλη συχνότητα εμφάνισης και συνολική κάλυψη επιφάνειας που φτάνει το 17%. 
 
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της καταγραφής της αυτοφυούς βλάστησης, στον 
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς Αθήνας, Η εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερου ερευνητικού 
προγράμματος, με αντικείμενο τη διαχείριση βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους. Η καταγραφή 
της βλάστησης έγινε την Άνοιξη του 2012 , με χρήση της μεθόδου των quadrat. Σε κάθε quadrat, 
έγινε οπτική εκτίμηση της κάλυψης και της αφθονίας κάθε είδους ενώ παράλληλα συλλέγονταν 
δείγματα από κάθε είδος με σκοπό την ταυτοποίησή του. Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε 
ποιες οικογένειες ανήκουν τα είδη, η ποσοστιαία κάλυψη και η συχνότητα εμφάνισης των 
κυριότερων ειδών. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βλάστηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των χώρων 
αυτών και θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το χαρακτήρα, τη σημασία και την ιστορικότητα του 
τόπου. Είναι δύσκολο να φανταστούμε αρχαία ή άλλα μνημεία έξω από το φυτικό πλαίσιο που 
αναπτύσσεται γύρω από αυτά μετά την εγκατάλειψη της αρχικής χρήσης των χώρων αυτών. 
Καθώς όμως «η φύση απεχθάνεται το κενό», αν αφεθεί ανεξέλεγκτη προκαλεί πολλά και σημαντικά 
προβλήματα στο μνημείο (Παπαφωτίου et al., 2007). 
Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής», με τίτλο υποέργου: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία του μνημείου 
και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου». Σκοπός του προγράμματος είναι αφ’ ενός η ανάπτυξη 
μεθόδων αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης βλάστησης των αρχαιολογικών χώρων φιλικών προς το 
μνημείο και το περιβάλλον και αφ’ ετέρου η ενσωμάτωση αυτών των μεθόδων στο σχεδιασμό της 
φυτικής κάλυψης των χώρων.  
Στην εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα από το πρώτο στάδιο του προγράμματος, που αφορά 
στην καταγραφή των φυτικών ειδών που αυτοφύονται στην Αρχαία Αγορά Αθήνας. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα τον Απρίλιο 2012 με σκοπό να καταγραφούν τα χειμερινοεαρινά είδη. 
Για την καταγραφή των αυτοφυών ειδών στις ελεύθερες επιφάνειες του χώρου, ελήφθησαν 
δείγματα, υπό μορφή quadrat, το μέγεθος του οποίου ήταν 50 επί 50 cm. Για την τυχαιοποίηση των 
quadrat στο χώρο χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια τυχαίων αριθμών, με βάση το πρωτόκολλο του 
Δικτύου Οικολογικής Καταγραφής και Εκτίμησης, του Καναδά. Για τον καθορισμό του αριθμού των 
quadrat σχεδιάσθηκε καμπύλη κορεσμού των ανευρισκόμενων ειδών, η οποία σχηματίστηκε από 
τη σχέση δύο παραμέτρων, τον αριθμό των quadrat και τον  αριθμό των ειδών που προστίθενται σε 
κάθε μέτρηση. Η καμπύλη έχει εκθετική μορφή και όταν κορεσθεί σε είδη, σταματάει η λήψη των 
μετρήσεων (Ecological Monitoring and Assesment Network, 1999).  
Σε κάθε quadrat, έγινε οπτική εκτίμηση της κάλυψης και της αφθονίας κάθε είδους, με χρήση της 
κλίμακας Braun-Blanquet, (Caneva et al., 2008). Αυτή περιλαμβάνει επτά κλάσεις για την κάλυψη 
του κάθε είδους (Πίν. 1). Σε κάθε quadrat καταγράφηκαν ακόμη, οι συντεταγμένες του σημείου, η 
κλίση, ο προσανατολισμός, η ύπαρξη σκιάς, υγρασίας ή όχλησης και το μέγιστο ύψος των φυτικών 
ειδών.   
Παράλληλα συλλέγονταν δείγματα από κάθε είδος με σκοπό την ταυτοποίησή του, με βάση τη Flora 
Europea. Από τα δείγματα στοιχειοθετήθηκε herbarium αλλά και ηλεκτρονικό herbarium με σάρωση 
των δειγμάτων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κλίμακα κάλυψης-αφθονίας της αυτοφυούς χλωρίδας κατά Braun-Blanquet 
r Ένα ή λίγα άτομα  3 25-50% κάλυψη  
+ Περιστασιακή εμφάνιση, λιγότερο από 5% 

κάλυψη  
4 50-75% κάλυψη  

1 Άφθονο αλλά με μικρή κάλυψη λιγότερο του 
5%  

5 75-100% κάλυψη  

2 5-25% κάλυψη    
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Στην Αρχαία Αγορά Αθήνας, ελήφθησαν συνολικά τριάντα δείγματα-quadrat (Διαγρ. 1). 
Συλλέχθηκαν 45 φυτικά δείγματα, και ταυτοποιήθηκαν 44 φυτικά είδη. Τα δείγματα ανήκουν σε 18 

οικογένειες οι οποίες κατά φθίνουσα σειρά συμμετοχής στο σύνολο είναι: Fabaceae (19%), 
Asteraceae (17%), Poaceae (14%), Plantaginaceae (9%) και λοιπές οικογένειες με συμμετοχή έως 
5%.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ποσοστιαία κάλυψη φυτικών 
ειδών 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συχνότητα εμφάνισης 
φυτικών ειδών 

Plantago lanceolata 19%  Plantago lanceolata 73% 
Medicago praeox 13%  Medicago praeox 47% 
Poa annua 7%  Medicago truncatula 47% 
Medicago truncatula 7%  Senecio vulgaris 40% 
Trigonella corniculata 6%  Hordeum murinum 40% 
Avena sterilis 5%  Bromus sterilis 37% 
Erodium moschatum 5%  Erodium moschatum 37% 
Bromus sterilis 4%  Hypochoeris radicata 37% 
Trifollium spp. 3%  Avena sterilis 30% 

Hordeum murinum 3%  Veronica persica 30% 
Λοιπά είδη (έως 2% 
κάλυψη) 28%  Λοιπά είδη  Έως 27% 
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Η ποσοστιαία κάλυψη των ειδών που εμφανίστηκαν στο χώρο παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 
Αντίστοιχα στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η ποσοστιαία συχνότητα εμφάνισης κατά φθίνουσα σειρά, 
των σημαντικότερων ειδών. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το μέσο μέγιστο ύψος, που καταγράφηκε στα quadrat είναι 35 cm. Το  μέγιστο ύψος που 
καταγράφηκε στα quadrat ανήκει στο είδος  Erysimum graecum (97 cm)  ενώ το ελάχιστο ( 15 cm) 
ανήκει στο είδος Plantago lanceolata. Τα είδη με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μέγιστων 
υψών είναι: Senecio vulgaris, Plantago lanceolata, Avena sterilis, Oryzopsis miliaceae και Hordeum 
murinum. 
Από τα δεδομένα φαίνεται ότι ως προς την ποσοστιαία κάλυψη του χώρου, υπερτερεί το Plantago 
lanceolata,  ενώ πολύ σημαντική κάλυψη έχουν τα είδη του γένους Fabaceae, τα οποία 
συνολικά έχουν κάλυψη 30%. 
To 36% των χειμερινοεαρινών ειδών που βρέθηκαν στο χώρο της Αγοράς, είχε καταγραφεί από τον 
Βάθη κατά την δεκαετία του ’60 ή ’70 (Βάθης, 2002). Από τα νέα είδη που καταγράφηκαν αυτά που 
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κάλυψη είναι τα,  Medicago praeox, Poa annua, Medicago truncatula 
και Trigonella corniculata.  
 
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βάθης, Ε. (2002). Τα φυτά του πάρκου της Αρχάιας Αγοράς. Εκδόσεις Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.  

Παπαφωτίου Μ., Κανέλλου Η., Οικονόμου Γ., 2007. Διαχείριση της βλάστησης στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και μελέτη εγκατάστασης πρασίνου σε Ρωμαϊκή Βίλλα του 
χώρου. Πρακτικά 23ου Επιστημονικού συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιστήμης 
Οπωροκηπευτικών, 23-26 Οκτωβρίου ,Χανιά, Ελλάδα.  

Caneva, G., Nugari, M. P., Salvadori, O. (2008). Plant Biology for Cultural Heritage, 
Biodeterioration and Conservation. The Getty Conservation Institute, Los Angeles 

Ecological Monitoring and Assesment Network, Terrestrial Vegetation Monitoring Protocols, 
EMAN Occasional Paper Series, Report No.9, EMAN Coordinating Office, 1999, Canada. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Καμπύλη κορεσμού εμφανιζόμενων ειδών 
Αριθμός 

 

Αριθμός ειδών 
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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
1Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, 2Εργαστήριο Γεωργίας 

Ιερά οδός 75, 11855 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της καταγραφής της αυτοφυούς βλάστησης, στον 
αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας Αίγινας, Η εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερου ερευνητικού 
προγράμματος, με αντικείμενο τη διαχείριση βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους. Η καταγραφή 
της βλάστησης έγινε την Άνοιξη του 2012 , με χρήση της μεθόδου των quadrat. Σε κάθε quadrat, 
έγινε οπτική εκτίμηση της κάλυψης και της αφθονίας κάθε είδους ενώ παράλληλα συλλέγονταν 
δείγματα από κάθε είδος με σκοπό την ταυτοποίησή του. Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε 
ποιες οικογένειες ανήκουν τα είδη, η ποσοστιαία κάλυψη και η συχνότητα εμφάνισης των 
κυριότερων ειδών. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βλάστηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των χώρων 
αυτών και θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το χαρακτήρα, τη σημασία και την ιστορικότητα του 
τόπου. Είναι δύσκολο να φανταστούμε αρχαία ή άλλα μνημεία έξω από το φυτικό πλαίσιο που 
αναπτύσσεται γύρω από αυτά μετά την εγκατάλειψη της αρχικής χρήσης των χώρων αυτών. 
Καθώς όμως «η φύση απεχθάνεται το κενό», αν αφεθεί ανεξέλεγκτη προκαλεί πολλά και σημαντικά 
προβλήματα στο μνημείο (Παπαφωτίου et al., 2007). 
Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής», με τίτλο υποέργου: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία του μνημείου 
και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου». Σκοπός του προγράμματος είναι αφ’ ενός η ανάπτυξη 
μεθόδων αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης βλάστησης των αρχαιολογικών χώρων φιλικών προς το 
μνημείο και το περιβάλλον και αφ’ ετέρου η ενσωμάτωση αυτών των μεθόδων στο σχεδιασμό της 
φυτικής κάλυψης των χώρων.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα τον Απρίλιο 2012 με σκοπό να καταγραφούν τα χειμερινοεαρινά είδη. 
Για την καταγραφή των αυτοφυών ειδών στις ελεύθερες επιφάνειες του χώρου, ελήφθησαν 
δείγματα, υπό μορφή quadrat, το μέγεθος του οποίου ήταν 50 επί 50 cm. Για την τυχαιοποίηση των 
quadrat στο χώρο χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια τυχαίων αριθμών, με βάση το πρωτόκολλο του 
Δικτύου Οικολογικής Καταγραφής και Εκτίμησης, του Καναδά. Για τον καθορισμό του αριθμού των 
quadrat σχεδιάσθηκε καμπύλη κορεσμού των ανευρισκόμενων ειδών, η οποία στον ένα άξονα είχε 
τον αριθμό των quadrat και στον άλλο τον αριθμό των ειδών που προστίθενται σε κάθε μέτρηση. Η 
καμπύλη έχει εκθετική μορφή και όταν κορεσθεί σε είδη, σταματάει η λήψη μετρήσεων (Ecological 
Monitoring and Assesment Network, 1999).  
Σε κάθε quadrat, έγινε οπτική εκτίμηση της κάλυψης και της αφθονίας κάθε είδους, με χρήση της 
κλίμακας Braun-Blanquet, (Caneva et al., 2008). Αυτή περιλαμβάνει επτά κλάσεις για την κάλυψη 
του κάθε είδους (Πίν. 1). Σε κάθε quadrat καταγράφηκαν ακόμη, οι συντεταγμένες του σημείου, η 
κλίση, ο προσανατολισμός, η ύπαρξη σκιάς, υγρασίας ή όχλησης και το μέγιστο ύψος των φυτικών 
ειδών.   
Παράλληλα συλλέγονταν δείγματα από κάθε είδος με σκοπό την ταυτοποίησή του, με βάση τη Flora 
Europea. Από τα δείγματα στοιχειοθετήθηκε herbarium αλλά και ηλεκτρονικό herbarium με σάρωση 
των δειγμάτων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κλίμακα κάλυψης-αφθονίας Braun-Blanquet 
r Ένα ή λίγα άτομα  3 25-50% κάλυψη  
+ Περιστασιακή εμφάνιση, λιγότερο 

από 5% κάλυψη  
4 50-75% κάλυψη  

1 Άφθονο αλλά με μικρή κάλυψη 
λιγότερο του 5%  

5 75-100% κάλυψη  

2 5-25% κάλυψη    
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στην Κολώνα Αίγινας, ελήφθησαν συνολικά είκοσι δείγματα-quadrat (Διαγρ. 1). Συλλέχθηκαν 33 
φυτικά δείγματα, και ταυτοποιήθηκαν 32 φυτικά είδη, ενώ αναμένεται η ταυτοποίηση ακόμη ενός 
δείγματος. Τα είδη ανήκουν σε 19 οικογένειες οι οποίες κατά φθίνουσα σειρά συμμετοχής στο 
σύνολο είναι: Poaceae (23%), Asteraceae (21%), Fabaceae (14%) και λοιπές οικογένειες με 
συμμετοχή έως 5%.  
Η ποσοστιαία κάλυψη των ειδών που εμφανίστηκαν στο χώρο παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 
Αντίστοιχα στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η ποσοστιαία συχνότητα εμφάνισης κατά φθίνουσα σειρά, 
των σημαντικότερων ειδών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Καμπύλη κορεσμού εμφανιζόμενων ειδών 

Αριθμός quadrat 

Αριθμός ειδών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ποσοστιαία κάλυψη φυτικών 
ειδών 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συχνότητα εμφάνισης 
φυτικών ειδών 

Medicago rubosum 19%  Medicago rubosum 37% 
Avena sterilis 15%  Chrysanthemum coronarium 33% 
Sinapis nigra 13%  Avena sterilis 37% 
Trigonella corniculata 8%  Stipa capensis 27% 
Chrysanthemum coronarium 7%  Hordeum murinum  23% 
Stipa capensis 7%  Calendula arvensis 17% 
Convolvulus altheoides 6%  Sinapis nigra 17% 
Silene sp. 5%  Silene sp. 17% 
Chenopodium album 4%  Trigonella corniculata 17% 

Oxalis pes caprae 4%  Malva sylvestris 13% 

Λοιπά είδη (έως 3% κάλυψη) 22%  Λοιπά είδη  Έως 12% 
 
Το μέσο μέγιστο ύψος, που καταγράφηκε στα quadrat είναι 55 cm. Το  μέγιστο ύψος που 
καταγράφηκε στα quadrat (1 m ) ανήκει στο είδος  Stipa capensis, ενώ το ελάχιστο (25 cm ) ανήκει 
στο είδος Convolvulus altheoides. Τα είδη με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μέγιστων υψών 
είναι: Avena sterilis, Stipa capensis, Sinapis nigra, και Chrysanthemum coronarium. 
Παρατηρείται ότι η Avena sterilis παρουσιάζει υψηλό ποσοστό κάλυψης (15%) και αυξημένη 
συχνότητα εμφάνισης (37%). Αυτό μπορεί να οφείλεται στην περιορισμένη βιοποικιλότητα σε 
φυτικά είδη του χώρου. Η επίδραση του μεγέθους της  βιοποικιλότητας  στον περιορισμό των 
ανεπιθύμητων ειδών φαίνεται και στις αντίστοιχες μετρήσεις για το Αμφιάρειο Ωρωπού, όπου σε 
έναν χώρο με τον μεγαλύτερο πλούτο σε φυτικά είδη η Avena sterilis, είχε πολύ χαμηλό ποσοστό 
κάλυψης. 
Επίσης στην περίπτωση του χώρου της Κολώνας, βλέπουμε την πρώιμη εμφάνιση των θερινών 
ειδών ευρείας εξάπλωσης (Chenopodium album, Convolvulus altheoides)  γεγονός που δείχνει την 
επίδραση του ξηροθερμικού περιβάλλοντος της Αίγινας στην πρώιμη εμφάνιση των ειδών της 
αυτοφυούς χλωρίδας σε σχέση με τους χώρους της ηπειρωτικής Ελλάδας.   
 
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Caneva, G., Nugari, M. P., Salvadori, O. (2008). Plant Biology for Cultural Heritage, 
Biodeterioration and Conservation. The Getty Conservation Institute, Los Angeles 

Ecological Monitoring and Assesment Network, Terrestrial Vegetation Monitoring Protocols, 
EMAN Occasional Paper Series, Report No.9, EMAN Coordinating Office, 1999, Canada. 

Παπαφωτίου Μ., Κανέλλου Η., Οικονόμου Γ., 2007. Διαχείριση της βλάστησης στον αρχαιολογικό 
χώρο της Ελευσίνας και μελέτη εγκατάστασης πρασίνου σε Ρωμαϊκή Βίλλα του χώρου. Πρακτικά 
23ου Επιστημονικού συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 23-26 
Οκτωβρίου ,Χανιά, Ελλάδα. 
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1 Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το αστικό πράσινο αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα εξαιτίας της συχνής και πολλές φορές 
επίμονης παρουσίας αρκετών ζιζανίων. Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια επισκόπησης 
των κυριότερων ζιζανίων σε 12 βασικούς χώρους αστικού πρασίνου του Δήμου Ελληνικού-
Αργυρούπολης. Ακολούθησε η δειγματοληψία, αναγνώριση των φυτικών ειδών και η αξιολόγηση 
της κατάστασης ώς προς τα υφιστάμενα ζιζανιολογικά προβλήματα. Συνολικά, αναγνωρίστηκαν και 
ταυτοποιήθηκαν 34 διαφορετικά φυτικά είδη. Η πλειονότητα των αυτοφυών φυτικών ειδών 
αφορούσε πλατύφυλλα ζιζάνια, πολλά εκ των οποίων είναι πολυετή. Τα ζιζάνια που απαντώνται με 
μεγαλύτερη συχνότητα στους χλοοτάπητες της περιοχής (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές) είναι το 
πεντάνευρο (Plantago lanceolata), το περδικούλι (Parietaria judaica), η νεραγριάδα (Paspalum 
paspalodes) και το τριφύλλι (Trifolium repens) και θα μπορούσαν να διαχειριστούν με 
επανειλημμένες χορτοκοπές. Αντίθετα, για τον έλεγχο ζιζανίων περισσότερο ανταγωνιστικών ή 
δυσεξόντωτων, που εισβάλλουν ιδιάιτερα όπου δεν υπάρχει άλλη φυτοκάλυψη, θα απαιτηθεί μια 
περισσότερο σύνθετη στρατηγική που θα έχει πάντα ως γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων. 

Λέξεις κλειδιά: αστικό πράσινο, πλατύφυλλα, πεντάνευρο, περδικούλι, χορτοκοπή  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διαχείριση των ζιζανίων στα ανθρωπογενή περιβάλλοντα και ιδιαίτερα η βελτίωση ή διατήρηση 
της εικόνας του αστικού πρασίνου αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα απασχολεί σοβαρά την επιστημονική κοινότητα, καθώς 
διάφορες ιδιαίτερες παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για τον καταρτισμό των όποιων 
στρατηγικών ελέγχου των ζιζανίων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν μια πρώτη αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τα κύρια είδη της ζιζανιοχλωρίδας που απαντώνται στους 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και των πιθανών τρόπων της 
αποτελεσματικής διαχείρισής τους. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2012 και σε συνεργασία με τους γεωπόνους του Δήμου έγιναν 
επισκοπήσεις σε 12 χώρους πρασίνου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Οι χώροι 
περιελάμβαναν πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές καθώς και ορισμένες διαχωριστικές νησίδες κατα 
μήκος κεντρικών οδικών αρτηριών της περιοχής και επιλέχθηκαν έτσι ώστε να είναι 
αντιπροσωπευτικοί της περιοχής (Παράρτημα, Εικ.1). Η καταγραφή (και δειγματοληψία) των 
ζιζανίων έγινε με πλαίσια 1 X 1 m ακολουθώντας τη μέθοδο του ανεστραμμένου W (σε 5 σημεία του 
κάθε χώρου). Ακόλουθα, τα άγνωστα φυτικά δείγματα μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Γεωργίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ). 
Η αναγνώριση και η ταυτοποίησή τους έγινε σύμφωνα με τις κλείδες των συγγραμμάτων «Flora 
Europaea I-IV» και «Flora d’ Italia». Ακολούθως υπολογίστηκε η συχνότητα και η πυκνότητα των 
σημαντικότερων ειδών της αυτοφυούς βλάστησης του κάθε χώρου. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στους χώρους πρασίνου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης απαντώνται θάμνοι, πεύκα και 
διάφορα καλλωπιστικά φυτά (ακακίες, δάφνες Απόλλωνος, μανόλιες, τούγιες, τριανταφυλλιές, 
εποχιακά φυτά κ.ά.). Οι χλοοτάπητες είναι συνήθως κάποιο μίγμα των Dichondra repens, Lolium 
perenne και Festuca arundinacea. 
Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα ζιζάνια που απαντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα στους χώρους 
πρασίνου της περιοχής και είναι το πεντάνευρο (Plantago lanceolata), το περδικούλι (Parietaria 
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judaica), η νεραγριάδα (Paspalum paspalodes), το τριφύλλι (Trifolium repens) και το αιματόχορτο 
(Digitaria sanguinalis). Τα περισσότερα από τα είδη αυτά δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλο ύψος και θα 
μπορούσαν να ελεγχθούν με χορτοκοπές. Με το περδικούλι ως εξαίρεση, αφού αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα ανεπιθήμητο φυτό, ως εξαιρετικά αλεργιογόνο, τα περισσότερα από τα υπόλοιπα είδη δεν 
αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή του τριφυλιού βοηθούν 
και στην κάλυψη κενών αλλά και στον εμπλουτισμό του εδάφους.  
 
Πίνακας 1. Συχνότητα και πυκνότητα εμφάνισης αυτοφυών φυτικών ειδών σε χώρους πρασίνου 
του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Τα φυτικά είδη βρίσκονται σε φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας σε σχέση με τη συχνότητα της εμφάνισής τους. 
 ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ2 

1 Plantago lanceolata Π 0,92 a3 7,12 fg 
2 Parietaria judaica Π 0,83 ab 11,3 e 
3 Paspalum paspalodes Π 0,75 ab 17,6 d 
4 Trifolium repens Π 0,67 bc 7,98 f 
5 Digitaria sanguinalis ΕΑ 0,67 bc 14,3 d 
6 Lamium amplexicaule ΕΧ 0,67 bc 5,25 g 
7 Cynodon dactylon Π 0,58 c 9,12 ef 
8 Malva sylvestris Δ ή Π 0,5 c 8,21 φ 
9 Eleusine indica ΕΑ 0,5 c 12,6 de 
10 Conyza bonariensis ΕΧ 0,5 c 13,2 de 

1 Όπου ΕΧ: ετήσιο χειμερινό, ΕΑ: ετήσιο ανοιξιάτικο, Δ: διετές και Π: πολυετές φυτικό είδος 
2 Η πυκνότητα εκφράζεται σε αριθμό φυτών ανά επιφάνεια (m2) 
3 Τα διαφορετικά μικρά γράμματα στην ίδια στήλη υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε p <0.05 
(Fisher’s LSD test)\ 
Αντίθετα, ζιζάνια όπως το σολανό (Solanum elaeagnifolium), η μολόχα (Malva sylvestris) και η 
κόνυζα (Conyza spp.) αναπτύσσονται λιγότερο συχνά αλλά συνήθως σε μεγάλους πληθυσμούς, 
είναι ιδιαίτερα επεκτατικά και εξαιτίας κάποιων ιδιοτήτων τους (π.χ. αλληλοπάθεια, ανταγωνισμός) 
μπορούν να μολύνουν ταχύτατα ευρύτερες περιοχές. Για την αντιμετώπιση παρόμοιων ζιζανίων 
συνιστάται συνδυασμός της χορτοκοπής με άλλες μεθόδους όπως η τοπική εφαρμογή 
ζιζανιοκτόνων, η χρήση φλόγιστρων κ.ά.. Σε κάθε περίπτωση, η αποτελεσματικότητα της όποιας 
στρατηγικής για τη διαχείριση των ζιζανίων θα πρέπει να συνδυάζεται με την οικονομικότητα, το 
ρεαλισμό αλλά και την υιοθέτηση κατά προτεραιότητα των περισσότερο φιλικών στο περιβάλλον 
μεθόδων, εξαιτίας και της συνεχούς παρουσίας του ανθρώπινου παράγοντα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε συνθήκες αγρού διερευνήθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ τριών ποικιλιών μηδικής και του ζιζανίου 
Solanum elaeagnifolium Cav. Συγκεκριμένα, στον αγρό του Εργαστηρίου Γεωργίας του Γ.Π.Α. 
εγκαταστάθηκε σχετικό πείραμα με τρεις ποικιλίες μηδικής (Υπάτη, Δήμητρα, Gea). Ίση ποσότητα 
ριζωμάτων του ζιζανίου ενσωματώθηκε σε κάθε πειραματικό τεμάχιο, ενώ υπήρχαν και πειραματικά 
τεμάχια χωρίς παρουσία του ζιζανίου (μάρτυρας). Μελετήθηκε η απόδοση των τριών ποικιλιών 
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων κοπών του πρώτου έτους, ενώ παράλληλα λαμβάνονταν μετρήσεις 
της πυκνότητας και του νωπού βάρους και του σολανού. Το πείραμα εγκαταστάθηκε το 2010 και 
επαναλήφθηκε το 2011. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το συνολικό ξηρό βάρος της παραγόμενης 
βιομάζας των ποικιλιών της μηδικής ανά έτος μειώθηκε παρουσία του ζιζανίου S. elaeagnifolium και 
σχέση με τους μάρτυρες κατά 22, 13 και 11% για την ποικιλία Gea, Δήμητρα και Υλίκη, αντίστοιχα. 
Από τις τρεις ποικιλίες η Υλίκη ήταν η περισσότερο παραγωγική αφού απουσία ζιζανίων είχε 
συνολικά 6 και 15% υψηλότερες αποδόσεις από τη Δήμητρα και τη Gea, αντιστοιχα. Επιπλέον, 
ακόμη και σε συνθήκες παρουσίας του σολανού η Υλίκη ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική έχοντας 
μάλιστα σημαντικά υψηλότερη απόδοση, κατά 15 και 26% από τη Δήμητρα και τη Gea, αντιστοιχα. 
Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ακόμη ότι η πυκνότητα και το νωπό βάρος του ζιζανίου διέφεραν 
σημαντικά μεταξύ των τριών ποικιλιών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Η μελέτη 
αυτή επιβεβαιώνει τις μεγάλες διαφορές ως προς την ανταγωνιστική ικανότητα των ποικιλιών της 
μηδικής και καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία της σωστής επιλογής της καταλληλότερης ποικιλίας για 
την συνολική επιτυχία της καλλιέργειας. 

Λέξεις κλειδιά: μηδική, σολανό, Solanum elaeagnifolium Cav., ανταγωνισμός 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μηδική (Medicago sativa L.) αποτελεί το σπουδαιότερο χορτοδοτικό φυτό για τη χώρα μας, 
παρέχοντας ζωοτροφή εξαιρετικής ποιότητας. Παράλληλα, συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση 
της δομής και της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανική ουσία και άζωτο. Αν και σαν φυτό 
θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για τα ζιζάνια, πολλές φορές αντιμετωπίζει προβλήματα κατά το 
έτος εγκατάστασης της φυτείας και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανοιξιάτικης σποράς. Το σολανό ή 
γερμανός (Solanum elaeagnifolium Cav.) είναι ένα ζιζάνιο γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια στην 
Ελλάδα, εντούτοις τα τελευταία χρόνια έχει ραγδαία εξάπλωση και σε γεωργικές εκτάσεις 
(αροτραίες καλλιέργειες, οπωρώνες κ.α.). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση των 
αλληλεπιδράσεων του ζιζανίου αυτού με τρεις ποικιλίες μηδικής σε συνθήκες αγρού και κατά το 
πρώτο, κρίσιμο έτος της καλλιέργειας. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Στον αγρό του Εργαστηρίου Γεωργίας του Γ.Π.Α. εγκαταστάθηκε πείραμα μελέτης των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ τριών ποικιλιών μηδικής (Gea, Δήμητρα και Υλίκη) και του ζιζανίου 
σολανό (S. elaeagnifolium). Ίση ποσότητα ριζωμάτων του ζιζανίου μεγέθους 5 εκ. ενσωματώθηκε 
σε κάθε πειραματικό τεμάχιο, ενώ υπήρχαν και πειραματικά τεμάχια χωρίς παρουσία του ζιζανίου 
(μάρτυρας). Η αποκλειστική παρουσία του σολανού στα αντίστοιχα τεμάχια διασφαλίστηκε μέσω 
τακτικών βοτανισμάτων και αφαίρεσης των υπόλοιπων ζιζανίων. Η σπορά έγινε στις 28 Μαρτίου 
2010 με ποσότητα σπόρου 2 kg/στρ. Η καλλιέργεια αρδεύοταν τακτικά και οι κοπές έγιναν στις 65, 
100, 145 και 210 ημέρες μετά τη σπορά (ΗΜΣ). Μετά από την τοποθέτηση σε κλιβάνους 
υπολογιζόταν το ξηρό βάρος της συγκομιζόμενης βιομάζας της μηδικής, ενώ τις ημέρες των κοπών 
λαμβάνονταν μετρήσεις της πυκνότητας και του νωπού βάρους και του σολανού (Παραρτημα, 
Εικ.1). Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό των υποδιαιρεμένων τεμαχίων με 4 
επαναλήψεις ανά επέμβαση, τρία κύρια τεμάχια (ποικιλίες μηδικής) και δύο υποτεμάχια (παρουσία 
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και απουσία σολανού). Η συνολική έκταση του πειραματικού αγρού ήταν 280 m2 και οι διαστάσεις 
του κάθε υποτεμαχίου 2,5 m x 4 m . Το πείραμα επαναλήφθηκε και την επόμενη χρονιά (2011). Για 
τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ANOVA και οι συγκρίσεις των μέσων 
έγιναν με τη μέθοδο της ελάχιστης σημαντικής διαφοράς (LSD) σε επίπεδο σημαντικότητα p<0.05. 
Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το λογισμικό Statistica 9.0. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η παραγωγικότητα των τριών ποικιλιών συνολικά αλλά και στις επιμέρους κοπές φαίνεται στον 
Πίνακα 1. Η παρουσία του σολανού ευθύνεται για μειώσεις κατά 13 έως 31 %, 8 έως 16 % και 6 
έως 14 % στο ξηρό βάρος των ποικιλιών Gea, Δήμητρα και Υλίκη, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα 
αντίστοιχα πειραματικά τεμάχια χωρίς ζιζάνια. Μάλιστα, οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώνονται 
στην 2η και 3η κοπή, καθώς οι συγκεκριμένες κοπές συμπίπτουν χρονικά και με τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη του σολανού (Ιούλιος-Αύγουστος). 
 
Πίνακας 1. Ξηρά βάρη της παραγόμενης βιομάζας ανά κοπή και ανα ποικιλία παρουσία του 
ζιζανίου σολανό και απουσία ζιζανίων. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν τους μέσους όρους των δύο 
πειραμάτων και τα διαφορετικά μικρά γράμματα σε κάθε γραμμή δείχνουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές (p<0.05) μεταξύ των ποικιλιών. 

Παρουσία ζιζανίου (S. elaeagnifolium) 
 Gea Δήμητρα Υλίκη 

 -------------------------- Ξηρό βάρος (kg/στρ.) ------------------------ 
1η κοπή 307 b 367 a 385 a 
2η κοπή 204 d 256 cd 295 c 
3η κοπή 170 f 225 ef 270 e 
4η κοπή 288 h 295 h 351 g 
Σύνολο 969 k 1143 j 1301 i 

Απουσία ζιζανίων 
 Gea Δήμητρα Υλίκη 
 -------------------------- Ξηρό βάρος (kg/στρ.) ------------------------ 

1η κοπή 385 m 420 l 425 l 
2η κοπή 274 o 305 no 345 n 
3η κοπή 246 q 265 q 315 p 
4η κοπή 331 rs 320 s 374 r 
Σύνολο 1236 u 1310 tu 1459 t 

 
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι στα τεμάχια της ποικιλίας Gea η πυκνότητα του 
σολανού κυμαινόταν από 2 έως 7 φυτά/m2 κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, ενώ η 
μέγιστη πυκνότητα του ζιζανίου ήταν 5 και 3 φυτά/m2 για τις ποικιλίες Δήμητρα και Υλίκη, 
αντίστοιχα. Σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών (έως και 82%) προέκυψαν και όσον αφορά 
στο νωπό βάρος ανα φυτό σολανού και επιβεβαιώνουν την υψηλή ανταγωνιστική ικανότητα της 
Υλίκης και τη δυνατότητα χρήσης της με επιτυχία και στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αλλά και της 
βιολογικής γεωργίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας καλύπτονται από διάφορα φυτικά είδη (θάμνους, 
δέντρα, πόες, ετήσια και πολυετή φυτά), των οποίων η παρουσία δεν είναι πάντα επιθυμητή. 
Ορισμένα αυτοφυή είδη διαθέτουν εκτεταμένο ριζικό σύστημα (ριζώματα, βολβοί, κόνδυλοι), με το 
οποίο διεισδύουν σε ρωγμές και κενά προκαλώντας, αφενός μεν μηχανικές βλάβες, αφετέρου δε 
διάβρωση με τις χημικές ουσίες που απελευθερώνονται στο περιβάλλον μέσω των ριζικών 
εκκριμάτων τους. Παράλληλα εμποδίζουν την ανάδειξη των μνημείων, μειώνουν την αισθητική τους 
αξία και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην περίπτωση του Αδριάνειου Υδραγωγείου, η 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έγινε με συνδυασμό των ενδεικνυομένων μεθόδων 
διαχείρισης της αυτοφυούς βλάστησης και όχι με τη μεμονωμένη χρήση ενός μέσου. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιήθηκαν μηχανικά, καλλιεργητικά και χημικά μέσα, προκειμένου να επιτευχθεί το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Έγιναν κοπές των υψηλών δέντρων και τοπικές εφαρμογές (εγχύσεις 
και ψεκασμοί) με glyphosate, προκειμένου να προστατευτούν τα υλικά κατασκευής του μνημείου. 
Επίσης, στις επιφάνειες κοντά στους πεσσούς έγινε σπορά μίγματος ειδών φυτοκάλυψης. Οι 
εφαρμογές ήταν αρκετά αποτελεσματικές για τα περισσότερα από τα ζιζάνια, εκτός από τη 
βρωμοκαρυδιά, στην οποία παρατηρήθηκε σημαντικό ποσοστό αναβλαστήσεων.  

Λέξεις κλειδιά: αρχαιολογικοί χώροι, ζιζάνια, glyphosate, Αδριάνειο Υδραγωγείο, 
Ailanthus altissima. 

 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στους αρχαιολογικούς χώρους δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι συνήθεις μέθοδοι αντιμετώπισης 
της ανεπιθύμητης βλάστησης λόγω της ευαισθησίας των υλικών που τους αποτελούν (μάρμαρα, 
ψηφιδωτά κ.λπ.), κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία εξάπλωση των ζιζανίων. Το είδος που 
παρουσιάζει μεγάλη εξάπλωση στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και παράλληλα είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη η αντιμετώπισή, του είναι η βρωμοκαρυδιά (Ailanthus spp.). Εμφανίζει μεγάλη 
προσαρμοστικότητα σε εύρος κλιματικών και εδαφικών συνθηκών, οι σπόροι του χαρακτηρίζονται 
από μεγάλη φυτρωτικότητα και τα νεαρά φυτάρια έχουν ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξης (Οικονόμου, 
1998). Έχει υπολογιστεί ότι ένα ενήλικο φυτό μπορεί να παράγει μέχρι 325000 σπέρματα το χρόνο, 
τα οποία λόγω της ελαφριάς τους κατασκευής μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. 
Παράλληλα, πολλαπλασιάζεται και αγενώς με μοσχεύματα. Τέλος η  αντοχή του στην ξηρασία και 
τη ρύπανση συνηγορούν στην εξάπλωση του φυτού σε ιστορικά τοπία αστικών περιοχών. Η 
βρωμοκαρυδιά αποτελεί το σημαντικότερο είδος που επιβαρύνει και τον περιβάλλοντα χώρο του 
Αδριάνειου Υδραγωγείου (Α.Υ.) προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε μεγάλα τμήματα του μνημείου 
(Παράρτημα, Εικ. 1). 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στην περίπτωση του Αδριάνειου Υδραγωγείου η αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης βλάστησης έγινε 
με συνδυασμό μηχανικών, χημικών και καλλιεργητικών μεθόδων. Κατά τις  πρώτες 2 επισκέψεις 
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στο Α.Υ. (Φεβρουάριος, Απρίλιος 2012) έγινε δειγματοληψία  των ειδών της ανεπιθύμητης 
βλάστησης, προκειμένου να αναγνωριστούν, τόσο τα φθινοπωρινά, όσο και τα ανοιξιάτικα είδη. Η 
δειγματοληψία έγινε στην περιοχή περιμετρικά των πεσσών  (2 m), καθώς και πάνω σε αυτούς. Στη 
συνέχεια τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Μπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, όπου αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τις κλείδες “Flora Europea” και 
“Flora d Italia”. Το Μάρτιο του 2012 και αφού προηγήθηκε κοπή των μεγάλων δέντρων 
βρωμακαρυδιάς  από συνεργείο του Δήμου Ν. Ιωνίας, έγινε έγχυση διασυστηματικού ζιζανιοκτόνου 
(glyphosate) σε οπές του κορμού που διανοίχτηκαν με τρυπάνι (Παράρτημα, Εικ.2) σε αναλογία με 
νερό 1:1. Στα μικρότερης ανάπτυξης ζιζάνια έγινε εφαρμογή της ίδιας δραστικής ουσίας με πινέλο, 
όταν αυτά αναπτύσσονταν σε θέσεις πάνω στους πεσσούς του Υδραγωγείου. Στα ζιζάνια που 
βρίσκονταν σε μεγαλύτερες αποστάσεις από το μνημείο έγινε ψεκασμός με ψεκαστήρα χειρός, 
όγκου 2 l. Ο ψεκασμός επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2012 στα ανοιξιάτικα ζιζάνια και στη 
βρωμοκαρυδιά (400 ml / στρ.). Τέλος, τον Νοέμβριο του 2012 έγινε σπορά μίγματος ειδών 
φυτοκάλυψης  αποτελούμενο από ήρα (Lolium perenne) και υπόγειο τριφύλλι (Ttrifolium 
subterraneum) σε απόσταση 2 μέτρων περιμετρικά των πεσσών, προκειμένου να δημιουργηθεί μία 
ζώνη ανάσχεσης που θα κρατήσει τα επιβλαβή είδη ζιζανίων σε απόσταση από το μνημείο. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μετά τη δειγματοληψία, αναγνωρίστηκαν τα παρακάτω 10 είδη που κυριαρχούσαν στο χώρο του 
Α.Υ. με την ακόλουθη σειρά σπουδαιότητας:   
1. Ailanthus altissima, (βρωμοκαρυδια),  
2. Malva sylvestris (μολόχα) 
3. Parietaria judaica (περδικούλι) 
4. Cynodon dactylon (αγριάδα) 
5. Arundo donax (καλάμι) 
6. Ficus carica (Συκιά) 
7. Trifolium repens (τριφύλλι έρπον) 
8. Sinapis arvensis (σινάπι) 
9. Capparis sp. (κάππαρη) 
10. Galium aparine (κολλητσίδα) 
11. Urtica urens (τσουκνίδα) 
12. Ecbalium elaterium (πικραγγουριά) 
Στις εγχύσεις παρατηρήθηκε σημαντικό ποσοστό αναβλαστήσεων της βρωμοκαρυδιάς (>60%)μ, 
(Παράρτημα, Εικ.3). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το glyphosate ίσως δεν είναι το πιο κατάλληλο 
ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση αυτού του είδους. Αυτό συμφωνεί και με την βιβλιογραφία, όπου 
το glyphosate ήταν λιγότερο αποτελεσματικό από άλλα ζιζανιοκτόνα όπως το triclopyr στον έλεγχο 
της αναβλάστησης του είδους Ailanthus altissima (Bowker and Stringer, 2011). Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας της φυτοκάλυψης για την ανάσχεση της εξάπλωσης των ζιζανίων είναι μια 
διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι το glyphosate αντιμετώπισε αποτελεσματικά τα περισσότερα είδη 
της αυτοφυούς χλωρίδας, όχι όμως και τη βρωμοκαρυδιά παρότι εφαρμόστηκε 2 φορές με 2 
διαφορετικές μεθόδους (έγχυση και ψεκασμός). 
 
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bowker D., and J. Stringer 2011. Efficacy of herbicide treatments for controlling residual 
sprouting of tree-of-heaven. Proceedings of the 17th Central Hardwood Forest Conference, 2010 
April 5-7 Lexington. 

Οικονόμου Γ. 1998. Προβλήματα που προκύπτουν από την παρουσία της αυτοφυούς βλάστησης 
στους αρχαιολογικούς χώρους. Πρακτικά διημερίδας με θέμα: «Αυτοφυής βλάστηση στους 
αρχαιολογικούς χώρους», 1998, 22-23 Μαΐου Αθήνα. 
 

 
 



 128 

ΖΙΖΑΝΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ 
Α. Αφεντούλη1, Ι. Γεωργούλας2, Ε. Κωτούλα-Συκά3 

 
1Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

2Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης 
3Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 
afentoul@sch.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να παρουσιαστούν συνοπτικά οι μελέτες που έχουν γίνει, από 
τους συγγραφείς, για να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης ανθεκτικότητας σε διάφορους 
πληθυσμούς των ζιζανίων Lolium rigidum, Phalaris brachystachys και  Avena sterilis στα 
αγρωστωδοκτόνα, και του Papaver rhoeas στο chlorsulfuron και να διευκρινισθούν οι μηχανισμοί 
ανθεκτικότητας. Η συμπεριφορά των ζιζανίων στα ανωτέρω ζιζανιοκτόνα αξιολογήθηκε με 
πειράματα σε γλάστρες και  οι μηχανισμοί ανθεκτικότητας ελέγχθηκαν με μελέτες στο εργαστήριο. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το L. rigidum παρουσίασε πολλαπλή ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα, 
αναστολείς του ενζύμου ACCase που οφείλονταν σε ανθεκτικότητα θέσης δράσης και στο 
chlorsulfuron που οφείλονταν σε επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολισμού του ζιζανιοκτόνου. Οκτώ 
βιότυποι του P. brachystachys εξετάσθηκαν για ανθεκτικότητα στους αναστολείς του ενζύμου 
ACCase και επτά από αυτούς έδειξαν ανθεκτικότητα στο fenoxaprop-p-ethyl. Και οι οκτώ βιότυποι 
ήταν ευαίσθητοι στο tralkoxydim και το  clodinafop-propargyl. Συνεχής εφαρμογή του  isoproturon 
σε χειμερινά σιτηρά είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στο ζιζανιοκτόνο ενός 
βιοτύπου A. Sterilis που ήταν ευαίσθητος στους αναστολείς του ενζύμου ACCase. Ένας 
πληθυσμός του P. rhoeas βρέθηκε ότι ήταν ανθεκτικός στο chlorsulfuron (ανθεκτικότητα θέσης 
δράσης) ενώ όλοι οι άλλοι πληθυσμοί ήταν ευαίσθητοι στο imazamox και ανθεκτικοί στο imazapic 
με σταυροανθεκτικότητα του ανθεκτικού  στο imazethapyr. 

Λέξεις κλειδιά: Αναστολείς των ενζύμων ACCase και ALS, ανθεκτικότητα στα 
ζιζανιοκτόνα. 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα ζιζανιοκτόνα aryloxyphenoxypropionate (AOPP) και τα  cyclohexanedione (CHD) είναι δύο 
ενδιαφέρουσες ομάδες μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 
αγρωστωδών ζιζανίων σε αγρωστώδεις και πλατύφυλλες καλλιέργειες και από άποψη τρόπου 
δράσης είναι και οι δύο αναστολείς του ενζύμου ACCase. Η συνεχής χρήση αυτών των 
ζιζανιοκτόνων οδήγησε στην ανάπτυξη και εξάπλωση ανθεκτικών πληθυσμών ζιζανίων. Το 
diclofop-methyl ήταν το πρώτο ζιζανιοκτόνο της ομάδας των AOPP που χρησιμοποιήθηκε για τον 
έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων στα σιτηρά και στη συνέχεια το tralkoxydim (CHD) και το fenoxaprop-
p-ethyl που χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση του Phalaris spp. Το isoproturon, ένα 
παράγωγο της ουρίας, χρησιμοποιήθηκε  επί πολλά συνεχή έτη για τον έλεγχο αγρωστωδών και 
μερικών πλαρυφύλλων ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά σε μια περιοχή του Ν. Φλώρινας. Το 
chlorsulfuron, κυκλοφόρησε  στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 80 και αργότερα 
ακολούθησαν και άλλα ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου  ALS όπως το triasulfuron,  tribenuron 
και metosulam. Το chlorsulfuron χρησιμοποιήθηκε ευρέως κυρίως για την καταπολέμηση 
πλατυφύλλων ζιζανίων και του L. rigidum. Η συνεχής χρήση των ίδιων ζιζανιοκτόνων οδήγησε στην 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε διάφορα είδη ζιζανίων. 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να παρουσιασθούν συνοπτικά τα αποτελέσματα των μελετών που 
έγιναν προκειμένου να διαπιστωθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους αναστολείς του ενζύμου 
ACCase ορισμένων βιοτύπων των ζιζανίων   L. rigidum,  P. brachystachys και A. sterilis , όπως και 
η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του A. sterilis στο isoproturon και του P. rhoeas  και L. rigidum στο  
chlorsulfuron. 
 
2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Ανθεκτικοί βιότυποι των ζιζανίων L. rigidum,  P. brachystachys,  A. sterilis και  P. rhoeas 
συλλέχθηκαν από αγρούς χειμερινών σιτηρών που είχαν ψεκασθεί επανειλημμένως,  πάνω από 
πέντε συνεχή έτη με  diclofop-methyl, fenoxaprop-p-ethyl, isoproturon ή chlorsulfuron, ενώ οι 
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σπόροι των ευαίσθητων βιοτύπων συλλέχθηκαν από αγρούς που δεν είχαν ποτέ ψεκασθεί με 
ζιζανιοκτόνα. Έγιναν  πειράματα σε γλάστρες και τα ζιζανιοκτόνα εφαρμόστηκαν μεταφυτρωτικά 
στο στάδιο των 3-4 φύλλων. Η συμπεριφορά των φυτών αξιολογήθηκε με βάση το νωπό βάρος του 
υπέργειου τμήματος ανά γλάστρα. Η δράση των ενζύμων ACCase και ALS αξιολογήθηκε στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται από τους Tal et  al. (1996) και Ray 
(1984). Πριν την εφαρμογή του chlorsulfuron έγινε εφαρμογή με malathion προκειμένου να ελεγχθεί 
αν η ανθεκτικότητα του L. rigidum στο chlorsulfuron οφείλονταν σε επιτάχυνση του ρυθμού 
μεταβολισμού του ζιζανιοκτόνου. 
 
3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Επανειλημμένη εφαρμογή του diclofop-methyl, fenoxaprop-p-ethyl, isoproturon και chlorsulfuron 
πάνω από πέντε συνεχή έτη σε μονοκαλλιέργεια σιτηρών, σε συνδυασμό με μειωμένη ή καθόλου 
μηχανική κατεργασία του εδάφους και περιορισμένη  εναλλαγή ζιζανιοκτόνων, είχε ως αποτέλεσμα 
την αλλαγή της σύνθεσης του πληθυσμού των ζιζανίων. Παρατηρήθηκε ότι αναπτύχθηκαν 
πληθυσμοί των ζιζανίων L. rigidum,  P. brachystachys,  A. sterilis και  P. rhoeas που ελάχιστα 
ελέγχονταν από τα ανωτέρω ζιζανιοκτόνα. Πειράματα με διάφορες δόσεις των ζιζανιοκτόνων 
έδειξαν ότι ο βιότυπος του L. rigidum, από τη Χαλκιδική, που ήταν ανθεκτικός στο diclofop-methyl,  
βρέθηκε επίσης ότι ήταν ανθεκτικός και σε υψηλές δόσεις όλων των  ζιζανιοκτόνων των ομάδων 
AOPP και CHD που μελετήθηκαν, όπως επίσης και σε υψηλότερες δόσεις του chlorsulfuron από ότι 
ο ευαίσθητος βιότυπος από τον Κορινό. Τα αποτελέσματα μελέτης in vitro έδειξαν ότι η 
ανθεκτικότητα του L. rigidum στα ζιζανιοκτόνα των ομάδων AOPP και CHD, οφείλονταν σε 
μετάλλαξη της θέσης δράσης που είναι  το  ένζύμο  ACCase (Kotoula-Syka et  al. 2002). 
Η εφαρμογή του malathion, που είναι αναστολέας των μονοοξυγενασών του κυτοχρώματος P450, 
πριν την εφαρμογή του chlorsulfuron στο L. rigidum, αύξησε την ευαισθησία του ανθεκτικού 
βιότυπου στο ζιζανιοκτόνο, ενώ η συμπεριφορά του ευαίσθητου βιοτύπου δεν άλλαξε σημαντικά, 
γεγονός που δείχνει ότι η ανθεκτικότητα  του ζιζανίου στο chlorsulfuron οφείλονταν στην 
επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολισμού του ζιζανιοκτόνου ( Kotoula-Syka et  al. 2002) 
Οκτώ βιότυποι του P. brachystachys εξετάσθηκαν για ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα αναστολείς 
του ενζύμου ACCase και συγκεκριμένα στο fenoxaprop-p-ethyl, tralkoxydim και clodinafop-
propargyl. Επτά από αυτούς έδειξαν διαφορετικό βαθμό ανθεκτικότητας στο fenoxaprop-p-ethyl και 
μόνον ένας ήταν ευαίσθητος σε αυτό το ζιζανιοκτόνο. Συνεχής εφαρμογή του isoproturon  σε 
μονοκαλλιέργεια σιτηρών είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεγάλου πληθυσμού του ζιζανίου A. 
sterilis που δεν ελέγχονταν με τις συνιστώμενες δόσεις του ζιζανιοκτόνου. Τα πειράματα έδειξαν ότι 
ο πληθυσμός αυτός ήταν ανθεκτικός σε υψηλότερες δόσεις του isoproturon από ότι ο ευαίσθητος 
βιότυπος. Αμφότεροι οι βιότυποι ήταν ευαίσθητοι στους αναστολείς του ενζύμου ACCase 
(Αφεντούλη Α. και Ι. Γεωργούλας 2002;  Kotoula-Syka E. 2003). 
Ένας βιότυπος του P. rhoeas από τη Μπάφρα, βρέθηκε ότι ήταν πολύ ανθεκτικός στο 
chlorsulfuron. Ο ίδιος βιότυπος ήταν επίσης ανθεκτικός σε υψηλότερες δόσεις των ζιζανιοκτόνων 
tribenuron, triasulfuron και  thifensulfuron από ό,τι ο ευαίσθητος βιότυπος.  Αμφότεροι οι βιότυποι 
ήταν σχεδόν στον ίδιο βαθμό ευαίσθητοι στο imazamox και αρκετά ανθεκτικοί στο imazapic, ενώ ο 
ανθεκτικός βιότυπος παρουσίασε και σταυροανθεκτικότητα στο   imazethapyr  (Kotoula-Syka et al. 
2000). Στην ίδια μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο ζιζανιοκτόνα που ελέγχουν το P. rhoeas στα σιτηρά 
και δεν ανήκουν στην ομάδα των αναστολέων του ALS. Αυτά ήταν το bromoxynil που εφαρμόστηκε 
μόνο του και το 2,4-D που εφαρμόστηκε σε μίγμα με το metosulam, ένα ζιζανιοκτόνο της ομάδας 
των triazolopyrimidine. Και οι δύο βιότυποι ελέγχθηκαν αποτελεσματικά από αυτά τα ζιζανιοκτόνα 
και με δόσεις χαμηλότερες των συνιστώμενων. Μελέτη in vitro έδειξε ότι το ένζυμο ALS που 
απομονώθηκε από τον ανθεκτικό βιότυπο του P. rhoeas ήταν πολύ λιγότερο ευαίσθητο στο 
chlorsulfuron και sulfometuron από ότι  το ένζυμο από τον  ευαίσθητο βιότυπο, γεγονός που δείχνει 
ότι η ανθεκτικότητα οφείλονταν σε μετάλλαξη της θέσης δράσης του ζιζανιοκτόνου (Kotoula-Syka et 
al. 2000). 
Πρακτικώς η εκλεκτική καταπολέμηση, σε καλλιέργεια σιτηρών, του ανθεκτικού βιότυπου του L. 
rigidum με πολλαπλή ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα αναστολείς των ενζύμων  ACCase και  ALS 
είναι δύσκολη υπόθεση λόγω  του απρόβλεπτου και αντιφατικού προτύπου σταυρο-ανθεκτικότητας  
και πολλαπλής ανθεκτικότητας που βρέθηκε μεταξύ των  βιότυπων  που μελετήθηκαν. 
Οπωσδήποτε απαιτούνται ολοκληρωμένες στρατηγικές που να βασίζονται σε εναλλαγή 
καλλιεργουμένων φυτών, σωστή επιλογή ζιζανιοκτόνων και εφαρμογή και άλλων καλλιεργητικών 
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μεθόδων ελέγχου των ζιζανίων. Ο έλεγχος όμως των ανθεκτικών βιοτύπων του P. brachystachys 
και του P. rhoeas  είναι ακόμη δυνατός, αφού μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την εναλλαγή 
εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων, όπως και του ανθεκτικού βιότυπου του A. sterilis στο isoproturon που 
μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά με όλα τα ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου ACCase. 
Προκειμένου όμως να μειώσουμε τον κίνδυνο ευρείας εξάπλωσης ανθεκτικών ζιζανίων, θα πρέπει 
να σταματήσει η πλήρης εξάρτηση από τη χημική καταπολέμηση των ζιζανίων και να αναπτυχθούν 
στρατηγικές αντιμετώπισης με την χρήση και άλλων μεθόδων ελέγχου των ζιζανίων. 
 
4.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 

ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟ Persicaria amphibia (L.) Delarbre ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ.1 Ρίζωμα                                                              Εικ. 2 Νεαρά φυτά σε καλλιέργεια πατάτας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.3 Ανεπτυγμένο φυτό                                             Εικ.4 Φυτό με ταξιανθίες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Εικ.5 Ταξιανθίες 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 
 
 

 

 

 

 

 

 Εικ.1                                             Εικ.2                                             Εικ.3 

Εικ.1 Χάρτης τιμών NDVI με χρήση των 
πολυφασματικών αισθητήρων 

Εικ.2 Χάρτης τιμών ζιζανιοκάλυψης (%) με 
χρήση ψηφιακής ανάλυσης εικόνων. 

Εικ.3 Χάρτης τιμών NDVI με τη χρήση 
δορυφορικών δεδομένων 
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 Εικ.4                                                 Εικ.5                                                        Εικ.6 

 

 

 

 

 

Εικ.7                                                    Εικ.8                                             Εικ.9 

 

 

 

 

 
 
Εικ.10                                            Εικ.11                                            Εικ.12 

 
ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 

 

 

 

Εικ.1 Χλοοτάπητας στον προαύλιο χώρο του 
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ελληνικού-
Αγρυρούπολ 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ 
ΣΟΛΑΝΟ (Solanum elaeagnifolium Cav.)  
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Εικ.1 Άποψη του πειραματικού αγρού στο 
Εργαστήριο Γεωργίας του Γ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.1 Φυτά βρωμοκαρυδιάς κοντά και 
πάνω στους πεσσούς του μνημείου 

 

 

Εικ.2 Εγχυση glyphosate σε οπές στον 
κορμό των δέντρων βρωμοκαρυδιάς 

Εικ.3 Αναβλάστηση των δέντρων 
βρωμοκαρυδιάς μετά την έγχυση glyphosate 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

Α 

Αγγελάκη, 76 

Ανδρινόπουλος, 74 

Αστυρακάκης, 52 

Αφεντούλη, 108, 129 

Β 

Βαιόπουλος, 57 

Βαρίκου, 74 

Βασιλάκογλου, 41, 58, 68, 89 

Βλαχάκης, 57 

Βλάχος, 123 

Βολακάκης, 74 

Βυζαντινόπουλος, 8, 108 

Γ 

Γαραντωνάκης, 74 

Γάτος, 125 

Γάτσης, 68, 89 

Γεωργούλας, 63, 129 

Γιακουμάκη, 76 

Γιαννοπολίτης, 16, 22, 24, 93 

Γιτσόπουλος, 41, 63 

Δ 

Δαμαλάς, 42, 65 

Δαμανάκης, 81 

Δέρκας, 84 

Δήμας, 58, 68, 89 

Δήμου, 105 

Ε 

Ελευθεροχωρινός, 16, 22, 24, 27, 29, 32, 35, 

91 

Ευθυμιάδης, 16, 22 

Ευθυμιάδου, 60, 86 

Ζ 

Ζιώγα, 68 

Ζωντανού, 76 

Θ 

Θωμόπουλος, 84 

Κ 

Καλλιακάκη, 74 

Καλούμενος, 27, 29, 91 

Καλύβας, 81, 84, 105 

Καλφούντζος, 58 

Κανέλλου, 101, 117, 120 

Καραμάνος, 13 

Καραμαούνα, 74 

Καρκάνη, 60 

Καρκάνης, 86 

Κατή, 74, 79, 112 

Κατσαλήρου, 45, 47 

Κατσένιος, 60, 86 

Κολοβός, 81, 105 

Κοροβέσης, 123 

Κορπέτης, 63 

Κουτρούμπας, 42, 65 

Κρίγκας, 95 

Κώστογλου, 91 

Κωτούλας, 19, 79, 84, 127 
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Κωτούλα-Συκά, 129 

Λ 

Λάζαρη, 91 

Λάμπρου, 103, 127 

Λόλας, 37, 71 

Λυμπεροπούλου, 127 

Λύρα, 101, 117, 120 

Λώλου, 57 

Μ 

Μαλλιαράκη, 76 

Μαμώλος, 91 

Μανωλαράκη, 76 

Μαρκέλλου, 74 

Ματζίρης, 99 

Μενεξές, 16, 24, 32, 35, 91 

Μιχαλόπουλος, 76 

Μπιλάλης, 60, 86 

Μπιρουράκη, 74 

Μπουχάγιερ, 45, 47 

Μυλωνά, 27 

Μυλωνάς, 16, 22 

Μωραϊτου, 103 

Μωραΐτου, 127 

Ν 

Ντόβα, 103 

Ο 

Οικονόμου, 81, 84, 101, 117, 120, 123, 125 

Π 

Πανταζοπούλου, 123 

Παπαδάκης, 94 

Παπαδόπουλος, 79 

Παπαπαναγιώτου, 24, 32, 35 

Παπαφωτίου, 101, 117, 120 

Παραγυίου, 57 

Πασπάτης, 53, 112 

Πασχαλίδης, 68, 89 

Πελεκάνος, 50 

Πετρωτός, 58 

Πολύδωρος, 27 

Πρίφτη, 112 

Σ 

Σαλαμουσάς, 65 

Σκώττη, 45, 47 

Σουΐπας, 71 

Στεφοπούλου, 84 

Τ 

Τάνη, 19 

Τραυλός, 14, 19, 84, 123, 125 

Τσαμπαρδούκας, 58 

Τσιάλτας, 91 

Υ 

Υδραίου, 50 

Φ 

Φιλίππου, 45, 47 

Φωτιάδης, 42 

Φωτόπουλος, 45, 47 

Χ 

Χατζηλαζαρίδου, 27 

Χάχαλης, 14, 19, 79, 123, 125, 127 

Χριστοδουλοπούλου, 76 
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ΧΟΡΗΓΟΙ 

 


	ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
	ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
	Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΝΥΖΑΣ (Conyza canadensis, C. bonariensis, C. albida) ΣΤΟ GLYPHOSATE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 60 ΠΛΗΘΗΣΜΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ Conyza spp. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ GLYPHOSATE ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΩ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Conyza albida ΚΑΙ C. bonariensis ΣΤΟ GLYPHOSATE
	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΝΥΖΑΣ (Conyza spp.) ΣΤΟ GLYPHOSATE: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Conyza albida ΚΑΙ C. bonariensis ΣΤΟ GLYPHOSATE
	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ (Echinochloa phyllopogon (Stapf) Stapf ex Kossenko) ΣΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ALS
	ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ Echinochloa ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ ΤΟΥ ALS ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ 4 ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΟΥΧΡΙΤΣΑΣ (Echinochloa phyllopogon (Stapf) Stapf ex Kossenko) ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ALS
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ (Oryza sativa L.) ΣΤΟ IMAZAMOX ΚΑΙ IMAZETHAPYR ΛΟΓΩ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ALS ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΡΥΖΙΟΥ ‘CLEARFIELD’
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ (Echinochloa phyllopogon (Stapf) Stapf ex Kossenko) ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ALS
	Χημική αντιμετώπιση ανθεκτικών βιοτύπων αγριοβρώμης (Avena sterilis L.) της κεντρικής Μακεδονίας σε πειράματα αγρού
	ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΩΣ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
	ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟ Persicaria amphibia (L.) Delarbre ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΓΡΙΟΠΑΝΣΕ (Viola arvensis)
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΒΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΛΛΟΧΘΟΝΟ ΔΕΝΔΡΩΔΕΣ ΖΙΖΑΝΙΟ Ailanthus altissima
	ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΒΡΩΜΟΚΑΡΥΔΙΑΣ (AILANTHUS ALTISSIMA) ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ
	Παράνομα και παραποιημένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Μία μάστιγα που μας αφορά όλους
	ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
	Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ SALICYLIC ACID (SA), ΩΣ ΦΥΤΟΡΜΟΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (TIR)
	TRAXOS ONE®, ΕΝΑ ΝΕΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ “ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ”  ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ N-P-K ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΕΒΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ GLYPHOSATE  KATA ΤΗΣ ΑΓΡΙΟΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ (XANTHIUM STRUMARIUM L.).
	ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ FLORASULAM
	ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ BENTAZON ΚΑΙ IMAZAMOX ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (Lathyrus ochrus)
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΡΥΖΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΜΟΥΧΡΙΤΣΑΣ
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΚΗΣ
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΑΡΘΡΟΠΟΔΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ
	ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ;
	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΓΕΩΒΑΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ  ΣΤΟΝ  ΕΛΛΑΔΙΚΟ  ΧΩΡΟ
	ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΒΑΣΗΣ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΌΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ SILYBUM MARIANUM
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ
	ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ‘ΑΘΗΝΑΪΔΑ’ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΗΡΑΣ (Lolium rigidum L.)
	ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ, ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΑΤΟΥΛΑ (Datura stramonium L.)
	ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
	Συνανθρωπιστικά φυτά και βιοποικιλοτητα στο αστικόποιημενο περιβάλλον της θεσσαλονικησ
	Ελεγχος των ζιζανίων σε έργα ανάπτυξης και συντήρησης Αστικού πρασίνου
	Η ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
	Η ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΦΥΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Β΄ΕΠΚΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
	GIS ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΗΣ  ΧΛΩΡΙΔΑΣ  ΣΕ  ΑΣΤΙΚΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
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