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ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 
 
 

Διαχείριςθ Ζιηανίων: Επεκτείνοντασ το περιεχόμενο  
 

Δθμοςκζνθσ Χάχαλθσ 
 

Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, 
Εργαςτιριο Ηιηανιολογίασ, 
 Δζλτα 8, 14561, Ακινα. 

d.chachalis@bpi.gr 
 
 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι θ ηιηανιολογία ζχει αλλάξει προςανατολιςμό τισ 

τελευταίεσ  δεκαετίεσ από μια ςτρατθγικι «χθμικισ καταπολζμθςθσ» ςτθν επιτυχι 
«διαχείριςθ» των ηιηανίων ςτο πλαίςιο τθσ αειφορικισ γεωργίασ. Για τθν επιτυχι εφαρμογι 
του νζου αυτοφ περιεχομζνου απαιτείται να ενςωματωκοφν ςτρατθγικζσ ςτθν γεωργικι 
πρακτικι, είτε άμεςεσ (ςτο πλαίςιο των υφιςτάμενων καλλιεργθτικϊν ςυςτθμάτων) ι 
μεςο/μακρο –πρόκεςμεσ με ολοκλθρωτικά διαφορετικι προςζγγιςθ των ηιηανίων και των 
καλλιεργειϊν. Στθν παρουςίαςθ αυτι κα αναπτυχκοφν 8 διαφορετικζσ ενότθτεσ με όλεσ τισ 
τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθν ηιηανιολογία ωσ ακολοφκωσ: 1) θ κεωρία και θ εφαρμογι τθσ 
χριςθσ των κατωφλίων ηιηανίων, 2) θ ςθμαςία και θ χριςθ των οικολογικϊν κατωφλίων, 3) 
θ χριςθ τθσ ανταγωνιςτικισ ικανότθτασ των καλλιεργειϊν, 4) θ εδαφικι τράπεηα ςπόρων 
ηιηανίων, 5) οι απόψεισ των παραγωγϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ηιηανίων, 6) θ 
χριςθ πρόβλεψθσ τθσ παρουςίασ ηιηανίων ςτο χωράφι, 7) θ μακράσ διάρκειασ εκτίμθςθ των 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ των ηιηανίων και 8) τζλοσ οι ςτρατθγικζσ για τθν αποφυγι 
ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ. Οι ενότθτεσ αυτζσ είναι αυτζσ που κακορίηουν, ςε μεγάλο 
βακμό, τισ προκλιςεισ, τα διακζςιμα εργαλεία αλλά και τθν επιτυχία ι όχι τθσ νζασ αυτισ 
ςτρατθγικισ. 
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Weed Management: expanding the context  
 

Demosthenis Chachalis 
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It is generally accepted that the weed science has changed direction in the last 
decades, from a strategy of “chemical control” into “management” of weeds in the frame of 
sustainable agriculture. For the successful implementation of this new context, it is essential 
a number of strategies to be incorporated into agricultural practices, either immediate 
(within the existing cropping systems) or medium/long term ones with a totally new 
approach in weed management in the crops. In this paper, it will be presented 8 distinct 
thematic areas with all the latest developments in Weed Science as follows: 1) the theory 
and applicability of using weed thresholds, 2) the importance and use of ecological 
thresholds, 3) the use of crop competitiveness, 4) the soil weed seed banks, 5) the farmers 
perspectives of IWM, 6) the forecast/prediction of weed emergence, 7) the long term 
evaluation of weed management systems, and 8) the anti-resistant strategies. All the 
previous thematic areas determine, to a great extent, the challenges, the available tools and 
the success of implementing the new context.   
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1θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ 
ΖΙΖΑΝΙΩΝ 

 
 

Συποποίθςθ και αποτελεςματικότθτα ενόσ νζου φυςικοφ ηιηανιοκτόνου με 
δραςτικι ουςία αικζριο ζλαιο ρίγανθσ 

 
Ι. Βαςιλάκογλου, Κ. Πετρωτόσ, Α. Λαηαρίδου, Α. υμεωνίδου,  

Φ. Καρκαντά και Π. Γκουτςίδθσ 
 

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θεςςαλίασ,  
Σμιμα Σεχνολόγων Γεωπόνων 
Email: vasilakoglou@teilar.gr 

 
 
Ζνα φυςικόηιηανιοκτόνο, με δραςτικι ουςία τα φυςικϊσ ςυντικζμενα αικζρια ζλαια, 

ζχει δθμιουργθκεί ςτο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Κεςςαλίασ. Για τθν παραςκευι 
του χρθςιμοποιοφνται θ νανοτεχνολογία και προθγμζνεσ τεχνικζσ ενκυλάκωςθσ με 
λυοφιλίωςθ. Θ ςφνκεςθ του φυςικοφ ηιηανιοκτόνου περιλαμβάνει ωσ βαςικό ςυςτατικό ζνα 
αικζριο ζλαιο ι ςυνδυαςμό περιςςότερων ελαίων και ζνα φορζα ενκυλάκωςθσ. Αυτά τα 
ςυςτατικά αναμειγνφονται, ομογενοποιοφνται και λυοφιλιωποιοφνται, ϊςτε να 
δθμιουργθκεί ζνα ςκεφαςμα βρζξιμθσ ςκόνθσ. Το παραγόμενο ςκεφαςμα διαςπείρεται 
άριςτα ςτο νερό και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ μθ εκλεκτικό ηιηανιοκτόνο για τον ζλεγχο 
των ηιηανίων ςε διάφορεσ καλλιζργειεσ βιολογικισ γεωργίασ ι ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 
γεωργικισ παραγωγισ. Δφο πειράματα φυτοδοχείων και δφο πειράματα αγροφ 
διεξιχκθςαν ςτο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα τθσ Κεςςαλίασ προκειμζνου να 
αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα ενόσ νζου φυςικοφ ηιηανιοκτόνου (με δραςτικό 
ςυςτατικό το αικζριο ζλαιο ρίγανθσ) εναντίον πλατφφυλλων και αγρωςτωδϊν ηιηανίων. Στα 
πειράματα φυτοδοχείων ςπάρκθκαν τα ηιηάνια Amaranthus retroflexus, 
Chenopodiumalbum, και Setaria verticillata. Οι επεμβάςεισ του ηιηανιοκτόνου 
περιελάμβαναν τρεισ δόςεισ (0,4, 0,8 και 1,5 Lt/ςτρ) και δφο ςτάδια εφαρμογισ 
*προφυτρωτικά (PRE) και μεταφυτρωτικά (POST)+. Οι προφυτρωτικζσ επεμβάςεισ 
εφαρμόςτθκαν αμζςωσ μετά τθ ςποράτων ηιηανίων. Οι μεταφυτρωτικζσ εφαρμόςτθκαν 
όταν τα πλατφφυλλα και τα αγρωςτϊδθ ηιηάνια βρίςκονταν ςτο ςτάδιο των 2-4 φφλλων και 
2-3 φφλλων, αντίςτοιχα. Επιπλζον, ο φκινοπωρινόσ πειραματικόσ αγρόσ ιταν μολυςμζνοσ 
με τα ηιηάνια Lamium amplexicaule, Sinapis arvensis, Veronica hederifolia, Stellaria media, 
Silybum marianum, Anthemis arvensis, Fumaria officinalis καιAvena sterillis, ενϊ ςτον εαρινό 
αγρό επικρατοφςαν τα είδθ A. retroflexus και Portulaca oleracea. Οι επεμβάςεισ αγροφ του 
ηιηανιοκτόνου ζγιναν ςτα ςτάδια των 2-4 και 6-10 φφλλων και περιελάμβαναν δφο δόςεισ 
(2,3 και 3,0 Lt/ςτρ). Εφαρμόςτθκε το πειραματικό ςχζδιο των πλιρων ομάδων ςε ελεφκερθ 
διάταξθ με 4 επαναλιψεισ. Θ εφαρμογι των ηιηανιοκτόνων ζγινε με ψεκαςτιρα ακριβείασ, 
ο οποίοσ ζφερε 6 ακροφφςια διπλοφ ριπιδίου και ιταν ρυκμιςμζνοσ να εφαρμόηει 40 λίτρα 
νερό ανά ςτρζμμα με πίεςθ 3 atm. Στα πειράματα φυτοδοχείων, θ μεγαλφτερθ δόςθ 
εφαρμογισ επζτυχε άριςτο ζλεγχο των δφο πλατφφυλλων ηιηανίων και ικανοποιθτικό 
ζλεγχοτου αγρωςτϊδουσ. Στα πειράματα αγροφ, το φυςικό ηιηανιοκτόνο αντιμετϊπιςε 
άριςτα τα φκινοπωρινά πλατφφυλλα ηιηάνια και το A. retroflexus, ενϊ επζτυχε καλό ζλεγχο 
του Α. sterilis και μερικό ζλεγχο του P. oleracea. 
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Formulation and efficacy of one new physical herbicide based on oregano essential 
oil 

 
Ι. Vasilakoglou, K. Petrotos, A. Lazaridou, K. Symeonidou,  

F. Karkanta and P. Gkoutsidis 
 

Technological Educational Institute of Thessaly, 
 Dept. of Agricultural Technology 

Email: vasilakoglou@teilar.gr 
 
 
A natural herbicide, includingnatural essential oilsas active ingredients, has been 

developed in the Technological Educational Institute of Thessaly. The nanotechnology and 
the advanced encapsulation technique of freeze drying have been used during formulation. 
The composition of this natural herbicide is characterized by the basic component (one or 
suitable combination of naturally produced essential oils) in combination with an 
encapsulation carrier, which mixed, homogenized and freeze dried to result in a wettable 
powder formulation.The produced wettable powder is well dispersed in water and can be 
used as non-selective herbicide for the weed control in various crops in organic farming or in 
integrated agricultural production systems. Two pot and two field experiments were 
conducted in the Technological Educational Institute of Thessaly to evaluate the efficacy of 
the new natural herbicide based on oregano essential oil on broad-leaved and grass weeds. 
In the pot experiments, the weeds Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, and Setaria 
verticillata were seeded. Herbicide treatments consisted of three rates (4, 8 και 1.5 Lt/ha) of 
the natural herbicide applied pre-emergence (PRE) and post-emergence (POST). The PRE 
treatments were applied immediately after weed seeding. The POST treatments were 
applied when broad-leaved and grass weeds were at the two-to four and two-to three leaf 
growth stage, respectively. In the autumn field experiment, experimental area was naturally 
infested by Lamium amplexicaule, Sinapis arvensis, Veronica hederifolia, Stellaria media, 
Silybum marianum, Anthemis arvensis, Fumaria officinalis and Avena sterillis. The 
experimental area in spring was mainly infested by A. retroflexus and Portulaca oleracea. 
Herbicide treatments included two rates (23 και 30 Lt/ha) and were applied at the two-to 
four and at the six-to ten leaves growth stage of weeds. A randomized complete block 
design was used with four replicates for each treatment. Herbicide applications were made 
with an air-pressurized hand-field boom sprayer, with a 2.4 m wide fitted with six 8002 
double flat fan nozzles, calibrated to deliver 400 L ha-1 of water at 300 kPa pressure. In the 
pot experiments, the greatest rate provided excellent control of the two broad-leaved 
weeds and good control of the grass weed. In field experiments, the new natural herbicide 
provided excellent control of the winter broad-leaved weeds and A. retroflexus, while 
provided good control of A.sterilis and partial control of P.oleracea. 
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υνδυαςτικότθτα του topramezone ςε μίγματα με ηιηανιοκτόνα αναςτολείσ τθσ 
οξικογαλακτικισ ςυνκετάςθσ 

 
Χ.Α. Δαμαλάσ1, Θ.Κ. Γιτςόπουλοσ2, .Δ. Κουτροφμπασ1 και Ι. Γεωργοφλασ2 
 

1Σμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, 
Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 

68200, Ορεςτιάδα, 
2ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΣΡΑ, 

Ινςτιτοφτο Γενετικισ-Βελτίωςθσ και Φυτογενετικών Πόρων, 
57001 Θζρμθ, Θεςςαλονίκθ 

Email: cdamalas@agro.duth.gr 
 
 
Θ αποτελεςματικότθτα του topramezone εφαρμοηόμενο μόνο του και ςε μίγμα με τα 

ηιηανιοκτόνα rimsulfuron ι nicosulfuron αξιολογικθκε ςε πειράματα ςε φυτοδοχεία για τον 
ζλεγχο τριϊν ετιςιων αγρωςτωδϊν ηιηανίων τθσ υποοικογζνειασ Panicoideae (Echinochloa 
oryzoides, Ε. phyllopogon και Panicum miliaceum) μετά από εφαρμογι ςτο ςτάδιο των 4-5 
φφλλων. Mε βάςθ το νωπό βάροσ των φυτϊν 21 θμζρεσ από τθν εφαρμογι των χθμικϊν 
επεμβάςεων, θ εφαρμογι του topramezone μόνο του ζδειξε αποτελεςματικότθτα 78% για 
το είδοσ Ε. oryzoides, 68% για το είδοσ Ε. phyllopogon και 99% για το είδοσ Ρ. miliaceum ςε 
ςχζςθ με τον αψζκαςτο μάρτυρα. Αντίκετα, μίγματα του topramezone με rimsulfuron ι 
nicosulfuron ζδειξαν μειωμζνθ δράςθ εναντίον των ειδϊν Echinochloa ςε ςφγκριςθ με τθν 
εφαρμογι του topramezone μόνο του. Ελαφρϊσ μειωμζνθ αποτελεςματικότθτα του 
μίγματοσ topramezone με rimsulfuron παρατθρικθκε ςτο είδοσ Ρ. miliaceum ςε ςχζςθ με 
τθν απλι εφαρμογι του topramezone. Αυξθμζνεσ δόςεισ του topramezone ςτα μίγματα με 
rimsulfuron ι nicosulfuron δεν βελτίωςαν τθν αποτελεςματικότθτα εναντίον των ειδϊν Ε. 
oryzoides και Ε. phyllopogon ςε ςφγκριςθ με τθ χαμθλότερθ δόςθ του topramezone ςτα 
μίγματα. Επίςθσ, αυξθμζνεσ δόςεισ του topramezone ςτα μίγματα με rimsulfuron ι 
nicosulfuron ζδειξαν μειωμζνθ αποτελεςματικότθτα εναντίον των ειδϊν Echinochloa 
ςυγκριτικά με τθν εφαρμογι μόνο του rimsulfuron ι του nicosulfuron, γεγονόσ που 
υποδθλϊνει μια αμφίδρομθ αρνθτικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του topramezone και των δφο 
αναςτολζων τθσ οξικογαλακτικισ ςυνκετάςθσ. 
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Topramezone joint action in mixture with ALS-inhibiting herbicides 
 
C.A. Damalas1, T.K. Gitsopoulos2, S.D. Koutroubas1 and I. Georgoulas2 
 

1Dept of Agricultural Development, 
Democritus University of Thrace, 

68200 Orestiada 
2Hellenic Agricultural Organization-Demeter, 

Institute of Plant Breeding and Phytogenetic Resources, 
57001 Thermi, Thessaloniki 

Email: cdamalas@agro.duth.gr 
 
The activity of topramezone applied alone and in mixture with recommended rates of 

rimsulfuron or nicosulfuron was studied in pot trials against three annual panicoid grasses 
(i.e. Echinochloa oryzoides, E. phyllopogon, and Panicum miliaceum) after application at the 
growth stage of 4-5 leaves. On the basis of fresh weight of plants 21 days after treatment, 
the single application of topramezone provided 78% control of E. oryzoides, 68% control of 
E. phyllopogon, and 99% control of P. miliaceum compared with the non-treated control. On 
the contrary, mixtures of topramezone plus rimsulfuron or nicosulfuron provided decreased 
control of both Echinochloa spp. compared with topramezone alone. Slightly decreased 
control of P. miliaceum was observed with topramezone plus rimsulfuron than with 
topramezone alone. Increased topramezone rates mixed with rimsulfuron or nicosulfuron 
did not improve control of E. oryzoides and E. phyllopogon compared with the lowest rate of 
topramezone in mixtures. Also, increased topramezone rates mixed with rimsulfuron or 
nicosulfuron showed decreased control of both Echinochloa spp. relative to either 
rimsulfuron or nicosulfuron applied alone, a fact suggesting a two-way negative interaction 
between topramezone and the two ALS-inhibiting herbicides. 
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Εκλεκτικότθτα και αποτελεςματικότθτα μιγμάτων ηιηανιοκτόνων με βάςθ το 
tembotrione ςτον αραβόςιτο 

 
Χ.Α. Δαμαλάσ1, Θ.Κ. Γιτςόπουλοσ2, .Δ. Κουτροφμπασ1, 

Χ. Αλεξοφδθσ1 και Ι. Γεωργοφλασ2 
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Σε δφο πειράματα αγροφ (Κεςςαλονίκθ και Ορεςτιάδα) μελετικθκε θ εκλεκτικότθτα 

των μιγμάτων ηιηανιοκτόνων tembotrione + rimsulfuron, tembotrione + nicosulfuron και 
tembotrione + foramsulfuron ςε καλλιζργεια αραβοςίτου. Ραράλλθλα, μελετικθκε θ 
αποτελεςματικότθτα των μιγμάτων ςτον αγρό και ςε φυτοδοχεία. Οι επεμβάςεισ 
περιελάμβαναν μίγματα ηιηανιοκτόνων με βάςθ το tembotrione ςτισ ςυνιςτϊμενεσ δόςεισ: 
tembotrione (10 g δ.ο./ςτρ.), rimsulfuron (1 g δ.ο./ςτρ.), nicosulfuron (4 g δ.ο./ςτρ.) κακϊσ 
και foramsulfuron (6 g δ.ο./ςτρ.). Το tembotrione εφαρμόςτθκε επίςθσ μόνο του ςτθ 
ςυνιςτϊμενθ δόςθ (10 g δ.ο./ςτρ.). H εκλεκτικότθτα των μιγμάτων εκτιμικθκε με 
καταγραφι ςυμπτωμάτων φυτοτοξικότθτασ ςτον αραβόςιτο, με μετριςεισ του φψουσ του 
αραβοςίτου, του μικουσ ςπάδικα και τθσ απόδοςθσ ςε καρπό (kg/ςτρ.). Θ 
αποτελεςματικότθτα των ηιηανιοκτόνων ςτον αγρό εκτιμικθκε οπτικά με βάςθ κλίμακα 
αξιολόγθςθσ (από 0 ζωσ 100%), ενϊ ςτα φυτοδοχεία θ αποτελεςματικότθτα των 
ηιηανιοκτόνων εκτιμικθκε με βάςθ το νωπό βάροσ των φυτϊν ωσ ποςοςτό (%) ςε ςχζςθ με 
τον αψζκαςτο μάρτυρα. Κανζνα μίγμα δεν προκάλεςε ορατά ςυμπτϊματα φυτοτοξικότθτασ 
ςτον αραβόςιτο. Επίςθσ, κανζνα μίγμα δεν επθρζαςε το μικοσ ςπάδικα ςτθν ωρίμανςθ 
ςυγκριτικά με τθν απλι εφαρμογι του tembotrione και με το μάρτυρα χωρίσ ηιηάνια. Στα 
πειράματα αγροφ θ εφαρμογι των μιγμάτων αφξθςε τον ζλεγχο του βζλιουρα (από 
ριηϊματα) ςυγκριτικά με τθν απλι εφαρμογι του tembotrione από 60% ςε 82% ςτθν 
Ορεςτιάδα και από 62% ςε 86% ςτθ Κεςςαλονίκθ. Ο ζλεγχοσ των πλατφφυλλων ηιηανίων 
Xanthium strumarium, Amaranthus retroflexus, Datura stramonium και Chenopodium album 
ιταν άριςτοσ τόςο με τα μίγματα όςο και με το tembotrione μόνο του. Πλεσ οι χθμικζσ 
επεμβάςεισ ζδωςαν αποδόςεισ μεγαλφτερεσ από τον αψζκαςτο μάρτυρα (με ηιηάνια) και 
εφάμιλλεσ με εκείνεσ του ςκαλιςμζνου μάρτυρα. Στα φυτοδοχεία, τα μίγματα ηιηανιοκτόνων 
ζδειξαν παρόμοια ι ελαφρϊσ αυξθμζνθ αποτελεςματικότθτα εναντίον των αγρωςτωδϊν 
ειδϊν Setaria viridis, Echinochloa crus-galli, E. phyllopogon και Phalaris canariensis 
ςυγκριτικά με τθν απλι εφαρμογι του tembotrione. 
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The selectivity of the herbicide mixtures tembotrione + rimsulfuron, tembotrione + 

nicosulfuron and tembotrione + foramsulfuron in maize was studied in two field trials 
(Thessaloniki and Orestiada). The efficacy of the mixtures was also studied in field and pot 
trials. The treatments included herbicide mixtures with tembotrione at the recommended 
rates as follows: tembotrione (100 g ai/ha), rimsulfuron (10 g ai/ha), nicosulfuron (40 g 
ai/ha) as well as foramsulfuron (60 g ai/ha). Tembotrione was also applied alone at the 
recommended rate (100 g ai/ha). The selectivity of the mixtures was assessed by recording 
symptoms of phytotoxicity, by measuring maize height, ear length, and grain yield at harvest 
(kg/ha). The efficacy of the herbicides in the field experiments were evaluated visually on a 
rating scale from 0 to 100%, while in pot trials herbicide efficacy was evaluated based on 
plants fresh weight, expressed as a percentage (%) relative to the untreated control. None of 
the mixtures showed visible symptoms of phytotoxicity on maize. Furthermore, none of the 
mixtures affected ear length of maize at maturity compared with tembotrione alone and the 
weed-free control. In the field experiments, herbicide mixtures increased rhizome 
johnsongrass control compared with tembotrione alone from 60% to 82% in Orestiada and 
from 62% to 86% in Thessaloniki. Broadleaf weed control (Xanthium strumarium, 
Amaranthus retroflexus, Datura stramonium and Chenopodium album) was excellent either 
with the mixtures or tembotrione alone. All chemical treatments provided higher yields than 
the untreated control and similar to those of the weed-free control. In pot trials, the 
mixtures showed similar or slightly increased efficacy against the grasses S. viridis, E. crus-
galli, E. phyllopogon, and Phalaris canariensis than tembotrione alone. 
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Θ αποτελεςματικότθτα των ηιηανιοκτόνων φυλλϊματοσ δφναται να μειωκεί λόγω 
μικρότερθσ ποςότθτασ που ςυγκρατείται και απορροφάται από τα φφλλα και τουσ 
βλαςτοφσ του ηιηανίου. Οι προςκετικζσ ουςίεσ που μπορεί να υπάρχουν ςτο ίδιο το 
ςκεφαςμα του ηιηανιοκτόνου, ι να προςτίκενται ςτο ψεκαςτικό διάλυμα ζχουν ωσ ςτόχο 
τθν αφξθςθ τθσ απoτελεςματικότθτασ κυρίωσ λόγω καλφτερθσ ςυγκράτθςθσ και 
μεγαλφτερθσ απορρόφθςθσ του ηιηανιοκτόνου από το φυτικό ιςτό.Ωςτόςο, θ κάκε 
βοθκθτικι ουςία λόγω διαφορετικισ χθμικισ ςφςταςθσ ενδζχεται να επθρεάηει με 
διαφορετικό τρόπο τθν ςυγκράτθςθ και απορρόφθςθ  ενόσ ηιηανιοκτόνου και κατ’ επζκταςθ 
τθν αποτελςματικότθτά του. Για το ςκοπό αυτό, ςε πειράματα φυτοδοχείων, μελετικθκε θ 
αποτελεςματικότθτα των ηιηανιοκτόνων profoxydim, imazamox, bispyribac και penoxsulam 
(ςτο ςκεφαςμα του οποίου προχπάρχει βοθκθτικι ουςία), εφαρμοηόμενα με τισ βοθκθτικζσ 
ουςίεσ Trend, DASH και Adigor εναντίον δφο ειδϊν μουχρίτςασ (Echinochloa. phyllopogon, 
E. erecta). Οι εφαρμογζσ των ηιηανιοκτόνων ζγιναν ςτο ςτάδιο των 4-5 φφλλων με 
ψεκαςτιρα ακριβείασ 6 ακροφυςίων διπλοφ ριπιδίου Teejet 11002 με 40 λίτρα νερό ανά 
ςτρζμμα. Εφαρμόςτθκε πειραματικό ςχζδιο χωρίσ ομάδεσ με 4 επαναλιψεισ για κάκε 
επζμβαςθ. Οι επεμβάςεισ περιελάμβαναν δόςεισ αγροφ των ηιηανιοκτόνων και των 
βοθκθτικϊν ουςιϊν. Θ αποτελεςματικότθτα των επεμβάςεων αξιολογικθκεοπτικά 
(κλίμακα 0-100%) 25 θμζρεσ από τον ψεκαςμό κακϊσ και με μετριςθ του νωποφ βάρουσ 
των φυτϊν. Τα αποτελζςματα ζδειξαν αφξθςθ τθσ ηιηανιοκτόνου δράςθσ των profoxydim, 
imazamox, bispyribac, όχι όμωσ του penoxsulam, εναντίον και των δφο ειδϊν τθσ 
μουχρίτςασ. Ωςτόςο, δεν αναδείχτθκαν διαφορζσ κατά τθν εφαρμογι των προςκετικϊν 
ουςιϊν,ςυνθγορϊντασ ςε παρόμοια επίδραςθ των εφαρμοηόμενων προςκετικϊν ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των παραπάνω ηιηανιοκτόνων. 
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The efficacy of foliar herbicides may be reduced due to smaller amount of retained and 

absorbed by the leaves and stems of the weeds. The adjuvants which may be present in the 
herbicide formulation or added in the spraying solution are designed to increase the 
herbicide efficacy due to the greater retention and absorption of the herbicide from the 
plant tissue. However, each adjuvant due to the different chemical composition may affect 
differently the retention and absorption of an herbicide and therefore its efficacy. For this 
purpose, pot experiments were conducted to study the efficacy of herbicides profoxydim, 
imazamox, bispyribac and penoxsulam (although its formulation contains adjuvant) applied 
with the adjuvants Trend, DASH and Adigor against two species of barnyardgrass 
(Echinochloa. phyllopogon, E. erecta). A completely randomized design was employed with 
four replicates for each treatment. Herbicide applications were performedwith an air-
pressurized hand-field plot sprayer, with a 2.4 m wide boom fitted with six 10002 Teejet 
twin fan nozzles, calibrated to deliver 400 L ha-1 of water at 300 kPa pressure.The herbicide 
applications were applied at the 4-5 leaf growth stage. The treatments included field 
herbicide and adjuvant rates. The efficacy of the treatments was estimated visually (scale 0-
100%) and by recording the fresh weight of the plants 25 days after spraying. The results 
showed an increase of the herbicidal action of profoxydim, imazamox, bispyribac, but not of 
penoxsulam, against both species of barnyardgrass. However, no differences emerged 
among the effect of additives, indicating similar effect on the efficacy of the above 
herbicides. 
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Θ αποτελεςματικότθτα των ηιηανιοκτόνων ρυηιοφ εναντίον τθσ μουχρίτςασ 

(Echinochloaspp.) και τθσ μοςχοκφπερθσ (Cyperusdifformis) ςυχνά δεν είναι θ αναμενόμενθ, 
ςφμφωνα με τισ εκδθλϊςεισ δυςαρζςκειασ των καλλιεργθτϊν ρυηιοφ. Το γεγονόσ αυτό 
πικανϊσ να οφείλεται ςε λανκαςμζνθ πρακτικι ψεκαςμϊν, ςτο ςταδιακό φφτρωμα των 
ηιηανίωνπου απαντϊνται ςτουσ ορυηϊνεσ, ςε διαφορετικι ευαιςκθςία των διαφόρων ειδϊν 
ι βιότυπων, ι ακόμθ ςε ανάπτυξθ ανκεκτικότθτασ οριςμζνων βιότυπων ςτα 
χρθςιμοποιοφμενα ηιηανιοκτόνα. Ρροκαταρκτικό πείραμα αγροφ ζδειξε ότι θ αντιμετϊπιςθ 
των ηιηανίων ςτο ρφηι δεν μπορεί να επιτευχκεί με τθν εφαρμογι μίασ μόνο δραςτικισ 
ουςίασ ι με μία εφαρμογι ςυνδυαςμοφ δραςτικϊν ουςιϊν. Για το ςκοπό αυτό, ςε 
ορυηϊνεσ τθσ περιοχισ Αγίου Ακαναςίου Κεςςαλονίκθσ εγκαταςτάκθκαν δφο πειράματα 
αγροφ (2013 και 2014) προκειμζνου να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα διαφόρων 
ςυνδυαςμζνων (ςε μονι ι ςε διπλι εφαρμογι) επεμβάςεων ηιηανιοκτόνων ρυηιοφ εναντίον 
τθσ μουχρίτςασ και τθσ μοςχοκφπερθσ. Οι ορυηϊνεσ ιταν μολυςμζνοι κυρίωσ με δφο είδθ 
μουχρίτςασ (E.erecta, E.phyllopogon), ενϊ θ ποικιλία ρυηιοφ ιταν Clearfield® (cv. Sirio). 
Εφαρμόςτθκε το πειραματικό ςχζδιο των πλιρων ομάδων ςε ελεφκερθ διάταξθ με 4 
επαναλιψεισ. Θ εφαρμογι των ηιηανιοκτόνων ζγινε με ψεκαςτιρα ακριβείασ, ο οποίοσ 
ζφερε 6 ακροφφςια διπλοφ ριπιδίου και ιταν ρυκμιςμζνοσ να εφαρμόηει 30 λίτρα νερό ανά 
ςτρζμμα με πίεςθ 3 atm. Οι μονζσ επεμβάςεισ ζγιναν ςτισ 25-30 θμζρεσ από τθ ςπορά του 
ρυηιοφ (ΘΜΣ). Στισ διπλζσ εφαρμογζσ, θ πρϊτθ ζγινε ςτισ 16-18 ΘΜΣ (όταν το ρφηι, θ 
μουχρίτςα και θ μοςχοκφπερθ βρίςκονταν ςτο ςτάδιο των 3-4 φφλλων), ενϊ θ δεφτερθ 
ζγινε ςτισ 32-35 ΘΜΣ. Οι επεμβάςεισ περιελάμβαναν ςυνδυαςμοφσ των ςυνιςτϊμενων 
δόςεων των ηιηανιοκτόνων penoxulam, profoxydim, imazamox, bispyribac, halosulfuron και 
cyhalofop. Αξιολογικθκε θ αποτελεςματικότθτα των επεμβάςεων εναντίον τθσ μουχρίτςασ 
και τθσ μοςχοκφπερθσ με οπτικζσ εκτιμιςεισ αποτελεςματικότθτασ (%) και μζτρθςθ του 
αρικμοφ φοβϊν ι ςκιαδίων, αντίςτοιχα, κακϊσ και θ % φυτοτοξικότθτα των επεμβάςεων 
ςτο ρφηι. Θ απόδοςθ του ρυηιοφ αξιολογικθκε με μετριςεισ του αρικμοφ φοβϊν και του 
βάρουσ καρποφ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι ικανοποιθτικι αντιμετϊπιςθτων ηιηανίων, 
δίχωσ ςθμαντικι φυτοτοξικότθτα ςτο ρφηι επιτεφχκθκε με διπλζσ εφαρμογζσ δραςτικϊν 
ουςιϊν με διαφορετικό μθχανιςμό δράςθσ, εξαιτίασ του ςταδιακοφ φυτρϊματοσ των 
διαφόρων βιότυπων ςτον αγρό. Ειδικότερα, οι διπλζσ εφαρμογζσ των penoxsulam ι 
bispyribac (16-18ΘΜΣ, 4,08 ι 3gδ.ο./ςτρ) μεprofoxydim+halosulfuron (32-35 ΘΜΣ, 
22+5.3gδ.ο./ςτρ) ι profoxydim + imazamox (32-35 ΘΜΣ, 22+5 gδ.ο./ςτρ) επζτυχαν τθ 
μεγαλφτερθ (> 90%) καταπολζμθςθ των δφο ηιηανίων, κακϊσ και τθ μεγαλφτερθ απόδοςθ (> 
830 kg/ςτρ) του ρυηιοφ. 
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The efficacy of rice herbicides against barnyard grass (Echinochloa spp.) and variable 

flats edge (Cyperusdifformis) are often not satisfactory, according to the rice farmers’ 
dissatisfaction events. This is likely due to incorrect spaying practice, to various flushes of 
emergenceof weed species presented in the ricefields, to different susceptibility of the 
biotypes or even to the resistance development in herbicides used of some biotypes. 
Preliminary field experiment indicated that the weed control in rice cannot be achieved 
based on one herbicide and/or on single application of more than one herbicide. 

For this purpose, two rice field experiments (2013and2014) were conducted in the 
region of Agios Athanasios, Thessaloniki, to evaluate the effectiveness of various combined 
(in single or repeated application) rice herbicidesfor the barnyard grass and variable flats 
edge control. The fields were infested mainly by two barnyard grass species (E.erecta, 
E.phyllopogon), while the rice variety was Clearfield® (cv. Sirio). A randomized complete 
block design was used with four replicates for each treatment. Herbicide applications were 
made with an air-pressurized hand-field boom sprayer, with a 2.4 m wide fitted with six 8002 
double flat fan nozzles, calibrated to deliver 300 L ha-1 of water at 300 kPa pressure. The 
single treatments were applied at 25-30 days after seeding (DAS) ofrice. Regarding the 
repeated treatments, the first application was performed at 16-18DAS (when rice, barnyard 
grass and variable flats edge were at the 3-4 leaves growth stage), while the second one at 
32-35 DAS. The herbicide treatments included combinations of the recommended rates of 
the herbicides penoxulam, profoxydim, imazamox, bispyribac, halosulfuronandcyhalofop. 
Visual estimate (%) of weed control and number of paniclesor umbrellas of both weed 
species were employed to evaluate the efficacy of the treatments applied. Visual estimate 
(%) of possible phytotoxicity and rice yield (number of panicles and seed weight) were also 
recorded. The results indicated that satisfactory weed control without phytotoxicity on rice 
was achieved when repeated applications of herbicides with different mode of action were 
used. In particular, the repeated application of penoxsulam or bispyribac (at 16-18DAS, 
40.8or 30 ga.i./ha) followed byprofoxydim + halosulfuron (at 32-35DAS, 220+53 g a.i./ha) 
orprofoxydim+imazamox (at 32-35DAS, 220+50 g a.i./ha) succeeded in the greatest(>90%) 
weeds control and resulted in highestrice yield (>0.83 t/ha). 

 
 
 



ΠΡΑΚΣΙΚΑ 18ου ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΘ ΕΗΕ 

 

19 

 

2θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ Ε ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΑ 
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Σε πειράματα φυτοδοχείων, ζνασ ανκεκτικόσ και ζνασ ευαίςκθτοσ πλθκυςμόσ από τα 

είδθ Conyza albida και C. bonariensis, αξιολογικθκαν για τθν ευαιςκθςία τουσ ςτθ 
χειμερινι/κερινι εφαρμογι του glyphosate. Οι επεμβάςεισ του ηιηανιοκτόνου ζγιναν όταν 
τα φυτά ιταν ςτο ςτάδιο των 6-8 φφλλων. Το glyphosate χρθςιμοποιικθκε ςτισ δόςεισ 1/2x, 
1x (ςυνιςτϊμενθ, 63 g δ.ο./ςτρ), 2x, 4x, 8x, 16x για τουσ ανκεκτικοφσ πλθκυςμοφσ, ενϊ για 
τουσ ευαίςκθτουσ πλθκυςμοφσ χρθςιμοποιικθκε ςτισ δόςεισ 1x (ςυνιςτϊμενθ, 63 g 
δ.ο./ςτρ), 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x και 1/32x. Για κάκε πλθκυςμό (ανκεκτικό ι ευαίςκθτο) 
μεταξφ των επεμβάςεων υπιρχε και αψζκαςτοσ μάρτυρασ (μθ εφαρμογι ηιηανιοκτόνου). 
Τα πειράματα ζγιναν το 2011-12 και 2012-13, ενϊ για κάκε ςυνδυαςμζνθ επζμβαςθ 
υπιρχαν τζςςερισ επαναλιψεισ (φυτοδοχεία). Θ δράςθ του glyphosate αξιολογικθκε ζξι 
εβδομάδεσ μετά τθν εφαρμογι του με προςδιοριςμό του χλωροφ βάρουσ του υπζργειου 
τμιματοσ των επιβιωςάντων φυτϊν ςε κάκε φυτοδοχείο. Τα πρωτογενι δεδομζνα 
χρθςιμοποιικθκαν για τθν ςυνδυαςμζνθ ανάλυςθ τθσ παραλλακτικότθτασ, ενϊ, 
εκφραςμζνα ωσ ποςοςτό (%) του μζςου χλωροφ βάρουσ του αψζκαςτου μάρτυρα για κάκε 
πλθκυςμό, χρθςιμοποιικθκαν για τθν εξεφρεςθ τθσ μθ γραμμικισ λογαρικμικισ-λογιςτικισ 
εξίςωςθσ ςυμμεταβολισ *y-άξονασ: χλωρό βάροσ (% του αψζκαςτου μάρτυρα) και x-
άξονασ: ςυγκζντρωςθ glyphosate+. Αυτό ζγινε για τον προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ του 
ηιηανιοκτόνου που προκαλεί μείωςθ του χλωροφ βάρουσ κατά 50% (GR50 τιμι) των φυτϊν 
κάκε πλθκυςμοφ. Τα δεδομζνα ζδειξαν ότι θ δράςθ του glyphosate εναντίον των 
ανκεκτικϊν και ευαίςκθτων πλθκυςμϊν και των δφο ειδϊν Conyza ιταν μεγαλφτερθ μετά 
από χειμερινι εφαρμογι. Αυτό επιβεβαιϊκθκε και από τισ υπολογιςκείςεσ GR50 τιμζσ για 
τουσ ανκεκτικοφσ και ευαίςκθτουσ πλθκυςμοφσ των δυο ειδϊν, οι οποίεσ ιταν μικρότερεσ 
για τθν χειμερινι εφαρμογι του glyphosate ςε ςφγκριςθ με τθ κερινι εφαρμογι. Τα 
αποτελζςματα αυτά ζδειξαν ότι θ αντιμετϊπιςθ των ανκεκτικϊν και ευαίςκθτων 
πλθκυςμϊν των δφο ειδϊν Conyza είναι καλφτερθ μετά από χειμερινι εφαρμογι του 
glyphosate και όχι μετά από κερινι εφαρμογι.  
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Pot experiments were carried out to study glyphosate efficacy against one resistant 

and one susceptible population of either Conyza albida or C. bonariensis after its application 
in winter or in summer. Plants were treated with glyphosate when reached the 6 to 8 leaf 
growth stage. For the resistant populations, glyphosate was applied at 1/2x, 1x 
(recommended rate, 63 g a.i./ha), 2x, 4x, 8x, and 16x, while for the susceptible populations 
glyphosate was applied at 1x (recommended rate, 63 g a.i./ha), 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, and 
1/32x. Also, an untreated control for each population (resistant or susceptible) was included. 
The experiments were conducted during 2011-12 and 2012-13 with four replications (pots) 
for each combined treatment. At 6 WAT, the control of C. albida and C. bonariensis 
populations was assessed by determining the fresh weight of all survived plants in each pot. 
The raw data were used for the combined analysis of variance, whereas, expressed as 
percentage (%) of mean fresh weight of the respective untreated control of each population, 
were subjected to nonlinear regression analysis using the log-logistic equation [y-axis: fresh 
weight (% of control) and x-axis: herbicide concentration]. This was made in order to 
determine the amount of glyphosate required for 50% reduction of fresh weight (GR50 value) 
for each population. The data showed that glyphosate efficacy was higher in winter than in 
summer application against resistant and susceptible populations of both Conyza species. 
This was confirmed by the calculated GR50 values for resistant and susceptible populations of 
both species, which were lower after the glyphosate application in winter than in summer. 
These findings revealed that the control obtained for resistant and susceptible populations 
of both Conyza species is higher after glyphosate application in winter than in summer.  
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Σε ςυνκικεσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ αξιολογικθκαν, ωσ προσ τον ρυκμό ανάπτυξθσ, 

τα μορφολογικά και φαινολογικά χαρακτθριςτικά, πζντε ανκεκτικοί πλθκυςμοί ςτο 
glyphosate του Conyza albida, τρεισ ανκεκτικοί πλθκυςμοί του C. bonariensis, ζνασ 
ευαίςκθτοσ πλθκυςμόσ C. albida και ζνασ ευαίςκθτοσ πλθκυςμόσ C. bonariensis. Οι ςπόροι 
που χρθςιμοποιικθκαν από κάκε πλθκυςμό προιλκαν από φυτά που επεβίωςαν και 
αναπτφχκθκαν κατά το προκαταρτικό πείραμα αξιολόγθςθσ τθσ ανκεκτικότθτασ των 
πλθκυςμϊν. Το πείραμα πραγματοποιικθκε ςε φυτοδοχεία κατά τθν άνοιξθ-κζροσ του 
2012 και 2014. Χρθςιμοποιικθκε το 10 x 5 (10 πλθκυςμοί x 5 δειγματολθψίεσ) παραγοντικό 
πείραμα με τζςςερισ επαναλιψεισ (φυτοδοχεία) για κάκε ςυνδυαςμζνο παράγοντα. Θ 
πρϊτθ δειγματολθψία ζγινε ςτο ςτάδιο τθσ ροηζτασ, θ δεφτερθ ςτο ςτάδιο τθσ επιμικυνςθσ 
του ςτελζχουσ (bolting stage), θ τρίτθ ςτθν άνκθςθ, θ τζταρτθ ςτο 50-80% τθσ 
ςποροποίθςθσ και θ πζμπτθ ςτο 100% τθσ ςποροποίθςθσ. Σε κάκε δειγματολθψία 
προςδιορίςτθκε το χλωρό και το ξθρό βάροσ του υπζργειου τμιματοσ των φυτϊν ανά 
πλθκυςμό και επανάλθψθ (φυτοδοχείο). Επίςθσ, ςε οριςμζνεσ δειγματολθψίεσ μετρικθκε 
το φψοσ των φυτϊν (φψοσ κεντρικοφ ςτελζχουσ), θ διάμετροσ τθσ ροηζτασ και ο αρικμόσ 
των φφλλων των φυτϊν. Επιπρόςκετα, για κάκε πλθκυςμό καταγράφθκε θ θμερομθνία 
ζναρξθσ επιμικυνςθσ του ςτελζχουσ (bolting), θ θμερομθνία ζναρξθσ ςχθματιςμοφ 
ανκοφόρων οφκαλμϊν, θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ άνκθςθσ και θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
ςποροποίθςθσ. Θ ςυνδυαςμζνθ, ωσ προσ το χρόνο, ανάλυςθ των δεδομζνων των δφο 
πειραμάτων ζδειξε ότι το ξθρό βάροσ των ανκεκτικϊν και ευαίςκθτϊν πλθκυςμϊν των δφο 
ειδϊν Conyza διζφερε ςθμαντικά μεταξφ των δφο πειραμάτων. Πςον αφορά τα 
φαινολογικά χαρακτθριςτικά, ςθμαντικζσ διαφορζσ παρατθρικθκαν για τθν C. albida 
μεταξφ των δφο πειραμάτων ςτο ςτάδιο τθσ ζναρξθσ επιμικυνςθσ του ςτελζχουσ, ενϊ για 
τθν C. bonariensis παρατθρικθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε όλα τα προαναφερκζντα 
φαινολογικά ςτάδια. 
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The growth rate, the morphological and phenological characteristics of five glyphosate 
resistant Conyza albida populations, three glyphosate resistant C. bonariensis populations, 
one susceptible C. albida population, and one susceptible C. bonariensis population were 
studied under natural environmental conditions. The seeds used for each population were 
selected from plants that survived glyphosate application during the preliminary resistance 
screening experiment. The experiment was conducted in pots during spring-summer 2012 
and 2014. The 10 x 5 (10 populations x 5 harvests) factorial experiment was used with four 
replications (pots) for each combined factor. The first harvest was done at the rosette stage, 
the second at bolting stage, the third at full flowering, the fourth at 50-80% of seed 
production, and the fifth at 100% of seed production. In each harvest, the fresh and dry 
weights were determined per population and replication (pot). In addition, in some harvests 
the height of main stem, the rosette diameter and the number of leaves were recorded. 
Furthermore, plants were inspected daily in order to record beginning of bolting (extension 
of main stem), first appearance of a floral bud, first appearance of an open flower, and first 
appearance of a flower with seeds. The combined over experimental time analysis of the 
data indicated that dry weight of resistant and susceptible populations of both Conyza 
species was significantly different between the two experiments. Concerning the 
phenological characteristics, beginning of bolting stage was significantly different between 
the two experiments for C. albida, while for C. bonariensis significant differences were 
observed between the two experiments in all the aforementioned phenological stages. 

 
 
 



ΠΡΑΚΣΙΚΑ 18ου ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΘ ΕΗΕ 

 

23 

 

Χαρακτθριςμόσ του μθχανιςμοφ τθσ ανκεκτικότθτασ υβριδίων θλίανκου ςτισ 
ιμιδαηολινόνεσ 

 
Α. Kαπάηογλου1, Ο. Ροφςςου1, Α. Μαροφλθ1, Π. Σερηόπουλοσ2, Π. Μπεμπζλθ1 

 

1Εργαςτιριο Βελτίωςθσ Φυτών, Σμιμα Φυτικισ Παραγωγισ, Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο 
Ακθνών, Ιερά    Οδοσ, 11855 Ακινα (bebeli@aua.gr) 

2Αγροτικόσ Οίκοσ πφρου ΑΕΒΕ, Μαρκόνι 5, Αιγάλεω, 12242 
 
 

Τα ηιηανιοκτόνα τθσ οικογζνειασ των ιμιδαηολινονϊν αναςτζλλουν τθν δράςθ του 
ενηφμου ςυνκετάςθ του ακετοχδροξικοφ οξζοσ, *AcetoHydroxyAcid Synthase (AHAS)], 
γνωςτοφ και ωσ ςυνκετάςθ του οξικογαλακτικοφ οξζοσ *AcetoLactate Synthase (ALS)], 
απαραίτθτο για τθ βιοςφνκεςθ των αμινοξζων βαλίνθ, λευκίνθ και ιςολευκίνθ. Οριςμζνεσ 
φυςικζσ ι χθμικϊσ προκαλοφμενεσ μεταλλάξεισ ςτο γονίδιο ΑΘΑS οδθγοφν ςε ζνηυμο AHAS 
ανκεκτικό ςτισ ιμιδαηολινόνεσ. Συγκεκριμζνα, θ μετάλλαξθ Α205V αποτελεί τθ βάςθ τθσ 
τεχνολογίασ “Clearfield” ι “Imisun”, θ οποία προςδίδει ςτον θλίανκο ανκεκτικότθτα ςτο 
ηιηανιοκτόνο. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι 1) θ φαινοτυπικι αξιολόγθςθ ενόσ 
ευαίςκθτου (S1) και δφο Clearfield (R2, R3) υβριδίων θλίανκου, 7, 14 και 21 θμζρεσ μετά 
τθν εφαρμογι των δόςεων 400 και 1200 μg/ml imazamox (8g και 24g δ.ο/ςτρ αντίςτοιχα), 
ςτο ςτάδιο των 4-6 φφλλων και 2) θ ανάλυςθ τθσ ζκφραςθσ των τριϊν γονιδίων που 
κωδικοποιοφν το ζνηυμο AHAS (HaAHAS1, HaAHAS2, HaAHAS3) μετά τθν εφαρμογι του 
ηιηανιοκτόνου. Τθν 7θ θμζρα μετά τθν εφαρμογι του ηιηανιοκτόνου, παρατθρικθκαν τα 
πρϊτα ςυμπτϊματα φυτοτοξικότθτασ (διαφορετικόσ βακμόσ χλωρϊςεων και νεκρωτικζσ 
κθλίδεσ), τα οποία παρζμειναν ςτα φυτά ζωσ και τθν 21θ θμζρα από τθν εφαρμογι. Πλεσ οι 
παρατθριςεισ ζγιναν ςε κλίμακα 0-5 (0, υγιζσ; 5, νεκρό). Ειδικότερα, ςτθ δόςθ 400 μg/ml 
imazamox, τα φυτά του S1 ιταν ςχεδόν νεκρά (>4 ςτθν κλίμακα) ενϊ τα φυτά των R2 και R3 
ζδειξαν ανκεκτικότθτα (<4). Αντικζτωσ, ςτθ δόςθ 1200 μg/ml, θ ευαιςκθςία ςτο 
ηιηανιοκτόνο αυξικθκε και για τα τρία υβρίδια (>4). Θ ποςοτικοποίθςθ τθσ ζκφραςθσ των 
γονιδίων HaAHAS1, HaAHAS2 και HaAHAS3 ςτα τρία υβρίδια μετά τθν εφαρμογι του 
ηιηανιοκτόνου πραγματοποιικθκε με RTqPCR. Tα γονίδια HaAHAS1 και HaAHAS2 ζδειξαν 
ςθμαντικι επαγωγι ςτο ανκεκτικό υβρίδιο R3, 36 ϊρεσ μετά από τθν εφαρμογι 400 και 
1200 μg/ml imazamox. Τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ αυτισ δείχνουν ότι τα υβρίδια 
θλίανκου R2 και R3 παρουςιάηουν ανκεκτικότθτα ςτθ δόςθ 400 μg/ml imazamox, ενϊ θ 
επαγωγι των γονιδίων  HaAHAS1 και HaAHAS2 ςτo ανκεκτικό υβρίδιο R3 μετά τθν 
εφαρμογι του imazamox, υποδθλϊνει πικανι ςυςχζτιςθ τθσ αυξθμζνθσ ζκφραςθσ τουσ με 
τθν ανκεκτικότθτα του υβριδίου  ςτο ηιηανιοκτόνο. 
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Imidazolinone herbicides inhibit the action of the enzyme acetohydroxyacid synthase 

(AHAS), also known as acetolactate synthase (ALS), involved in the biosynthesis of three 
essential amino acids, valine, leucine and isoleucine. A particular mutation in the catalytic 
subunit of AHAS (A205V) renders plants resistant to imidazolinones and has been utilized for 
the production of resistant sunflower hybrids (Clearfield technology). The aim of this study 
was a) the phenotypic evaluation of a susceptible (S1) and two Clearfield (R2, R3) sunflower 
hybrids at 7, 14 and 21 days after the application of 400 and 1200 μg/ml imazamox (80g and 
240 g ai /ha) at the stage of 4-6 leaves and b) the expression analysis of three genes 
encoding the catalytic subunit of AHAS (HaAHAS1, HaAHAS2, HaAHAS3), 36 hours after 
herbicide treatment. On the 7th day after herbicide application, hybrids began to show 
distinct phytotoxicity symptoms (different degrees of chlorotic spots and necrotic lesions) 
which became completely apparent on the 21st day of herbicide application and were 
monitored on a scale 0-5 (0, healthy; 5, mortality). At 400 μg/ml imazamox, the plants of the 
S1 hybrid were nearly completely dead (>4) whereas the respective plants of R2 and R3 
exhibited resistance to the herbicide (<4). At 1200 μg/ml, the plants of all three hybrids were 
almost dead (>4). The expression of HaAHAS1, HaAHAS2 and HaAHAS3 was investigated in 
S1, R2 and R3 with quantitative Real Time PCR. Total RNA was isolated from leaf tissue 36 
hours after application of 400 and 1200 μg/ml imazamox. cDNA was synthesized and then 
qPCR was performed with specific primers for each gene. The results show that the 
expression of HaAHAS1 and HaAHAS2 was significantly increased after treatment with 400 
and 1200 μg/ml imazamox in the resistant R3 hybrid. In conclusion, the sunflower hybrids R2 
and R3 exhibit resistance to imazamox at a dose of 400 μg/ml whereas induction of the 
HaAHAS1 and HaAHAS2 genes in the resistant R3 hybrid after treatment suggests that there 
may be an association of HaAHAS1 and HaAHAS2 expression with hybrid resistance to the 
herbicide.  
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Στθν παρουςίαςθ αυτι δίνονται ςτοιχεία για τα 3 είδθ κόνυηασ (C. canadensis, C. 

bonariensis and C. albida) ςχετικά με: 1) το επίπεδο ανκεκτικότθτασ ςε ζνα μεγάλο αρικμό 
πλθκυςμϊν από 11 περιοχζσ και από διάφορεσ πολυετείσ καλλιζργειεσ ςτθν χϊρα μασ 2) 
πλθροφορίεσ για επιτυχθμζνεσ ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ του προβιματοσ τθσ 
ανκεκτικότθτασ και 3) μοριακζσ μελζτεσ για τθν κατανόθςθ του μθχανιςμοφ ανάπτυξθσ 
ανκεκτικότθτασ. Σχετικά με το επίπεδο ανκεκτικότθτασ, μετρικθκε μια διαφοροποίθςθ 
μεταξφ των τριϊν ειδϊν τθσ κόνυηασ. Επιπρόςκετα, διαπιςτϊκθκε θ παρουςία οριςμζνων 
υψθλά ανκεκτικϊν πλθκυςμϊν (τιμζσ GR90 μεταξφ 7 και 19.5 Kg a.i./ha). Ζνα ςφνολο 
παραγόντων ενοχοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ τθσ ανκεκτικότθτασ τθσ κόνυηασ ςτο 
glyphosate ςτισ πολυετείσ καλλιζργειεσ ςτθν Ελλάδα. Μεταξφ αυτϊν είναι θ μακρά 
(περιςςότερο από 30 χρόνια) αποκλειςτικι χριςθ  του glyphosate, θ πολφ περιοριςμζνθ 
χριςθ ηιηανιοκτόνων με άλλο τρόπο δράςθσ, θ επιλογι χαμθλότερων από τισ κατάλλθλεσ 
δόςεισ και θ πολφ μικρι χριςθ άλλων εναλλακτικϊν τρόπων αντιμετϊπιςθσ του ηιηανίου 
(π.χ. μθχανικι αντιμετϊπιςθ) ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ηιηανίων. Το 
πρόβλθμα τθσ ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ παρατθρείται κυρίωσ ςτθν Conyza canadensis, 
δευτερευόντωσ ςτθν C. bonariensis και ςε πολφ μικρότερο βακμό ςτθν C. albida. Οι 
μοριακζσ μελζτεσ ζδειξαν ότι ο μθχανιςμόσ ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ οφείλεται ςτο 
ςυγχρονιςμό των γονιδίων που εμπλζκονται ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανκεκτικότθτασ. Τα γονίδια 
αυτά είναι αφενόσ αυτό του ενηφμου EPSPS και εφετζρου μερικϊν γονιδίων ABC-
transporters που ρυκμίηουν τθν απζκκριςθ του glyphosate ςτα χυμοτόπια. Τα 
αποτελζςματα από τισ μελζτεσ αυτζσ μποροφν να βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ προλθπτικϊν 
και κεραπευτικϊν ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ τθσ ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ ςτισ πολυετείσ 
καλλιζργειεσ ςτθν χϊρα μασ.  
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This presentation will provide data for the three Conyza species (C. canadensis, C. 
bonariensis and C. albida) regarding: 1) the level of resistance on a large number of field 
collected biotypes from 11 regions and different perennial crops in Greece; 2) provide 
information regarding the most suitable management strategies; and 3) molecular studies to 
understand the mechanism of glyphosate resistance. 

Regarding the level of resistance, there was recorded a differential level for the three 
Conyza species with several highly resistant populations (GR90 values from 7 to 19.5 Kg 
a.i./ha). Α number of factors has been implicated on the development of glyphosate 
resistant Conyza spp. biotypes in perennial crops of Greece. Among those are the long 
history (more than 30 years) of single glyphosate use, the limited application of herbicides 
with a different mode of action, the use of suboptimal glyphosate application rates and little 
alternative integrated weed management approaches (e.g. use of mechanical weed control). 
The problems are especially focused on horseweed (Conyza canadensis), secondly to tall 
fleabane (C. bonariensis), and to a lesser extent on C. albida.  

Molecular studies revealed that the mechanism of resistance involves a 
synchronization of key genes that regulate either the enzyme EPSPS and some ABC-
transporter genes that regulate the sequestration of glyphosate to the vacuoles. 

Results from these studies could help to develop preventive and reactive strategies of 
glyphosate resistance management in perennial crops in Greece. 
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3θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ Ε ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΑ 

 
 
 

ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΡΙΟΒΡΩΜΗ (Avena sterilis) ΜΕ ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε 
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  Σε πειράματα φυτοδοχείων μελετικθκε θ προςαρμοςτικότθτα 6 ευαίςκθτων και 12 
ανκεκτικϊν πλθκυςμϊν αγριοβρϊμθσ (Avena sterilis L.) ςε ηιηανιοκτόνα-αναςτολείσ τθσ 
δράςθσ του ενηφμου ACCase. Οι πλθκυςμοί προζρχονταν από καλλιζργειεσ ςιτθρϊν των 
νομϊν Σερρϊν, Κεςςαλονίκθσ, Λάριςασ, Κιλκίσ, Ριερίασ και Χαλκιδικισ, ενϊ οι ςθμειακζσ 
μεταλλάξεισ του ACCase γονιδίου των 12 ανκεκτικϊν πλθκυςμϊν ιταν οι Ile-1781-Leu, Trp-
2027-Cys, Ile-2041-Asn, Asp-2078-Gly και Cys-2088-Arg. Τα πειράματα φυτοδοχείων 
εγκαταςτάκθκαν ςτο αγρόκτθμα του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ το 2010-
11 και επαναλιφκθκαν το 2011-12, όπου αξιολογικθκε ο ρυκμόσ αφξθςθσ 8 
φυτϊν/φυτοδοχείο κάκε πλθκυςμοφ αγριοβρϊμθσ ςτθν απουςία ι ςτθν παρουςία 10 
φυτϊν ςιταριοφ (δφο ςειρζσ των 5 φυτϊν)/φυτοδοχείο. Θ βιομάηα και ο αρικμόσ φοβϊν τθσ 
αγριοβρϊμθσ επθρεάςτθκαν ςθμαντικά από το χρόνο εκτζλεςθσ του πειράματοσ, τον 
ανταγωνιςμό (με ι χωρίσ ςιτάρι), τουσ πλθκυςμοφσ και από τθν αλλθλεπίδραςθ ‘χρόνοσ x 
πλθκυςμόσ x ανταγωνιςμόσ’. Γενικϊσ, θ βιομάηα και ο αρικμόσ φοβϊν τθσ αγριοβρϊμθσ 
ιταν μεγαλφτερα το 2010-11 από ό,τι το 2011-12 και ςτα δφο πειράματα (παρουςία και 
απουςία ςιταριοφ)/ζτοσ, αλλά και ςτθν απουςία ανταγωνιςμοφ με ςιτάρι. Επίςθσ, θ ςειρά 
κατάταξθσ των πλθκυςμϊν, βάςει των δφο παραμζτρων, διζφερε μεταξφ των δφο ετϊν και 
μεταξφ τθσ παρουςίασ ι απουςίασ του ςιταριοφ. Αυτό επιβεβαιϊκθκε από τον χαμθλό 
ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ (Spearman’s rho) μεταξφ βιομάηασ (0,23) ι αρικμοφ φοβϊν (0,47) 
αγριοβρϊμθσ ςτθν παρουςία ι απουςία ςιταριοφ. Τα δεδομζνα αυτισ τθσ εργαςίασ ζδειξαν 
ότι θ προςαρμοςτικότθτα των ανκεκτικϊν πλθκυςμϊν αγριοβρϊμθσ δεν επθρεάηεται από 
το είδοσ τθσ μετάλλαξθσ, θ οποία παρζχει ανκεκτικότθτα ςε ηιηανιοκτόνα-αναςτολείσ τθσ 
δράςθσ του ενηφμου ACCase, αλλά από άλλα χαρακτθριςτικά που επελζγθςαν και 
επικράτθςαν ςτθν περιοχι προζλευςισ τουσ. 
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Pot experiments were carried out at the University farm of Thessaloniki, during 2010-
11 and 2011-12, to study the fitness of six susceptible and 12 resistant populations of sterile 
oat (Avena sterilis L.) with resistance to ACCase-inhibiting herbicides. Populations originated 
from northern Greece [Serres, Thessaloniki, Kilkis, Pieria, Chalkidiki] or central Greece 
(Larisa), whereas the 12 resistant populations had the ACCase point mutation at Ile-1781-
Leu, Trp-2027-Cys, Ile-2041-Asn, Asp-2078-Gly or Cys-2088-Arg. Each pot for the sterile 
oat/wheat competition experiment was seeded with wheat in two rows (5 hills per row) 
spaced 10 cm, and with sterile oat in eight hills, while the sterile pure stand experiment was 
seeded in a similar way without seeding wheat. The sterile oat data indicated significant 
effect due to year of experiment, population, competition, and experiment by population by 
competition interaction. Generally, the biomass and panicle number of sterile oat 
populations were higher in 2010-11 than in 2011-12 grown either with or without wheat, 
whereas the ranking order of populations, based on both parameters, was different between 
the growing seasons and between their growth in presence and absence of wheat. This was 
strongly confirmed by the estimated low values of Spearman’s rho correlation coefficients 
for the relationship between the fresh weight (0.23) or the panicle number (0.47) produced 
by sterile oat populations grown in competition with wheat and those obtained when grown 
in pure stands. These findings suggest that fitness of sterile oat populations is not related 
with the ACCase resistance trait but it may result from other non-resistance fitness traits 
selected in their different geographical locations. 
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Σε πείραμα αγροφ, το οποίο ζγινε ςτο αγρόκτθμα του ΑΡΚ το 2013-14, διερευνικθκε 
θ επίδραςθ τθσ πυκνότθτασ (0, 12, 24, 36 φυτά/m2) ενόσ ευαίςκθτου και τριϊν ανκεκτικϊν 
πλθκυςμϊν αγριοβρϊμθσ (AvenasterilisL.) ςτον αρικμό ςτάχεων και ςτθν απόδοςθ του 
ςιταριοφ. Επίςθσ, το 2013-14, ςε δφο πειράματα φυτοδοχείων, μελετικθκε ο ρυκμόσ 
αφξθςθσ των τεςςάρων πλθκυςμϊν αγριοβρϊμθσ (5 φυτά/φυτοδοχείο) ςτθν απουςία ι 
παρουςία 10 φυτϊν ςιταριοφ (δφο ςειρζσ των 5 φυτϊν/φυτοδοχείο). Οι τρεισ ανκεκτικοί 
πλθκυςμοί τθσ αγριοβρϊμθσ ζφεραν ςθμειακι μετάλλαξθ ςτοACCaseγονίδιο ςτθ κζςθ Trp-
2027-Cys, Asp-2078-Glyι Cys-2088-Arg, αντιςτοίχωσ. Το πείραμα αγροφ ζδειξε ότι ο αρικμόσ 
ςτάχεων και θ απόδοςθ ςιταριοφ επθρεάςτθκαν ςθμαντικά από τθν πυκνότθτα τθσ 
αγριοβρϊμθσ, ενϊ οι πλθκυςμοί και θ αλλθλεπίδραςθ πλθκυςμοί × πυκνότθτα δεν είχαν 
ςθμαντικι επίδραςθ. Θ φκίνουςα ςειρά του αρικμοφςτάχεων ςιταριοφ/m2 ιταν 369 (0 
φυτά αγριοβρϊμθσ/m2)>297 (12 φυτά αγριοβρϊμθσ/m2) > 291 (24 φυτά/m2) > 219 (36 
φυτά αγριοβρϊμθσ/m2), ενϊ θ αντίςτοιχθ φκίνουςα ςειρά τθσ απόδοςθσ του ςιταριοφ 
(kg/ςτρ) ιταν 638 >463>409>251. Θ αφξουςα ςειρά του ξθροφ βάρουσ (g/m2) των τριϊν 
πυκνοτιτων αγριοβρϊμθσ ιταν 155(12 φυτά/m2)< 207 (24 φυτά/m2)<343 (36 φυτά/m2), 
ενϊ θ αντίςτοιχθ αφξουςα ςειρά του αρικμοφ ςτελεχϊν - βλαςτϊν αγριοβρϊμθσ/m2 ιταν 
74<125<198. Τα πειράματα φυτοδοχείων ζδειξαν ότι ο αρικμόσ ςτάχεων και θ απόδοςθ 
ςιταριοφ/φυτοδοχείο, ςε ανταγωνιςμό με τουσ τζςςερισ πλθκυςμοφσ αγριοβρϊμθσ, 
κυμάνκθκε από 17 ζωσ 20 και από 29 ζωσ 34, αντιςτοίχωσ. Επίςθσ, ο αρικμόσ βλαςτϊν 
αγριοβρϊμθσ/φυτοδοχείο, παρουςία ςιταριοφ, κυμάνκθκε από 10 ζωσ 11, ενϊ, απουςία 
ςιταριοφ, κυμάνκθκε από 18 ζωσ 24. Τα δεδομζνα τθσ εργαςίασ αυτισ ζδειξαν ότι θ 
προςαρμοςτικότθτα των πλθκυςμϊν αγριοβρϊμθσ δεν επθρεάηεται από τθν παρουςία ι το 
είδοσ τθσ μετάλλαξθσ τουγονιδίου ACCase, αλλά από άλλα χαρακτθριςτικά που επιλζγθςαν 
και επικράτθςαν ςτθν περιοχι προζλευςθσ.  
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The effect of plant density (0, 12, 24, 36 plants/m2) of one susceptible and three 
resistant sterile oat (AvenasterilisL.) populations on their competitive ability in wheat was 
investigated in field experiment conducted during 2013-14 in the AUTh Farm. Also, in pot 
experiments conducted during the same growing season, fitness of the same populations (5 
plants/pot) was studied in the absence/presence of 10 wheat plants (two rows with5 plants 
each/pot). The three resistant sterile oat populations had an ACCase enzyme with the amino 
acid substitution at position Trp-2027-Cys, Asp-2078-Gly, or Cys-2088-Arg, respectively. The 
field experiment showed that ear number and yield of wheat were significantly affected by 
weed density, whereas the weed populations and weed population × density interaction 
were not significant. The decreasing order for ear number/m2 of wheat grown with four 
weed densities was 369 (0 weed plants/m2)> 297 (12 weed plants/m2)> 291 (24 weed 
plants/m2)> 219 (36 weed plants/m2), whereas the respective decreasing order for wheat 
yield (kg/ha) was 6383> 4630>4086>2509. The increasing order of dry weight (g/m2) for the 
sterile oat densities grown with wheat was 155 (12 plants/m2)< 207 (24 plants/m2)<  343 (36 
plants/m2), whereas the respective order of the sterile oat stem number/m2 was 74< 125< 
197. The pot experiments indicatedthat ear number and yield/potof wheat grown with 
sterile oat ranged from 17 to 20 and from 29 to 34, respectively.Also, sterile oat stem 
number/pot, in the presence of wheat, ranged from 10 to 11, while, in the absence of 
wheat, ranged from 18 to 24. These findings suggest that competitive ability of sterile oat 
populations is not related with theACCase resistance trait but it may result from other non-
resistance fitness traits.  
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Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογικθκαν 25 πλθκυςμοί μουχρίτςασ (Echinochloa) 

για τθν πικανι εμφάνιςθ ανκεκτικότθτασ ςε ηιηανιοκτόνα-αναςτολείσ τθσ δράςθσ του 
ενηφμου ALS (bispyribac-sodium, imazamox, penoxsulam) ι/και του ενηφμου ACCase 
(profoxydim). Οι πλθκυςμοί προζρχονταν από καλλιζργειεσ ρυηιοφ των Νομϊν 
Κεςςαλονίκθσ (6), Σερρϊν (7), Ριερίασ (6), Καβάλασ (1) και Αιτωλοακαρνανίασ (5). Τα 
δεδομζνα ζδειξαν ότι θ διπλάςια από τθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ των bispyribac-sodium, 
imazamox και penoxsulam μείωςε το νωπό βάροσ 10 και 15 πλθκυςμϊν κατά 11-75% (R, 
ανκεκτικοί) και 71-100% (S, ευαίςκθτοι) αντιςτοίχωσ. Ειδικότερα, θ ςυνιςτϊμενθ δόςθ των 
imazamox και penoxsulam μείωςε το νωπό βάροσ 15 και 10 πλθκυςμϊν κατά 71-100% 
(ευαίςκθτοι) και 3-50% (ανκεκτικοί), ενϊ θ αντίςτοιχθ μείωςθ 5, 13 και 7 πλθκυςμϊν από 
τθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ του bispyribac-sodium ιταν 88-100%, 49-80% και 1-45%. Τζλοσ, θ 
ςυνιςτϊμενθ δόςθ του profoxydim μείωςε το νωπό βάροσ 18 και 7 πλθκυςμϊν κατά 100% 
και 37-82% (πλθκυςμοί μζτριασ αντοχισ/μειωμζνθσ ευαιςκθςίασ), αντιςτοίχωσ. Θ ςφγκριςθ 
των αλλθλουχιϊν ανάλυςθσ του χλωροπλαςτικοφ DNA από 14 πλθκυςμοφσ, ςε ςυνδυαςμό 
με το πρότυπο ζκφυςθσ βλαςτϊν-φφλλων και των χαρακτθριςτικϊν τθσ ταξιανκίασ, ζδειξαν 
ότι οι 10 ανκεκτικοί και 3 ευαίςκθτοι πλθκυςμοί ιταν E. oryzicola, ενϊ ζνασ ευαίςκθτοσ 
ιταν E. crus-galli. Θ αλλθλοφχθςθ του als γονιδίου ζδειξε ότι θ ανκεκτικότθτα των 10 
πλθκυςμϊν οφείλεται ςε ςθμειακι μετάλλαξθ, θ οποία είχε ωσ ςυνζπεια τθν ζκφραςθ του 
ενηφμου ALS με αντικατάςταςθ του αμινοξζοσ τρυπτοφάνθ από λευκίνθ ςτθ κζςθ 574 
(Trp574-Leu). Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 10 E. oryzicola πλθκυςμοί εμφάνιςαν 
διαςταυρωτι ανκεκτικότθτα ςτα ηιηανιοκτόνα bispyribac-sodium, imazamox και 
penoxsulam. Αυτό όμωσ που χριηει ιδιαίτερθσ μνείασ είναι ότι 7 από τουσ 25 πλθκυςμοφσ 
μουχρίτςασ (οι 4 με διαςταυρωτι ανκεκτικότθτα ςτα ALS-αναςτολείσ ηιηανιοκτόνα) είχαν 
μειωμζνθ ευαιςκθςία/αναπτυςςόμενθ ανκεκτικότθτα/μζτρια αντοχι ςτο profoxydim.  
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THREAT OF Echinochloa IN RICE WITH MULTIPLE RESISTANCE TO ALS/ACCase-
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Twenty five Echinochloa populations, originating from rice fields located in counties of 

Thessaloniki (6), Serres (7), Pieria (6), Kavala (1), and Aitoloakarnania (5), were evaluated in 
pot experiments for possible development of resistance to ALS-(bispyribac-sodium, 
imazamox, penoxsulam) or/and ACCase-inhibiting herbicides (profoxydim). The results 
indicated that bispyribac-sodium, imazamox and penoxsulam applied at two-fold of the 
recommended rate reduced fresh weight of 10 and 15 populations by 11-75% (resistant) and 
76-100%, respectively. In particular, the recommended rate of imazamox and penoxsulam 
reduced fresh weight of 15 and 10 populations by 71-100% (S, susceptible) and 3-50% (R, 
resistant), while the respective fresh weight reduction of 5, 13, and 7 populations due to 
recommended rate of bispyribac-sodium was 88-100%, 49-80%, and 1-45%. Finally, the 
recommended rate of profoxydim reduced fresh weight of 18 and 7 populations by 100% 
and 37-82%, respectively. The chloroplast DNA (cpDNA) sequence comparison analysis of 14 
populations, combined with the conventional classification (based on leaf, stem and panicle 
traits), discriminated the 10 resistant and the three susceptible populations as E. oryzicola, 
while one susceptible as E. crus-galli. The ALS gene sequencing revealed that the observed 
resistance of the 10 E. oryzicola populations is attributed to a point mutation of the als gene, 
leading to ALS enzyme with the substitution of Trp574 (TGG) amino acid by Leu (TTG) 
(Trp574-Leu). These findings indicate that 10 E. oryzicola populations evolved target-site 
cross-resistance to ALS-inhibiting herbicides bispyribac-sodium, imazamox and penoxsulam, 
which was due to a point mutation at the Trp574 codon. It is worth noting that 7 populations 
(four of them with cross-resistance to ALS-inhibiting herbicides) showed reduced 
sensitivity/partial tolerance/developing resistance to profoxydim (ACCase-inhibiting 
herbicide). 
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ΛΕΠΣΗ ΗΡΑ (Lolium rigidum) ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΑ-
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Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογικθκαν 22 πλθκυςμοί λεπτισ ιρασ (Lolium 
rigidum L.) για ανκεκτικότθτα ςε ηιηανιοκτόνα-αναςτολείσ τθσ δράςθσ του ενηφμου ALS 
(chlorsulfuron, imazamox, mesosulfuron+iodosulfuron, pyroxsulam) ι ACCase (clodinafop-
propargyl, diclofop-methyl, fluazifop-butyl, propaquizafop, quizalofop-ethyl, clethodim, 
cycloxydim, tralkoxydim, pinoxaden). Οι πλθκυςμοί προζρχονταν από το αγρόκτθμα του 
ΑΡΚ (ευαίςκθτοσ) και από καλλιζργειεσ χειμερινϊν ςιτθρϊν των Νομϊν Κεςςαλονίκθσ (7), 
Κιλκίσ (1), Χαλκιδικισ (8) και Γρεβενϊν (5). H ςυνιςτϊμενθ δόςθ τθσ προφυτρωτικισ 
εφαρμογισ (ΡΕ) του chlorsulfuron μείωςε το νωπό βάροσ του ευαίςκθτου πλθκυςμοφ κατά 
100%, ενϊ θ αντίςτοιχθ μείωςθ των 21 πλθκυςμϊν από τθν τετραπλάςια δόςθ του ιταν 0-
47%. H μεταφυτρωτικι εφαρμογι (ΜΕ) τθσ ςυνιςτϊμενθσ δόςθσ των clodinafop-propargyl, 
pinoxaden, pyroxsulam, mesosulfuron+iodosulfuron και pyroxsulam μείωςε το νωπό βάροσ 
του ευαίςκθτου πλθκυςμοφ κατά 100%, ενϊ θ αντίςτοιχθ μείωςθ των περιςςοτζρων 
πλθκυςμϊν από τθν τετραπλάςια δόςθ των imazamox, mesosulfuron+iodosulfuron και 
pyroxsulam ιταν 0-82%. Θ τετραπλάςια δόςθ (ΜΕ) των clodinafop-propargyl, diclofop-
methyl, fluazifop-butyl, propaquizafop και quizalofop-ethyl μείωςε το νωπό βάροσ των 12, 4 
και 5 πλθκυςμϊν κατά 0-64%, 46-97%, και 100%, αντιςτοίχωσ. Αντικζτωσ, θ ςυνιςτϊμενθ 
δόςθ (ΜΕ) του clethodim μείωςε το νωπό βάροσ των 6 και 15 πλθκυςμϊν κατά 68-91% και 
99-100%, ενϊ θ αντίςτοιχθ μείωςθ των 6 και 15 πλθκυςμϊν από το pinoxaden (ΜΕ) ιταν 
31-61% και 80-100%. Τζλοσ, θ τετραπλάςια δόςθ (ΜΕ) του cycloxydim μείωςε το νωπό 
βάροσ των 8, 2, και 11 πλθκυςμϊν κατά 0-74%, 87-93% και 100%, ενϊ θ αντίςτοιχθ μείωςθ 
των 11, 5, και 5 πλθκυςμϊν από το tralkoxydim (ΜΕ) ιταν 8-79%, 83-97% και 100%. Τα 
αποτελζςματα δείχνουν ότι 21 πλθκυςμοί λεπτισ ιρασ εμφάνιςαν διαςταυρωτι 
ανκεκτικότθτα ςτα ηιηανιοκτόνα chlorsulfuron, imazamox, mesosulfuron + iodosulfuron και 
pyroxsulam, ενϊ 16 από αυτοφσ εμφάνιςαν πολλαπλι ανκεκτικότθτα ςτα ηιηανιοκτόνα 
clodinafop-propargyl, diclofop-methyl, fluazifop-butyl, propaquizafop, quizalofop-ethyl και 
tralkoxydim. Οι περιςςότεροι όμωσ πλθκυςμοί ιταν ευαίςκθτοι ςτο clethodim και ςτο 
pinoxaden, ενϊ 10 από τουσ 21 ιταν ευαίςκθτοι και ςτο cycloxydim. 
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Twenty two rigid ryegrass (Lolium rigidum L.) populations, originating from AUTh farm 

(S, susceptible) and from winter cereal fields in Thessaloniki (7), Kilikis (1), Halkidiki (8), and 
Grevena (5), were evaluated in pot experiments for resistance to ALS- (chlorsulfuron, 
imazamox, mesosulfuron  + iodosulfuron, pyroxsulam) or/and ACCase-inhibiting herbicides 
(clodinafop-propargyl, diclofop-methyl, fluazifop-butyl, propaquizafop, quizalofop-ethyl, 
clethodim, cycloxydim, tralkoxydim, pinoxaden). The recommended rate of preemergence 
chlorsulfuron reduced fresh weight of the S population by 100%, whereas the four times of 
recommended rate reduced fresh weight of the 21 populations by 0-47%. The 
recommended rate of postemergence (POST) clodinafop-propargyl, pinoxaden, 
mesosulfuron + iodosulfuron, and pyroxsulam reduced fresh weight of the S population by 
100%, whereas imazamox, mesosulfuron + iodosulfuron or pyroxsulam, applied POST at four 
times of recommended rate reduced fresh weight of most populations by 0-82%. 
Clodinafop-propargyl, diclofop-methyl, fluazifop-butyl, propaquizafop or quizalofop-ethyl 
applied POST at four times of recommended rate reduced fresh weight of 12, 4 και 5 
populations by 0-64%, 46-97%, and 100%, respectively. On the contrary, the recommended 
rate of POST clethodim reduced fresh weight of 6 και 15 populations by 68-91% and 99-
100%, whereas the respective reduction of 6 and 15 populations due to POST pinoxaden was 
31-61% and 80-100%. Finally, cycloxydim applied POST at four times of recommended rate 
reduced fresh weight of 9, 2, and 11 populations by 0-74%, 87-93%, and 100%, while the 
respective reduction of 11, 5, and 5 populations due to POST tralkoxydim was 8-79%, 83-
97%, and 100%. These results indicate that 21 rigid ryegrass populations evolved cross-
resistance to ALS-inhibiting herbicides chlorsulfuron, imazamox, mesosulfuron + 
iodosulfuron and pyroxsulam, while 16 of them showed multiple resistance to ACCase-
inhibiting herbicides clodinafop-propargyl, diclofop-methyl, fluazifop-butyl, propaquizafop, 
quizalofop-ethyl, and tralkoxydim. However, most of the populations were susceptible to 
clethodim and pinoxaden, while 10 of them were also susceptible to cycloxydim. 
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΗ ΣΗ ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΧΟΚΤΠΕΡΗ (Cyperus difformis) 
Ε ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΑ-ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΣΗ ΔΡΑΗ ΣΟΤ ΕΝΖΤΜΟΤ ALS 
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Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογικθκαν 10 πλθκυςμοί μοςχοκφπερθσ 
(Cyperus difformis L.) για τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ ανκεκτικότθτασ ςε 
ηιηανιοκτόνα-αναςτολείσ τθσ δράςθσ του ενηφμου οξικογαλακτικι ςυνκάςθ (ALS). Οι 
ςπόροι των 10 πλθκυςμϊν προζρχονταν από ορυηϊνεσ του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ, 
ενϊ θ ςυγκριτικι μελζτθ ωσ προσ τθν ζνταςθ τθσ ανκεκτικότθτασ 
πραγματοποιικθκε με βάςθ τον πιςτοποιθμζνο ευαίςκθτο πλθκυςμό (S, 
susceptible) από τθ Μεγάλθ Βρετανία. Τα δεδομζνα ζδειξαν ότι θ 64 φορζσ 
μεγαλφτερθ δόςθ των ηιηανιοκτόνων azimsulfuron και halosulfuron-methyl μείωςε 
τθν ανάπτυξθ των φυτϊν των 10 πλθκυςμϊν λιγότερο από 50% (R, resistant). 
Αντικζτωσ, το 1/4 τθσ ςυνιςτϊμενθσ δόςθσ (0,45 και 0,47 g δ.ο./ςτρ, αντιςτοίχωσ) 
μείωςε το νωπό βάροσ του ευαίςκθτου πλθκυςμοφ κατά 50%. Επιπροςκζτωσ, θ 
αλλθλοφχθςθ τμιματοσ του als γονιδίου ζδειξε ότι θ διαςταυρωτι ανκεκτικότθτα 
των 10 πλθκυςμϊν ςτα δφο ηιηανιοκτόνα οφειλόταν ςε ςθμειακζσ μεταλλάξεισ με 
αποτζλεςμα, ςτθν πολυπεπτιδικι αλυςίδα του ενηφμου ALS, το αμινοξφ προλίνθ 
(Pro, CCT) ςτθ κζςθ 197 να αντικαταςτακεί από τθ αλανίνθ (Ala, GCT) ι τθ ςερίνθ 
(Ser, TCT). Θ in vitro μελζτθ τθσ δράςθσ  του ενηφμου ALS των 10 ανκεκτικϊν 
πλθκυςμϊν, παρουςία και απουςία των ηιηανιοκτόνων azimsulfuron και 
halosulfuron-methyl, ζδειξε ότι οι I50 τιμζσ (ςυγκζντρωςθ κάκε ηιηανιοκτόνου που 
προκαλεί μείωςθ τθσ δράςθσ του ενηφμου ALS κατά 50%) ιταν 10,3-50,8 μΜ 
azimsulfuron και 6,41-48,5 μΜ halosulfuron-methyl. Οι αντίςτοιχεσ I50 τιμζσ 
ςυγκζντρωςθσ του azimsulfuron και του halosulfuron-methyl για τον ευαίςκθτο 
πλθκυςμό ιταν 0,09 και 0,10 μΜ. Θ ζνταςθ ανκεκτικότθτασ (R/S, I50 R-ανκεκτικοφ 
πλθκυςμοφ /I50 S-ευαίςκθτου πλθκυςμοφ) των 10 πλθκυςμϊν ιταν 116-900 για το 
azimsulfuron και 65-490 για το halosulfuron-methyl. Τα αποτελζςματα αυτά 
δείχνουν ότι θ διαςταυρωτι ανκεκτικότθτα των 10 πλθκυςμϊν μοςχοκφπερθσ ςτα 
δφο ηιηανιοκτόνα οφειλόταν ςε μετάλλαξθ του als γονιδίου, θ οποία οδιγθςε ςε 
τροποποίθςθ τθσ αλλθλουχίασ των αμινοξζων του ενηφμου ALS και ςτθν, ωσ εκ 
τοφτου, μειωμζνθ ευαιςκθςία του ςτα δφο ηιηανιοκτόνα.  
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Ten smallflower umbrella-sedge (Cyperus difformis L.) populations, collected 

from rice fields located in Northern Greece, were evaluated in pot experiments for 
possible development of resistance to ALS-inhibiting herbicides. The rate response 
experiments showed that both azimsulfuron and halosulfuron-methyl, applied at 
sixty four (64) times higher than the recommended rate, failed to reduce by 50% 
growth of the ten putative resistant populations (R). However, for the imported as 
‘susceptible population (S)’ from UK, both herbicides applied at 1/4 of the 
recommended rate reduced growth by 50%. The als gene sequencing for one S and 
10 R populations revealed that the observed resistance is attributed to a point 
mutation, leading to substitution of Pro197 (CCT) amino acid by Ala (GCT) or Ser 
(TCT) of the ALS enzyme. The in vitro catalytic activity of the ALS enzyme, extracted 
from the R populations and tested in the presence and absence of azimsulfuron or 
halosulfuron-methyl, indicated that the I50 values (herbicide concentration needed 
for 50% reduction of the ALS activity) ranged from 10.3 to 50.8 μM azimsulfuron and 
from 6.41 to 48.5 μM halosulfuron-methyl, whereas the corresponding values for the 
S population were 0.09 and 0.10, respectively. The resistance ratio [(R/S, calculated 
by dividing the I50 value of each R population with the I50 for the S one] ranged from 
116 to 900 for azimsulfuron and from 65 to 490 for halosulfuron-methyl. These 
results strongly support that the cross-resistance of the ten smallflower umbrella-
sedge populations was due point mutation of the als gene, which resulted in ALS 
enzyme with reduced sensitivity to ALS-inhibiting herbicides. 
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΛΗΘΤΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΡΤΖΙΟΤ (Oryza sativa L.) ΓΙΑ 
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Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογικθκαν οκτϊ πλθκυςμοί κόκκινου ρυηιοφ 
(Oryza sativa L.), ςε ςφγκριςθ με μία ευαίςκθτθ και μία ανκεκτικι ςτο imazamox 
ποικιλία ρυηιοφ τφπου ‘Clearfield’, για πικανι εμφάνιςθ ανκεκτικότθτασ ςτο 
imazamox. Οι οκτϊ πλθκυςμοί του κόκκινου ρυηιοφ προζρχονταν από ορυηϊνεσ 
Βορείου Ελλάδασ (Νομόσ Κεςςαλονίκθσ), όπου θ χριςθ του imazamox είχε 
μειωμζνθ αποτελεςματικότθτα. Σε πειράματα φυτοδοχείων διαπιςτϊκθκε ότι ο 
μεταφυτρωτικόσ ψεκαςμόσ με 4 g δ.ο. imazamox/ςτρ προκάλεςε μεγαλφτερθ από 
50% μείωςθ του νωποφ βάρουσ τριϊν πλθκυςμϊν κόκκινου ρυηιοφ και τθσ 
ευαίςκθτθσ ποικιλίασ ρυηιοφ, ενϊ για τθν κατά 50% μείωςθ του νωποφ βάρουσ 
(τιμζσ GR50) πζντε πλθκυςμϊν κόκκινου ρυηιοφ και τθσ ποικιλίασ ‘Clearfield’ 
χρειάςτθκαν 6-64 g δ.ο. imazamox/ςτρ. Θ απομόνωςθ και αλλθλοφχθςθ τμιματοσ 
του als γονιδίου ζδειξε θ ανκεκτικότθτα των πζντε πλθκυςμϊν κόκκινου ρυηιοφ και 
τθσ ποικιλίασ 'Clearfield' οφειλόταν ςε ςθμειακζσ μεταλλάξεισ, κακϊσ, ςτο ζνηυμο 
ALS, το αμινοξφ ςερίνθ ςτθ κζςθ 653 αντικαταςτάκθκε από τθν αςπαραγίνθ 
(Ser653-Asn) και το αμινοξφ βαλίνθ ςτθ κζςθ 679 αντικαταςτάκθκε από τθ 
μεκειονίνθ (Val679-Met). Οι ίδιεσ αντικαταςτάςεισ καταγράφθκαν και ςτθν ποικιλία 
‘Clearfield’, γεγονόσ που υποςτθρίηει τθν υπόκεςθ ότι θ ανκεκτικότθτα των 
πλθκυςμϊν του κόκκινου ρυηιοφ είναι δυνατόν να οφείλεται ςε ροι του 
μεταλλαγμζνου als γονιδίου από τθν ποικιλία ‘Clearfield’. Θ in vitro μελζτθ τθσ 
δράςθσ του ενηφμου ALS, παρουςία και απουςία του imazomax, ζδειξε ότι οι τιμζσ 
Λ50 (ςυγκζντρωςθ imazamox για αναςτολι τθσ δράςθσ του ενηφμου κατά 50%) για 
τουσ ευαίςκθτουσ και ανκεκτικοφσ πλθκυςμοφσ του κόκκινου ρυηιοφ ιταν 2.2-8.0 
και 100-880 μM imazamox, αντιςτοίχωσ. Θ υπολογιςκείςα ζνταςθ ανκεκτικότθτασ 
(R/S = Λ50 R-ανκεκτικοφ/Λ50 S-ευαίςκθτου) κυμάνκθκε από 45 ζωσ 400. Τα ςυνολικά 
αποτελζςματα των τριϊν μεκόδων ανάλυςθσ ζδειξαν ότι θ μειωμζνθ 
αποτελεςματικότθτα του imazamox ςε πζντε πλθκυςμοφσ κόκκινου ρυηιοφ 
οφειλόταν ςτθν παρουςία ανκεκτικϊν ατόμων με μεταλλαγμζνο als γονίδιο, το 
οποίο είναι δυνατόν να μεταφζρκθκε μζςω τθσ γφρθσ από τθν ανκεκτικι ποικιλία 
‘Clearfield’. 
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Eight red rice (Oryza sativa L.) populations, compared with one susceptible and 

one resistant to imazamox rice variety (cv. “Clearfield”), were evaluated in pot 
experiments for possible development of resistance to imazamox. Additionally, the 
sequencing of als gene and the in vitro ALS enzyme activity assay were used to 
evaluate the molecular basis of red rice resistance. The red rice populations 
originated from rice fields located in northern Greece (county of Thessaloniki), 
where the postemergence application of imazamox failed to control them 
effectively. The pot experiments showed that 40 g ai imazamox/ha caused a greater 
than 50% fresh weight reduction on three red rice populations (S, susceptible) and 
the susceptible rice variety, while 60-640 g ai imazamox/ha were needed for a 50% 
fresh weight reduction (GR50 values) of five red rice populations (R, resistant) and 
“Clearfield” variety. The als gene sequencing revealed that the observed resistance 
of the five red rice populations and the “Clearfield” variety is attributed to a point 
mutations, leading to substitution of Ser653 (TCT) by Asn (AAG) and Val679 (GTG) by 
Met (ATG) of the ALS enzyme. The same substitutions were detected in “Clearfield” 
variety, suggesting that the red rice resistance was due to mutant als gene flow from 
the “Clearfield” variety. The in vitro ALS enzyme activity showed that the I50 values 
(imazamox dose for 50% inhibition of the enzyme activity) for the S and R red rice 
populations were 2.2-8.0 μM imazamox and 100-880 μM imazamox, respectively. 
The calculated resistance factor (R/S= I50 resistant/I50 susceptible) ranged from 45 to 
400. These findings indicate that the insufficient control of five red rice populations 
with imazamox was due to target-site resistance and particularly due to a point 
mutation at the Ser653 codon, which is positively identified as having been derived 
from the Clearfield rice cultivar. 
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Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογικθκαν οκτϊ πλθκυςμοί μουχρίτςασ 

(Echinochloa) για τθν πικανι εμφάνιςθ ανκεκτικότθτασ ςτα ηιηανιοκτόνα bispyribac-
sodium, imazamox και penoxsulam. Οι πλθκυςμοί προζρχονταν από καλλιζργειεσ 
ρυηιοφ των Νομϊν Κεςςαλονίκθσ, Αιτωλοακαρνανίασ και από τθν Τουρκία. Ο 
ψεκαςμόσ των φυτϊν με τθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ των ηιηανιοκτόνων προκάλεςε 
μείωςθ του νωποφ βάρουσ κατά 98-100% μόνον των πζντε πλθκυςμϊν (S, 
ευαίςκθτοι), ενϊ θ διπλάςια από τθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ τουσ προκάλεςε μείωςθ του 
νωποφ βάρουσ των άλλων τριϊν πλθκυςμϊν κατά 35-45% (R, ανκεκτικοί). Θ 
ςυγκριτικι μελζτθ των αλλθλουχιϊν του χλωροπλαςτικοφ DNA, ςε ςυνδυαςμό με το 
πρότυπο ζκφυςθσ βλαςτϊν-φφλλων και των χαρακτθριςτικϊν τθσ ταξιανκίασ, ζδειξε 
ότι ζνασ ευαίςκθτοσ και τρεισ ανκεκτικοί πλθκυςμοί ανικαν ςτο είδοσ E. oryzicola, 
τρεισ ευαίςκθτοι κατατάςςονταν ςτο είδοσ E. hispidula και τζλοσ ζνασ ευαίςκθτοσ 
ανικε ςτο είδοσ E. oryzoides. Με τθ ςυγκριτικι μελζτθ των αλλθλουχιϊν ενόσ 
τμιματοσ του als γονιδίου διαπιςτϊκθκε ότι θ ανκεκτικότθτα των τριϊν πλθκυςμϊν 
οφείλεται ςε ςθμειακι μετάλλαξθ, με ςυνζπεια, ςτθν πολυπεπτιδικι αλυςίδα του 
ενηφμου ALS, τθν αντικατάςταςθ τθσ τρυπτοφάνθσ από τθ λευκίνθ (Trp574-Leu). Θ 
in vitro μελζτθ τθσ δράςθσ του ενηφμου ALS, παρουςία και απουςία των 
ηιηανιοκτόνων, ζδειξε ότι οι τιμζσ Λ50 (ςυγκζντρωςθ κάκε ηιηανιοκτόνου που 
προκαλεί μείωςθ τθσ δράςθσ του ενηφμου ALS κατά 50%) για τουσ ευαίςκθτουσ 
πλθκυςμοφσ κυμαίνονταν από 0,2 ζωσ 0,4 μM bispyribac-sodium και από 1,8 ζωσ 
6,8 μM imazamox, ενϊ οι αντίςτοιχεσ τιμζσ Λ50 για τουσ ανκεκτικοφσ πλθκυςμοφσ 
κυμαίνονταν από 4,8 ζωσ 7,9 μM bispyribac-sodium και από 110 ζωσ 780 μM 
imazamox. Θ ζνταςθ τθσ ανκεκτικότθτασ (R/S, Λ50 R-ανκεκτικοφ/Λ50 S-ευαίςκθτου) 
κυμαίνονταν από  9 ζωσ 32 για το penoxsulam και από 24 ζωσ 161 για bispyribac-
sodium και imazamox, αντιςτοίχωσ. Τα παραπάνω αποτελζςματα δείχνουν ότι οι 
τρεισ E. oryzicola πλθκυςμοί εμφάνιςαν διαςταυρωτι ανκεκτικότθτα ςτα 
ηιηανιοκτόνα bispyribac-sodium, imazamox και penoxsulam.  
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Eight Echinochloa populations, originating from rice fields located in 
Thessaloniki, Aitoloakanania and Turkey, were evaluated in pot experiments for 
possible development of resistance to bispyribac-sodium, imazamox and 
penoxsulam. Also, the chloroplast DNA (cpDNA) sequence comparison analysis was 
used to discriminate Echinochloa populations. Additionally, the sequencing of als 
gene and the in vitro ALS enzyme activity assay were used to evaluate the molecular 
basis of Echinochloa resistance. The pot experiments indicated that all herbicides 
applied at two-fold of the recommended rate caused a 35-45% growth reduction on 
three Echinochloa populations (R, resistant), while the recommended rate reduced 
growth by 98-100% of the five Echinochloa populations (S, susceptible). The cpDNA 
sequence comparison analysis discriminated as E. oryzicola the one susceptible and 
three resistant conventionally classified (based on leaf, stem and panicle traits) 
populations, whereas one and three susceptible populations were classified as E. 
oryzoides and E. hispidula, respectively. The als gene sequencing revealed that the 
observed cross-resistance of the three E. oryzicola populations is attributed to a 
point mutation, which leads to substitution of Trp574 (TGG) amino acid by Leu (TTG) 
(Trp574-Leu) of the ALS enzyme. The in vitro ALS enzyme activity showed that the I50 
values (herbicide dose for 50% inhibition of the enzyme activity) for the susceptible 
Echinochloa populations were 0.2-0.4 μM bispyribac-sodium and 1.8-6.8 μM 
imazamox, respectively, whereas the respective I50 values for the resistant 
populations were 4.8-7.9 μM bispyribac-sodium and 110-780 μM imazamox. The 
calculated resistance factor (R/S= I50 resistant/I50 susceptible) were 9-32 and 24-161 
for bispyribac-sodium and imazamox, respectively. These findings indicate that three 
E. oryzicola populations evolved target-site cross-resistance to ALS-inhibiting 
herbicides bispyribac-sodium, imazamox and penoxsulam, which was due to a point 
mutation at the Trp574 codon.   
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Σε διετι πείραμα αγροφ μελετικθκε ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ τθσ καλλιζργειασ 

βαμβακιοφ και τεςςάρων γενοτφπων Datura ςε διάφορεσ πυκνότθτεσ. Στο 
αγρόκτθμα του ΑΡΚ, το 2013 και 2014, εγκαταςτάκθκε πείραμα όπου αξιολογικθκε 
θ επίδραςθ τθσ πυκνότθτασ (0, 5, 10 και 15 φυτά/m2) τεςςάρων γενοτφπων του 
γζνουσ Datura (D. stramonium f. stramonium, D. ferox και δφο γενότυποι του D. 
stramonium f. tatula) ςτθν απόδοςθ του βαμβακιοφ. Θ ςυνδυαςμζνθ ανάλυςθ των 
δεδομζνων ζδειξε ότι το νωπό βάροσ των γενοτφπων Datura και θ απόδοςθ του 
βαμβακιοφ επθρεάςτθκαν ςθμαντικά από το ζτοσ πειραματιςμοφ, τθν πυκνότθτα, 
τον γενότυπο Datura, κακϊσ και από τθν αλλθλεπίδραςθ 
‘χρόνοσ×πυκνότθτα×γενότυποσ’. Γενικϊσ, θ απόδοςθ του βαμβακιοφ ιταν 
υψθλότερθ το 2013 από το 2014. Επίςθσ, θ φκίνουςα ςειρά νωποφ βάρουσ για τουσ 
τζςςερισ γενοτφπουσ του Datura ιταν D. ferox (8,1 kg/m2)> D. stramonium f. tatula 
1 (6,4 kg/m2)> D. stramonium f. tatula 2 (5,8 kg/m2)> D. stramonium f. stramonium 
(3,4 kg/m2). Αντίςτοιχωσ, θ φκίνουςα ςειρά τθσ απόδοςθσ του βαμβακιοφ ιταν D. 
stramonium f. stramonium (168 kg/ςτρ)> D. ferox (141 kg/ςτρ)> D. stramonium f. 
tatula 1 (131 kg/ςτρ)> D. stramonium f. tatula 2 (126 kg/ςτρ). Τζλοσ, θ αφξουςα 
ςειρά νωποφ βάρουσ των τριϊν πυκνοτιτων του Datura ιταν 5 φυτά/m2 (5.4 kg/m2) 
<10 φυτά/m2 (8.2 kg/m2) <15 φυτά/m2 (10.1 kg/m2), ενϊ θ αντίςτοιχθ φκίνουςα 
ςειρά τθσ απόδοςθσ του βαμβακιοφ λόγω των τεςςάρων πυκνοτιτων του ηιηανίου 
ιταν 232 kg/ςτρ (0 φυτά/m2)> 130 kg/ςτρ (5 φυτά/m2)> 109 kg/ςτρ (10 φυτά/m2)> 
95 kg/ςτρ (15 φυτά/m2). Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι ο D. stramonium f. 
stramonium είχε τθ μικρότερθ ανταγωνιςτικι ικανότθτα ζναντι του βαμβακιοφ, ςε 
ςφγκριςθ με τουσ άλλουσ τρεισ γενοτφπουσ του Datura, ενϊ θ πυκνότθτα 5 
φυτϊν/m2 ιταν ικανι να προκαλζςει μείωςθ τθσ απόδοςθσ του βαμβακιοφ κατά 
44%.  
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In a two-year field experiment, the competition between cotton and four 
Datura genotypes grown at different densities was studied. During 2013 and 2014 
growing seasons, at the Farm of AUTh, an experiment was established to evaluate 
the effect of four densities (0, 5, 10 and 15 plants/m2) of four Datura accessions (D. 
stramonium f. stramonium, D. ferox and two D. stramonium f. tatula) on seedcotton 
yield. The over years analysis of variance (ANOVA) showed that both fresh weight of 
Daturas and seedcotton yield were significantly affected by the growing season, 
weed density, the Datura accession, as well as by the year×density×Datura accession 
interaction. Generally, seedcotton yield was higher in 2013 than in 2014. Also, the 
decreasing fresh weight order for the four accessions was D. ferox (8,1 kg/m2)> D. 
stramonium f. tatula 1 (6,4 kg/m2)> D. stramonium f. tatula 2 (5,8 kg/m2)> D. 
stramonium f. stramonium (3,4 kg/m2). The respective order for seedcotton yield 
was D. stramonium f. stramonium (168 kg/m2)> D. ferox (141 kg/m2)> D. stramonium 
f. tatula 1 (131 kg/m2)> D. stramonium f. tatula 2 (126 kg/m2). Moreover, the 
increasing fresh weight order for the three weed densities was 5 plants/m2 (5.4 
kg/m2) <10 plants/m2 (8.2 kg/m2) <15 plants/m2 (10.1 kg/m2), while the respective 
decreasing order for seedcotton yield due to competition by the four weed densities 
was 232 kg/m2 (0 plants/m2)> 130 kg/m2 (5 plants/m2)> 109 kg/m2 (10 plants/m2)> 
95 kg/m2 (15 plants/m2). The findings indicated clearly that D. stramonium f. 
stramonium was the less competitive against cotton compared with the other three 
Datura accessions, while 5 plants/m2 were an efficient density to cause a reduction 
of seedcotton yield up to 44%. 
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ΣΟ ΖΙΖΑΝΙΟ Equisetum arvense L. ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΟΤ Ε ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
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Τα φυτά του γζνουσ Equisetum ςυγκαταλζγονται ςτα αρχαιότερα είδθ ςτον 

πλανιτθ γι αυτό και ςυχνά χαρακτθρίηονται ωσ «ηωντανά απολικϊματα». Ανάμεςα 
ςε αυτά, θ αλογοουρά (Equisetum arvense) απάνταται ςυχνά και ςτθ χϊρα μασ και 
είναι γνωςτι για τισ ποικίλλεσ χριςεισ τθσ. Ραρόλα αυτά, το πολυετζσ αυτό είδοσ 
μπορεί να αποτελζςει και ζνα ιδιαίτερα προβλθματικό ηιηάνιο ςε διάφορεσ 
καλλιζργειεσ, με τισ ςχετικζσ όμωσ πλθροφορίεσ γφρω από τισ επιδράςεισ του να 
είναι ελάχιςτεσ. Για το λόγο αυτό εγκαταςτάκθκε πείραμα αγροφ ςε καλλιζργεια 
ρεβικιοφ (Cicer arietinum L.) ςτθν περιοχι του Αγίου Στεφάνου Δομοκοφ το 2014. Το 
πειραματικό ςχζδιο που ακολουκικθκε ιταν των τυχαιοποιθμζνων πλιρων 
ομάδων με τρεισ επεμβάςεισ (υψθλι και χαμθλι πυκνότθτα φυςικοφ πλθκυςμοφ 
αλογοουράσ και ςκαλιςμζνοσ μάρτυρασ χωρίσ ηιηάνια) και 4 επαναλιψεισ. Οι 
διαςτάςεισ του κάκε πειραματικοφ τεμαχίου ιταν 12 m2. Τα αποτελζςματα ζδειξαν 
ότι τόςο οριςμζνα χαρακτθριςτικά τθσ ανάπτυξθσ όςο και θ απόδοςθ του ρεβικιοφ 
επθρεάςτθκαν ςθμαντικά από τθν παρουςία τθσ αλογοουράσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το 
μικοσ του ριηικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και ο αρικμόσ των λοβϊν και των ςπόρων 
φαίνεται να επθρεάςτθκαν ςθμαντικά από τθν αλογοουρά. Αξίηει μάλιςτα να 
ςθμειωκεί ότι θ απόδοςθ τθσ καλλιζργειασ ςε καρπό ιταν κατά 41 και 29% 
μειωμζνθ ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα ςτα πειραματικά τεμάχια με τθν υψθλι και τθ 
χαμθλι πυκνότθτα αλογοουράσ, αντίςτοιχα. Ρεραιτζρω ζρευνα απαιτείται για τθ 
διερεφνθςθ των επιδράςεων τθσ αλογοουράσ ςε διάφορεσ καλλιζργειεσ και 
εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ αλλά και για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του 
ηιηανίου. 
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FIELD HORSETAIL (Equisetum arvense L.) AND ITS EFFECTS  ON CHICKPEA 
 

I.S. Travlos1, D.J. Bilalis1, P. Papastylianou1, D. Chachalis2, A. Efthymiadou3 
and A. Karkanis4 

 
1 Agricultural University of Athens, Faculty of Crop Science, Athens, Greece, 

Email: travlos@aua.gr 
2 Benaki Phytopathological Institute, Kifisia, Greece 
3 New York College, Athens 
4 University of Thessaly, Department of Agriculture Crop Production and Rural 

Environment, 
 
 
Field horsetail (Equisetum arvense L.) is a member of the Equisetaceae family 

which was comprised by many species more than 200 million years ago. These plants 
are considered living fossils, are often promoted for medicinal purpose but 
sometimes they can be noxious weeds, especially for crops of low height and 
competitive ability. The main objective of the present study was to evaluate the 
effects of E. arvense on growth and productivity of chickpea (Cicer arietinum L.) 
under field conditions. Therefore, a field experiment was conducted in Domokos 
region in Central Greece in 2014. Chickpea cv. Thiva was seeded according to the 
common practices. The experimental area was naturally infested with horsetail. The 
experiment was arranged in a completely randomized design with three treatments 
(plots with high and low density of horsetail and weed-free plots) and four 
replicates. Plot size was 3 x 4 m. Several measurements were taking throughout the 
growing period. Results showed that horsetail reduced several growth and yield 
parameters of chickpea, such as root length and number of pods and seeds. It is also 
noticeable that seed yield was 41 and 29% lower than the weed-free plots, in the 
case of high and low density of horsetail, respectively. Our results revealed that 
chickpea can be very susceptible to the competition imposed by horsetail and 
several measures should be taken for the avoidance of its establishment. 
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ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΛΙΠΑΝΗ ΣΗ 
ΖΙΖΑΝΙΟΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΟΜΑΣΑ 

 
Δ. Μπιλάλθσ, Χ. Δρόντηα, Π. Παπαςτυλιανοφ, Η. Σραυλόσ, Ν. Κατςζνιοσ και 

. Σςιϊροσ  
 

Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών, Σμιμα Επιςτιμθσ Φυτικισ Παραγωγισ, 
Εργαςτιριο Γεωργίασ, Ιερά Οδόσ 75, Ακινα, Email: bilalis@aua.gr 

 
 
Θ βιομθχανικι τομάτα αποτελεί μια ςθμαντικι καλλιζργεια για διάφορεσ 

περιοχζσ τισ χϊρασ. Τα τελευταία χρόνια μάλιςτα, υπάρχει αυξθμζνθ ηιτθςθ για 
βιολογικά παραγόμενο προϊόν. Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ 
διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ οργανικισ και ανόργανθσ λίπανςθσ ςτα ηιηάνια ςτθ 
βιομθχανικι τομάτα. Για το λόγο αυτό εγκαταςτάκθκε πείραμα ςτον αγρό του 
Εργαςτθρίου Γεωργίασ του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν από τον Απρίλιο 
μζχρι τον Αφγουςτο  του 2014. Το πειραματικό ςχζδιο που ακολουκικθκε ιταν  
αυτό των τυχαιοποιθμζνων πλιρων ομάδων με 3 επαναλιψεισ και 4 επεμβάςεισ. Οι 
διαφορετικζσ επεμβάςεισ αφοροφςαν δφο είδθ οργανικισ λίπανςθσ (κοπριά, 
κομπόςτ), ανόργανθ λίπανςθ και τον μάρτυρα (χωρίσ προςκικθ λιπάςματοσ). Κατά 
τθ διάρκεια τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου ζγιναν μετριςεισ που αφοροφςαν το 
είδοσ, τθν πυκνότθτα και τθ βιομάηα των ηιηανίων και ακολοφκθςε εκτίμθςθ τθσ 
ποικιλομορφίασ για κάκε επζμβαςθ ξεχωριςτά, χρθςιμοποιϊντασ τουσ δείκτεσ 
ποικιλότθτασ Simpson, Shannon και το δείκτθ ομαλότθτασ Pielou. Μεγαλφτερθ 
ποικιλότθτα ειδϊν ωσ προσ το δείκτθ Simpson παρατθρικθκε ςτθν επζμβαςθ με  
κομπόςτ, ενϊ ωσ προσ το Shannon ςτον μάρτυρα. Ανάλογθ με τθ ςυμπεριφορά του 
δείκτθ Shannon ιταν και θ ςυμπεριφορά του δείκτθ ομαλότθτασ Pielou. Ο πλοφτοσ 
των ειδϊν ιταν παρόμοιοσ για όλεσ τισ επεμβάςεισ, ενϊ θ αφκονία των ειδϊν ιταν 
μεγαλφτερθ κατά 44% ςτο κομπόςτ ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα, και κατά 19% ςε 
ςχζςθ με τθν κοπριά και τθν ανόργανθ λίπανςθ. Ωσ κυρίαρχο είδοσ και ςτισ τζςςερισ 
επεμβάςεισ καταγράφθκε το βλιτο (Amaranhtus retroflexus). Θ παρουςία του ςτα 
πειραματικά τεμάχια με κομπόςτ ιταν κατά 64, 44 και 40% υψθλότερθ ςε ςχζςθ με 
τον μάρτυρα , τθν κοπριά και τθν ανόργανθ λίπανςθ, αντίςτοιχα. Ωσ δεφτερο 
κυρίαρχο ηιηάνιο καταγράφθκε ο βζλιουρασ (Sorgum halepense) με μεγαλφτερθ 
ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ςτα πειραματικά τεμάχια ςτα οποία ζγινε ανόργανθ λίπανςθ 
(υψθλότερθ κατά 33, 66 και 66% ςε ςχζςθ με τθν κοπριά, το κομπόςτ και τον 
μάρτυρα, αντίςτοιχα). Καμία επζμβαςθ δε φαίνεται να υπερτερεί ςθμαντικά ςε 
ςχζςθ με τι άλλεσ όςον αφορά το ξθρό βάροσ των ηιηανίων. Τα δεδομζνα τθσ 
εργαςίασ αυτισ ζδειξαν ότι θ βιομθχανικι τομάτα μπορεί να καλλιεργθκεί με 
βιολογικό τρόπο χωρίσ τα οργανικά λιπάςματα να ζχουν κάποια ςθμαντικι 
επίδραςθ ςτα ηιηάνια. 
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EFFECT OF ORGANIC AND INORGANIC FERTILIZATION IN WEED FLORA IN 
PROCESSING TOMATO CROP 
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Tomato is one of the most important crops in Greece. Lately an increasing 

demand for organic tomato products is obvious. The aim of current research was to 
evaluate weed flora by using different kinds of fertilization (organic - inorganic) in 
processing tomato crop. Therefore, a field experiment was conducted in 2014 in the 
farm of Agricultural University of Athens. Three different treatments, two organic 
(compost and manure), one inorganic fertilizer and control treatment were arranged 
in a randomized complete block design with tree replications. During growing period 
measurements on weed density and biomass were taken, while several biodiversity 
indices such as Shannon-Weiner, Simpson’s and Pielou’s were determined. Our 
results revealed that Simpson’s index was higher in compost, while Shannon-Weiner 
index was higher in the untreated control. Pielou’s index had a similar trend with 
Shannon-Weiner Index. Richness of species was similar to all treatments, while 
abundance in compost was 44%, 19 % and 19% higher than the control, manure and 
inorganic fertilization, respectively. Amaranthus retroflexus was the dominant 
species in all treatments. Its presence in experimental plots with compost was 64, 44 
and 40% higher than control, manure and inorganic fertilization, respectively. 
Moreover, Sorgum halepense had a high frequency of occurrence in experimental 
plots with inorganic fertilization (33, 66 and 66% higher than manure, compost and 
control, respectively). Regarding weed biomass, there were not significant 
differences between the several fertilization treatments. The results of the present 
study showed that processing tomato can be grown under organic conditions, 
without any significant impact of organic fertilizers on weeds. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ ΓΟΝΟΣΤΠΩΝ ΑΝΣΡΑΚΛΑ (Portulaca oleracea 
L.) Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΗ ΣΟΤ 

 
. Πετρόπουλοσ, Α. Καρκάνθσ, Α. Χα, Χ. Λφκασ 

 
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Σμιμα Γεωπονίασ Φυτικισ Παραγωγισ και 

Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ, Οδόσ Φυτόκου, 38446, Βόλοσ 
Email: anekark80@yahoo.gr 

 
 

Θ αντράκλα είναι ζνα ετιςιο ανοιξιάτικο ηιηάνιο το οποίο προκαλεί 
ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςε αρκετζσ καλλιζργειεσ. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο 
ενδιαφζρον παρουςιάηει θ καλλιζργεια τθσ αντράκλασ ωσ λαχανικό λόγω τθσ 
υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε ω-3 λιπαρά οξζα. Σε πείραμα αγροφ που 
πραγματοποιικθκε ςτο αγρόκτθμα του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ τθν περίοδο 
Μάιοσ-Λοφλιοσ 2014, αξιολογικθκε θ ανάπτυξθ και θ απόδοςθ τριϊν γονοτφπων 
αντράκλασ (Portulaca oleracea L.). Ακολουκικθκε το εντελϊσ τυχαιοποιθμζνο 
ςχζδιο με τζςςερισ επαναλιψεισ για κάκε επζμβαςθ. Oι επεμβάςεισ ιταν: i) 
γονότυποσ Α (πλθκυςμόσ από τθν περιοχι του Δομοκοφ), ii) γονότυποσ Β (εμπορικι 
ποικιλία Common purslane) και iii) γονότυποσ Γ (εμπορικι ποικιλία Purslane Dark 
Green). Καταγράφθκε το φψοσ, θ απόδοςθ, το μικοσ των μεςογονατίων 
διαςτθμάτων, το πλάτοσ και το μικοσ των φφλλων ςτισ 45 και 65 θμζρεσ μετά τθν 
ςπορά. Επίςθσ, καταγράφθκε θ ςυγκζντρωςθ ςε χλωροφφλλθ (τιμι SPAD), θ 
περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα (oΒrix) και ο ρυκμόσ φωτοςφνκεςθσ. Τα αποτελζςματα 
ζδειξαν ότι τα φυτά του γονότυπου Β είχαν το μεγαλφτερο φψοσ. Τα φυτά των 
γονοτφπων Β και Γ παρουςίαςαν όρκια ανάπτυξθ, ενϊ τα φυτά του γονοτφπου Α 
παρουςίαςαν ζρπουςα ανάπτυξθ. Επίςθσ, το μεγαλφτεροσ μικοσ και πλάτοσ 
φφλλων καταγράφθκε ςε φυτά του γονοτφπου Β. Πςον αφορά τα φυςιολογικά 
χαρακτθριςτικά, καταγράφθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των τριϊν 
γονοτφπων. Στθν 1θ μζτρθςθ οι μεγαλφτερεσ τιμζσ SPAD κακϊσ και θ μεγαλφτερθ 
περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα καταγράφθκαν ςε φυτά του γονότυπου Α. Αντίκετα, οι 
μεγαλφτερεσ τιμζσ του ρυκμοφ φωτοςφνκεςθσ καταγράφθκαν ςε φυτά του 
γονότυπου Β. Τζλοσ, θ μικρότερθ απόδοςθ καταγράφθκε ςτον γονότυπο Α. 
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EVALUATION OF GROWTH AND YIELD OF SELECTED COMMON PURSLANE 
GENOTYPES (Portulaca oleracea L.) 
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Purslane is considered as an important spring weed that severely affects crop 
production. In recent years, there has been increasing interest in purslane 
commercial cultivation as a vegetable species due to its high content in omega-3 
fatty acids. A purslane crop (Portulaca oleracea L.) was established in the 
experimental field of the University of Thessaly in 2014. The main objective of this 
study was to evaluate the growth and yield of three purslane genotypes. The 
experimental design was a completely randomized design with four replications per 
treatment. The treatments were three different genotypes of common purslane: i) 
genotype A (local population from “Domokos” region), ii) genotype B (commercial 
cultivar Common purslane) and iii) genotype C (commercial cultivar Purslane Dark 
Green). Morphological and physiological parameters such as plant height, internode 
length, leaf length and width, total soluble solids (TSS) content, chlorophyll content 
and photosynthetic rate were determined at 45 and 65 days after sowing. The yield 
of purslane crop was also recorded. Comparing the three genotypes, it was found 
that the genotype A had a prostrate growth habit, whereas the genotypes B and C 
had an upright growth habit. Moreover, at both assessments, the highest internode 
length was recorded for genotype A. In contrast, genotype B had higher leaf length 
and width. Furthermore, the highest SPAD value and TSS content (oΒrix), was found 
in genotype A. Regarding the photosynthetic rate, there were significant differences 
between treatments. At both assessments, the highest photosynthetic rate was 
found in genotype A. Final, the lowest yield was recorded for genotype A. 
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ΣΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΣΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΣΗ ΚΡΗΣΗ 
 

              Μ. Δαμανάκθσ, Ζ. Κυπριωτάκθσ και Μ. Αβραμάκθσ 
 
 
Ζγινε καταγραφι ςτα ηιηάνια 45 αμπελϊνων τθσ Κριτθσ. Καταγράφθκαν 194 

taxaηιηανίων. Τα κυριότερα ηιηάνια που καταγράφθκαν με φκίνουςα κατάταξθ είναι 
τα : 1) Oxalis pes-caprae 2) Cynodon dactylon  3) Bromus madritensis  4) Lolium 
rigidum 5) Convolvulus arvensis  6) Medicago polymorpha  7) Sinapis alba  8) Avena 
sterilis  9) Chenopodium album  10) Crepis vesicaria.  Θ ςυχνότθτα παρουςίασ κάκε 
είδουσ και πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ των ηιηανίων κάκε αμπελϊνα, ζχουν 
καταγραφεί, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ με τυχόν μελλοντικζσ 
καταγραφζσ των ηιηανίων ςτουσ ίδιουσ αμπελϊνεσ.  

 
 
 
                 THE WEEDS IN VINEYARDS OF CRETE 

 
M. Damanakis  Z. Kypriotakis   E. Avramakis 

 
      Natural History Museum of Crete, University of Crete, Crete 

 
 

The weeds in 45 vineyards of Crete were surveyed. A total number of 194 
weed taxa was recorded. The most important ones, in decreasing order being: 1) 
Oxalis pes-caprae 2) Cynodon dactylon  3) Bromus madritensis  4) Lolium rigidum 5) 
Convolvulus arvensis  6) Medicago polymorpha  7) Sinapis alba  8) Avenaarvensis  9) 
Chenopodium album  10) Crepis vesicaria.  Frequency of occurrences for each species 
and dada on weed management in each vineyard, were recorded in databases, to 
allow monitoring of changes in weed flora composition in the future. 
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5θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ – ΝΕΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΑ – ΝΕΕ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ 

 
 
 

Αποτελεςματικότθτα και εκλεκτικότθτα ηιηανιοκτόνων ςε                                           
πειράματα καλλιζργειασ ςτζβιασ (Stevia rebaudiana Bert.) 

 
Π. Χ. Λόλασ, π. ουίπασ και Α. Παπανικολάου 

 
Σμιμα Γεωπονίασ Φυτικισ Παραγωγισ και Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ  

Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ,  Οδόσ Φυτόκου, 384 46, Βόλοσ,   
lolaspet@agr.uth.gr 

 
 

 Θ ςτζβια είναι νζα καλλιζργεια ςτθν Ελλάδα από το 2010. Θ καλλιεργοφμενθ 
ζκταςθ  αυξάνεται  κάκε χρόνο, από περίπου  30 ςτρ, το 2012,  ςε περιςςότερα από 
2000 ςτρ. όπωσ  εκτιμάται  το 2015. Θ ςτζβια, όπωσ άλλεσ καλλιζργειεσ, 
κατατάςςεται ςτισ λεγόμενεσ μικρισ  ςθμαςίασ καλλιζργειεσ για τισ οποίεσ δεν 
υπάρχουν ακόμα επιτρεπόμενα ηιηανιοκτόνα. Στο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ 
GreekStevia (ΕΣΡΑ 2007-2013 –Συνεργαςία 2011) ζγιναν πειράματα ελζγχου 
ηιηανίων το 2013-2014 και κα επαναλθφκοφν  το 2015. Αξιολογικθκε θ 
αποτελεςματικότθτα κατά ηιηανίων και θ εκλεκτικότθτα  ςτθ ςτζβια ςυνολικά 10 
ηιηανιοκτόνων, ζνα (benfluralin) ωσ προμεταφυτευτικό ενςωματοφμενο, επτά ωσ 
προμεταφυτευτικά (flumioxazin, linuron, metribuzin,  oxadiazon,  oxyfluorfen, 
pendimethalin, s-metolachlor)  και δφο (bentazon, imazamox ωσ μεταφυτρωτικά. 
Χρθςιμοποιικθκε το πειραματικό ςχζδιο τυxαιοποιθμζνεσ πλιρεισ ομάδεσ με τρεισ 
επαναλιψεισ ανά επζμβαςθ, πειραματικό τεμάχιο 2 Χ 4 m. Οι αποςτάςεισ 
μεταφφτευςθσ ιταν 30 Χ 70 cm επί τθσ γραμμισ και μεταξφ γραμμϊν, αντίςτοιχα.  
Μετριςεισ ζγιναν για το φψοσ φυτοφ ανά 14 μζρεσ από τθν μεταφφτευςθ (ΜΑΜ), 
για τθν αποτελεςματικότθτα-εκλεκτικότθτα των ηιηανιοκτόνων ςτισ 30 ΜΑΜ, για το 
βάροσ ανά φυτό, φφλλων και ςτελεχϊν ςτισ 30, 60 και 90 ΜΑΜ και ςτθ ςυλλογι για 
τθν απόδοςθ και περιεκτικότθτα ςε γλυκοηίτεσ ςτεβιόλθσ. Αποτελεςματικά ςτον 
ζλεγχο ηιηανίων, πάνω από 80  ζωσ 90 % και εκλεκτικά ςτθ ςτζβια βρζκθκαν τα 
benfluralin, flumioxazin, linuron, oxadiazon, oxyflurfen και pendimethalin. Τα  
αγρονομικά χαρακτθριςτικά φψοσ, βάρθ και απόδοςθ δεν επθρεάςτθκαν από αυτά 
τα ηιηανιοκτόνα ςθμαντικά ςε ςχζςθ με το Μάρτυρα. Τα metribuzin  και s-
metolachlor ιταν αποτελεςματικά αλλά όχι πλιρωσ εκλεκτικά και επθρζαςαν τα 
αγρονομικά χαρακτθριςτικά ςε ςφγκριςθ με το Μάρτυρα. Το bentazon ιταν 
αποτελεςματικό αλλά όχι ικανοποιθτικά εκλεκτικό, ενϊ  το imazamox ιταν 
αποτελεςματικό αλλά όχι εκλεκτικό. Θ περιεκτικότθτα ςε γλυκοηίτεσ ςτεβιόλθσ δεν 
διζφερε ςθμαντικά μεταξφ ηιηανιοκτόνων και Μάρτυρα. Ρροτείνεται τα 
αποτελεςματικά και εκλεκτικά ηιηανιοκτόνα να εγκρικοφν για χριςθ ςε καλλιζργεια 
ςτζβιασ θ οποία τισ πρϊτεσ 30 ΜΑΜ ζχει αργι αφξθςθ και μπορεί να ηθμιϊνεται 
ςοβαρά από παρουςία ηιηανίων. 
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Effectiveness and selectivity of herbicides in 
 Stevia rebaudiana  Bert. field experiments   

 
P.C. Lolas, Sp. Souipas, and A. Papanikolaou 

 
Dep. Agriculture, Plant Production and Rural Environment, University of 

Thessaly,  Fytokou Str. GR-384 46, Volos, lolaspet@agr.uth.gr  
 

Stevia is a new crop still under study in Greece. The first commercial crop was 
grown in 2012 (3 ha.) and the acreage increases every year, expected to around 2000 
ha ιn 2015.  Stevia is considered a minor crop and has no any herbicide registered for 
weed control. In the frame of the Program GreekStevia (ESPA 2007-2013, 
Cooperation 2011) weed control field experiments were carried out in 2013-2014 
(continued in 2015). Ten herbicides (1-benfluralin as preplant incorporated, 7 as 
preplant-flumioxazin, linuron, metribuzin, oxadiazon, oxyfluorfen, pendimethalin, s-
metolachlor and 2 as postemergent-bentazon, imazamox) were evaluated for their 
effectiveness against weeds and selectivity on stevia. The experimental design used 
was a RCB with 3 replications per treatment, the plot size was 2 X 4 m, and had 4 
rows spaced 0,75 m apart with plants spaced 0,30 m on the row. Data obtained were 
plant height every 14 days after transplantin (DAT), herbicide effectiveness and 
selectivity at 30 DAT, fresh and dry weight of plant, stems and leaves per plan at 30, 
60 και 90 DAT, and yield and percent concentration of steviol glycosides at harvest 
time. Effective (80 to 90 %) against weeds, and selective on stevia were benfluralin, 
flumioxazin, linuron, oxadiazon, oxyflurfen and pendimethalin. The agronomic 
characteristics plant height, weight, and yield were not affected significantly 
compared to Control. Metribuzin and s-metolachlor were effective but not very 
selective on stevia and affected some of the agronomic characteristics. Bentazonand 
was effective but not satisfactorily selective, while imazamox was effective but not 
selective. Content of steviol glycosides was not changed significantly by herbicides 
compared to Control. It is suggested that the herbicides found effective and selective 
should be registered for use in stevia which is slowly developing during the first 30 
DAT in the field and cannot sufficiently compete with weeds 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΚΛΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΩΝ Ε ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΙΑ 
(Salvia hispanica L.) 

 
Α. Καρκάνθσ1*, Δ. Μπιλάλθσ2, A. Ευκυμιάδου3,  Χ. Λφκασ1, Η. Σραυλόσ2 

 

1Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Σμιμα Γεωπονίασ Φυτικισ Παραγωγισ και 
Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ, Οδόσ Φυτόκου, 38446, Βόλοσ,  *email: 
anekark80@yahoo.gr 

2Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών, Σμιμα Φυτικισ Παραγωγισ. 
3New York College, Athens.  

 

H χία (Salvia hispanica L.) είναι ζνα είδοσ που ανικει ςτθν οικογζνεια 
Labiatae, το οποίο καλλιεργείται για τουσ ςπόρουσ του αλλά και για το φφλλωμα 
του. Οι ςπόροι του είδουσ αυτοφ είναι πλοφςιοι ςε ω-3 λιπαρά οξζα, ενϊ το 
φφλλωμα του περιζχει αικζρια ζλαια. Στθν ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια δεν υπάρχουν 
εγκεκριμζνα ηιηανιοκτόνα ςτθν Ευρϊπθ. Γι’ αυτό το λόγο, ςε πείραμα αγροφ, που 
πραγματοποιικθκε τθν περίοδο Μάιοσ-Οκτϊβριοσ 2014, αξιολογικθκε θ 
εκλεκτικότθτα ηιηανιοκτόνων ςε καλλιζργεια χίασ. Ακολουκικθκε το ςχζδιο των 
τυχαιοποιθμζνων πλιρων ομάδων με 3 επαναλιψεισ για κάκε επζμβαςθ. Οι 
επεμβάςεισ ιταν ι) αψζκαςτοσ μάρτυρασ, ιι) pendimethalin (1137,5 g a.i ha-1), ιιι) 
oxyfluorfen (600 a.i ha-1), iv) linuron (902,5 g a.i ha-1), v) bentazone (1200 g a.i ha-1) 
και vi) fluazifop-p-butyl (250 g a.i ha-1). Τα ηιηανιοκτόνα pendimethalin, oxyfluorfen 
και linuron εφαρμόςτθκαν προφυτρωτικά, ενϊ τα ηιηανιοκτόνα bentazone και 
fluazifop-p-butyl εφαρμόςτθκαν μεταφυτρωτικά ςτο ςτάδιο των 6-8 φφλλων. Θ 
αξιολόγθςθ τθσ εκλεκτικότθτασ ζγινε με μετριςεισ τθσ πυκνότθτασ τθσ φυτείασ και 
τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν. Από τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων προζκυψε ότι 
τα ηιηανιοκτόνα pendimethalin, linuron και oxyfluorfen επθρζαςαν τθν πυκνότθτα 
τθσ καλλιζργειασ, το φψοσ και τθν βιομάηα τθσ χίασ. Το ηιηανιοκτόνο oxyfluorfen 
ηθμίωςε ςε μεγάλο βακμό τθν χία, ενϊ τα ηιηανιοκτόνα bentazone και fluazifop-p-
butyl δεν επθρζαςαν τθν ανάπτυξθ τθσ. Τα αποτελζςματα μασ ζδειξαν ότι τα 
ηιηανιοκτόνα pendimethalin, linuron και oxyfluorfen δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν 
με αςφάλεια ςτθν καλλιζργεια τθσ χίασ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ δόςεισ, ενϊ τα 
ηιηανιοκτόνα bentazone και fluazifop-p-butyl ζδειξαν τθν καλφτερθ εκλεκτικότθτα. 
Τζλοσ, επιβάλλεται θ αξιολόγθςθ των ςυγκεκριμζνων ηιηανιοκτόνων ςε διαφορετικά 
εδάφθ, αλλά και ςε διαφορετικζσ δόςεισ. 
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2Agricultural University of Athens, Laboratory of Agronomy. 

3New York College, Athens. 
 
 

Chia (Salvia hispanica L.) is an annual plant of the Labiatae family, which is 
cultivated mostly for seed and essential oil production. Chia seed oil is rich in omega-
3 fatty acids. In Europe, there are no herbicides registered for use in chia crop. 
Therefore, a field experiment was conducted throughout the growing period May-
October 2014, in order to evaluate the selectivity of pre- and post-emergence 
herbicides. The treatments were as follows: untreated control, pendimethalin 
(1137.5 g a.i ha-1), oxyfluorfen (600 a.i ha-1), linuron (902.5 g a.i ha-1), bentazone 
(1200 g a.i ha-1) and fluazifop-p-butyl (250 g a.i ha-1). Pendimethalin, oxyfluorfen and 
linuron were applied pre-emergence, whereas bentazone and fluazifop-p-butyl were 
applied after chia emergence, at 6-8 chia leaf stage. Selectivity was evaluated by 
crop density and plant growth assessments. The pre-emergence herbicides 
significantly injure chia and had a negative effect on plant density, height, and 
biomass. In addition, there were no significant differences between bentazone, 
fluazifop-p-butyl and control concerning the height and dry weight of chia plants. 
From the results of the present study, it could be concluded that the herbicides 
bentazone and fluazifop-b-butyl were the safest of all herbicides tested in chia, while 
the selected pre-emergence herbicides cannot be applied to chia, however, further 
evaluation is needed in terms of various soil and climatic conditions and various 
application rates. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΚΛΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΤΣΡΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΦΤΣΡΩΣΙΚΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΩΝ Ε ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΝΣΑ (Mentha x piperita 

L.) 
 

Χ. Λφκασ, Α. Καρκάνθσ*, Ν. Σςιρόπουλοσ, . Πετρόπουλοσ  
 

Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Σμιμα Γεωπονίασ Φυτικισ Παραγωγισ και 
Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ, Οδόσ Φυτόκου, 38446, Βόλοσ,  

 *email: anekark80@yahoo.gr 
 

Θ μζντα (Mentha x piperita L.) είναι ζνα ςθμαντικό ποϊδεσ αρωματικό 
φυτό που ανικει ςτθν οικογζνεια των χειλανκϊν (Labiatae), το οποίο καλλιεργείται 
κυρίωσ για τθν παραγωγι δρόγθσ και αικζριων ελαίων. Ζνα από τα ςθμαντικότερα 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι καλλιεργθτζσ τθσ μζντασ είναι θ αντιμετϊπιςθ 
των ηιηανίων. Τα ηιηάνια δεν προκαλοφν μόνο μείωςθ ςτθν απόδοςθ, αλλά 
δθμιουργοφν και πολλά προβλιματα κατά τθν ςυγκομιδι και διαλογι του 
υπζργειου τμιματοσ, αυξάνοντασ ςθμαντικά το κόςτοσ τθσ καλλιζργειασ. Στθν χϊρα 
μασ δεν υπάρχουν εγκεκριμζνα ηιηανιοκτόνα για τθν καλλιζργεια τθσ μζντασ. Γι’ 
αυτό το λόγο, ςε πείραμα αγροφ που πραγματοποιικθκε ςτο αγρόκτθμα του 
Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ τθν περίοδο Μάιοσ-Σεπτζμβριοσ 2014 αξιολογικθκε θ 
εκλεκτικότθτα προφυτρωτικϊν και μεταφυτρωτικϊν ηιηανιοκτόνων ςε καλλιζργεια 
μζντασ. Για τθν εγκατάςταςθ τθσ καλλιζργειασ χρθςιμοποιικθκαν ριηϊματα μζντασ. 
Ακολουκικθκε το ςχζδιο των τυχαιοποιθμζνων πλιρων ομάδων με τζςςερισ 
επαναλιψεισ για κάκε επζμβαςθ. Οι επεμβάςεισ ιταν ι) μάρτυρασ, ιι) 
pendimethalin (912,5 g a.i ha-1), ιιι) oxyfluorfen (600 a.i ha-1), iv) linuron (712.5 g a.i 
ha-1), v) bentazone (1200 g a.i ha-1) και vi) fluazifop-p-butyl (187.5 g a.i ha-1). Τα 
ηιηανιοκτόνα pendimethalin, oxyfluorfen και linuron εφαρμόςτθκαν προφυτρωτικά, 
ενϊ τα ηιηανιοκτόνα bentazone και fluazifop-p-butyl εφαρμόςτθκαν μεταφυτρωτικά. 
Θ αξιολόγθςθ τθσ εκλεκτικότθτασ ζγινε με μετριςεισ τθσ πυκνότθτασ τθσ φυτείασ 
και τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν τθσ μζντασ. Από τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων 
προζκυψε ότι τα ηιηανιοκτόνα pendimethalin, linuron και oxyfluorfen δεν 
επθρζαςαν τθν πυκνότθτα τθσ καλλιζργειασ, το φψοσ, τθν βιομάηα και το χρόνο 
άνκθςθσ τθσ μζντασ. Επίςθσ,  τα μεταφυτρωτικά ηιηανιοκτόνα δεν επθρζαςαν τθν 
ανάπτυξθ των φυτϊν τθσ μζντασ, όμωσ παροδικά ςυμπτϊματα τοξικότθτασ 
παρατθρικθκαν ςτα τεμάχια όπου ζγινε εφαρμογι bentazone. Τα αποτελζςματα 
μασ ζδειξαν ότι τα ςυγκεκριμζνα ηιηανιοκτόνα μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν 
καλλιζργεια τθσ μζντασ, όμωσ επιβάλλεται θ αξιολόγθςθ τουσ ςε διαφορετικά 
εδάφθ και ςυνκικεσ, αλλά και ςε διαφορετικζσ δόςεισ. 
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EFFECT OF SELECTED PRE-EMERGENCE AND POST-EMERGENCE HERBICIDES 
ON PEPPERMINT (Mentha x piperita L.) GROWTH AND PRODUCTION 

 

C. Lykas, A. Karkanis*, Ν. Tsiropoulos, S. Petropoulos 

 

University of Thessaly, Department of Agriculture Crop Production and Rural 
Environment, Fytokou Str, 38446, Volos. 

*email: anekark80@yahoo.gr. 
 

Peppermint (Mentha x piperita L.) is an important medicinal plant of the 
Labiatae family, which is cultivated mostly for drug and essential oil production. One 
of the most serious problems that peppermint growers encounter is weed control, 
since weeds not only severely affect total yield, but also they render harvest and 
product assortment difficult and increase significantly labor cost. In Greece, there 
are no herbicides registered for use in peppermint crop. Therefore, a field 
experiment was conducted at the experimental field of the University of Thessaly in 
Velestino, throughout the growing period May-September 2014, in order to evaluate 
the selectivity of pre- and post-emergence herbicides. For crop establishment 
peppermint rhizomes were used, whereas the Randomized Complete Block design 
was implemented with four replicates per treatment. The treatments were as 
follows: i) Control, ii) pendimethalin (912,5 g a.i ha-1), iii) oxyfluorfen (600 a.i ha-1), 
iv) linuron (712.5 g a.i ha-1), v) bentazone (1200 g a.i ha-1) and vi) fluazifop-p-butyl 
(187.5 g a.i ha-1). Pendimethalin, oxyfluorfen and linuron were applied pre-
emergence, whereas bentazone and fluazifop-p-butyl were applied after peppermint 
emergence. Selectivity was evaluated by crop density and plant growth assessments. 
The results showed that pendimethalin, linuron and oxyfluorfen did not affect crop 
density, plant height, biomass production and time of flowering of peppermint 
plants. In addition, postemergence herbicides did not affect plant growth, however 
slight injury symptoms were observed in some plants treated with bentazone. From 
the results of the present study, it could be concluded that the selected herbicides 
can be applied to peppermint crops, however, further evaluation is needed in terms 
of various soil and climatic conditions and various application rates. 
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NAPROPAMIDE (DEVRINOL 45 SC): ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΓΡΩΣΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΩΝ 
ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 

 
W. Rodrigues1 και Κ. Χατηόγλου2 
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2 AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΒΕΕ, Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 75, 15231 Ακινα, Ελλάσ 
e-mail: rodriguesws@uniphos.com 

 
 
H δραςτικι ουςία napropamide ανικει ςτθ χθμικι ομάδα των ακταμιδίων. 

Είναι εκλεκτικό διαςυςτθματικό ηιηανιοκτόνο για τον ζλεγχο ετθςίων αγρωςτωδϊν 
και πλατφφυλλων ηιηανίων ςε δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ, κθπευτικά, πατάτα, 
φράουλα, καπνό, ελαιοκράμβθ, καλλωπιςτικά και αρωματικά φυτά. Εφαρμόηεται 
πριν το φφτρωμα των ηιηανίων, απορροφάται από τισ ρίηεσ και μεταφζρεται 
ακροπεταλικά μζςω του αναπτυςςόμενου βλαςτοφ. Αναςτζλλει τθν ανάπτυξθ των 
ριηϊν και τθν βλάςτθςθ των ηιηανίων παρεμποδίηοντασ τθν κυτταρικι διαίρεςθ. 
Στθν Ευρϊπθ θ μεγαλφτερθ χριςθ του napropamide είναι ςτθν ελαιοκράμβθ. 
Ρειραματικά δεδομζνα αποδεικνφουν τθν υψθλι αποτελεςματικότθτα του 
napropamide ςτα ςθμαντικότερα αγρωςτϊδθ και πλατφφυλλα  ηιηάνια τθσ 
ελαιοκράμβθσ με εφαρμογι προςπαρτικά με ενςωμάτωςθ ι προφυτρωτικά αμζςωσ 
μετά τθ ςπορά. Συγκεκριμζνα, ςθμαντικά ευαίςκθτα αγρωςτϊδθ ηιηάνια ςτο 
Devrinol 45 SC είναι τα: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Ιρα (Lolium spp) και 
Ρόα ετιςια (Poa annua). Σθμαντικά ευαίςκθτα πλατφφυλλα ηιηάνια ςτο Devrinol 45 
SC είναι τα: Ραπαροφνα (Papaver rhoeas), Λουβουδιά (Chenopodium album),   
Xαμομιλι (Matricaria spp), Στελλάρια (Stellaria media), Zωχόσ (Sonchus oleraceus). 
Θ ςθμαςία τθσ εφαρμογισ του Devrinol 45 SC ςτα προγράμματα διαχείριςθσ των 
ςθμαντικότερων ηιηανίων τθσ ελαιοκράμβθσ κα ςυηθτθκεί. 
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6θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΤΣΟΦΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ / ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
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Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 
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Οι φυτογενετικοί πόροι τθσ Ελλάδασ περιλαμβάνουν περιςςότερα από 6.600 
αυτοφυι είδθ και υποείδθ. Από αυτά περίπου 20% ζχουν αρωματικζσ και 
φαρμακευτικζσ ιδιότθτθτεσ. Οι εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ μασ 
αποτελοφν ιδανικό χϊρο για τθν καλλιζργεια ελλθνικϊν αρωματικϊν και 
φαρμακευτικϊν φυτϊν (ΕΑΦΦ),  οι οποίεσ μποροφν να αποτελζςουν εναλλακτικζσ 
καλλιζργειεσ ακόμα και ςε προβλθματικζσ περιοχζσ (ορεινζσ, θμιορεινζσ, περιοχζσ 
που αντιμετωπίηουν προβλιματα υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ κ.ά.). 
Μζςω τθσ καλλιζργειασ ΕΑΦΦ επιτυγχάνονται πολλαπλοί ςτόχοι όπωσ θ 
αξιοποίθςθ των φυτογενετικϊν πόρων τθσ Ελλάδασ, θ διατιρθςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ, θ αναδιάρκρωςθ των καλλιεργειϊν και ανάπτυξθ εναλλακτικϊν 
καλλιεργειϊν, θ παραγωγι προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και θ 
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Τα τελευταία χρόνια θ χριςθ των προϊόντων 
ΕΑΦΦ αυξάνεται ςυνεχϊσ κακϊσ χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα ςε ροφιματα, ωσ 
αρτυματικά, ςτθ βιομθχανία φαρμάκων και καλλυντικϊν, ςτθν αρωματοποιία, ςτθ 
βιομθχανία τροφίμων και τθ ηωικι παραγωγι (ηωοτροφζσ, αντιοξειδωτικά, 
αντιβιοτικά) κ.ά. Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ παρουςιάηονται ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν καλλιζργεια τθσ ρίγανθσ (Οriganum vulgare subsp. hirtum) από τθν 
περιοχι τθσ Αρζκουςασ, του χαμομθλιοφ (Matricaria chamomilla) από τθν περιοχι 
των Τεμπϊν και τθσ Αργολίδασ και του κρίταμου (Crithmum maritimum) από τισ 
περιοχζσ Νζασ Μθχανιϊνασ Κεςςαλονίκθσ και Αργολίδασ και αναδεικνφονται τα 
ηιηανιολογικά προβλιματα ςτθν καλλιζργειά τουσ. Θ διαχείριςθ των ηιηανίων είναι 
απαραίτθτθ για τθν επίτευξθ υψθλϊν αποδόςεων. Συγκεκριμζνα, γίνεται αναφορά 
ςτα ςυνικθ ηιηάνια που απαντϊνται ςτισ περιοχζσ των παραπάνω καλλιεργειϊν και 
παρουςίαηονται οι τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ. Επιπρόςκετα, δίδονται ςτοιχεία 
ςχετικά με τισ φυςικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ (κατεργαςία εδάφουσ, κάλυψθ του 
εδάφουσ) και με τα καλλιεργθτικά μζτρα (εποχι και πυκνότθτα φφτευςθσ, 
διαχείριςθ άρδευςθσ) που εφαρμόηονται από τουσ παραγωγοφσ των αρωματικϊν 
φυτϊν.  
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The phytogenetic resources of Greece include more than 6.600 wild growing 

plant species and subspecies; of these, about 20% have aromatic and medicinal 
properties. The soil and climatic conditions of the Greek territory are considered as 
ideal for the cultivation of Greek aromatic and medicinal plants (GAMP) and this can 
offer alternatives for rural development in problematic regions (mountainous areas 
and sites with poor soil quality). The cultivation of GAMP contributes to the 
implementation of many targets such as sustainable exploitation of genetic 
resources, biodiversity conservation, development of alternative cultivations and 
production of new products leading to increased income and new work places in 
problematic regions. To date the demand for GAMP products is increased due to 
their widespread use as spices or as herbal teas for human consumption, as additives 
for animal food production or as additives/extracts in the sectors of the 
pharmaceutic-cosmetic and food industries. Given that weed control in cultivations 
is essential for high yields, in this study we present the weed problems encountered 
to date in cultivations of Greek oregano (Οriganum vulgare subsp. hirtum) in 
Arethousa (northern Greece), in cultivations of chamomile (Matricaria chamomilla) 
in Tempi area (east-central Greece) and Argolida (south Greece), as well as in 
cultivations of rock samphire (Crithmum maritimum) in Nea Michaniona (northern 
Greece) and Argolida. We present the major weeds in different cultivations of GAMP 
and discuss the weed management methods used in each region. In addition, we 
provide data regarding the physical methods of weed control (soil cultivation, soil 
coverage) and cultural practices (planting date, plant density, irrigation 
management) that are applied by the GAMP growers. 
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Ραρουςιάηεται ζνα νζο βιβλίο που αναφζρεται ςτο ρόλο των φυτϊν και τθ 

ςχζςθ τουσ με τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο τθσ αςτικισ οικολογίασ 
(γενικό μζροσ) και περιλαμβάνει 70 κοινά ηιηάνια που ςυναντϊνται ςτισ ελλθνικζσ 
πόλεισ (ειδικό μζροσ). Τα ςυνανκρωπιςτικά φυτά που επιλζχκθκαν εποικίηουν 
ανκρωπογενείσ βιοτόπουσ και ςχθματίηουν εκτενείσ πλθκυςμοφσ ςε πολλά αςτικά 
κζντρα τθσ χϊρασ όπωσ Ακινα-Ρειραιάσ, Κεςςαλονίκθ, Ράτρα, Θράκλειο, Λάριςα, 
Βόλοσ, Λωάννινα, Καβάλα, Βζροια κ.ά. και αποτελοφν διαδεδομζνα και επιηιμια 
ηιηάνια ςχεδόν ςε όλεσ τισ καλλιζργειεσ ςτθν Ελλάδα. Για κάκε ηιηάνιο δίνονται: 
1.Ταξινομικζσ πλθροφορίεσ (κοινό και επιςτθμονικό όνομα, οικογζνεια) και 
επεξιγθςθ του επιςτθμονικοφ ονόματοσ ςε παράρτθμα, 2. Επιλεγμζνεσ 
φωτογραφίεσ (διευκόλυνςθ αναγνϊριςθσ) και ςφντομθ μορφολογικι περιγραφι 
(βαςικζσ ζννοιεσ και βοτανικοί όροι επεξθγοφνται ςε παράρτθμα), 3. Βιολογικά 
ςτοιχεία (καταγωγι, εξάπλωςι, περίοδοσ ανκοφορίασ, διάρκεια ηωισ, μορφι 
διαβίωςθσ), 4. Οικολογικζσ πλθροφορίεσ (τφποι ανκρωπογενϊν βιοτόπων όπου 
ςυναντάται), και 5. Ρροβλιματα (τοξικότθτα, αλλεργιογόνοσ δράςθ, κίνδυνοσ 
τραυματιςμοφ κ.ά.) που προκαλεί θ παρουςία τουσ ςτο αςτικό περιβάλλον. Σε 
ειδικό παράρτθμα του βιβλίου, περιλαμβάνεται επίςθσ απλουςτευμζνθ κλείδα 
προςδιοριςμοφ των παρουςιαηόμενων φυτϊν ςε επίπεδο οικογζνειασ. Οι 
πλθροφορίεσ του βιβλίου μποροφν να αξιοποιθκοφν ποικιλοτρόπωσ από: 1. 
Γεωπόνουσ, αρχιτζκτονεσ τοπίου και υπθρεςίεσ πραςίνου των διμων τθσ χϊρασ 
(διευκόλυνςθ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ ηιηανίων ςτουσ χϊρουσ αςτικοφ 
πραςίνου και ταχεία αξιολόγθςθ και διαχείριςθ ηιηανιολογικϊν προβλθμάτων), 2. 
Φοιτθτζσ Γεωπονικϊν και Δαςολογικϊν Σχολϊν, Τμθμάτων Βιολογίασ και 
Φαρμακευτικισ των Ρανεπιςτθμίων και ςυναφϊν Τμθμάτων των Τ.Ε.Λ. τθσ χϊρασ 
(διευκόλυνςθ εκπαιδευτικοφ ζργου που αφορά ςτθν αναγνϊριςθ και ταξινόμθςθ 
των ηιηανίων ι των αυτοφυϊν φυτϊν), 3. Ρεριβαλλοντικοφσ φορείσ, ςωματεία, 
ςυλλόγουσ και πολίτεσ (με ενδιαφζρον ςχετικά με τθν αυτοφυι χλωρίδα και τα 
ηιηάνια ςτο πλαίςιο δράςθσ τουσ), 4. Εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ Ρρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (υποςτιριξθ μζρουσ μακθμάτων του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ και προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτα οποία 
ςυμμετζχουν).  
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Τζλοσ, ςε ειδικό κεφάλαιο του βιβλίου επιςθμαίνεται ο ρόλοσ του αςτικοφ 
πραςίνου και γίνεται επιςκόπθςθ τθσ διαχείριςθσ των ηιηανίων ςτο αςτικό 
περιβάλλον. 
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A new book is presented which includes a general part concerning the role of 
plants and their relation with human activities in the frame of urban ecology, and a 
special part presenting 70 common weeds of Greek cities. The synanthropic plants 
selected in this book: (i) colonise commonly human-made habitats, (ii) usually form 
extensive populations in several Greek cities such as Athens-Piraeus, Thessaloniki, 
Patras, Heraklion, Larissa, Volos, Ioannina, Kavala, Veroia etc, and (iii) are considered 
as common and harmful weeds of many crops allover Greece. For each weed, 
species-specific information is given regarding: 1.Taxonomic status (common and 
scientific name, family), with explanation of scientific name (in appendix), 2. Selected 
photos (facilitating identification) and short morphological description (basic terms 
are explained in appendix), 3. Biology (origin, distribution, flowering period, life-
form), 4. Ecological preferences (man-made habitats occupied), and 5. Problematic 
situations for urban people due to toxicity, allergenic properties, risk of injuries, 
threats etc. In a special appendix, a simplified taxonomic key is presented for family 
identification of the weeds included in the book. The information presented in this 
book can be useful in various ways to: 1. Agronomists, landscape architects and 
municipal/regional park agencies in Greece (for weed identification and surveys in 
urban areas serving assessments and weed management), 2. University and 
technological institute students of agriculture, Forestry, Biology and Pharmacy (for 
plant/weed identification and surveys in urban areas serving educational needs), 3. 
Environmental associations, NGOs and citizens (serving personal interest in flora and 
weeds), 4. Teachers, professors and pupils in Primary and Secondary Education 
(serving part of their analytical school program and programs of environmental 
education and awareness). In a special section of the book, the role of urban green is 
outlined and the weed management practices followed in urban areas are reviewed. 
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Ανάπτυξθ αλγορίκμου για τον προςδιοριςμό και τθ διαχρονικι 
παρακολοφκθςθ ευαίςκθτων  ηωνϊν για ρφπανςθ των υπόγειων νερϊν από τα 

γεωργικά φάρμακα 
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 Ο Κανονιςμόσ 1107/2009 τθσ ΕΕ που αφορά τθ διάκεςθ των γεωργικϊν 
φαρμάκων ςτθν αγορά, απαιτεί τθν εφαρμογι διαχρονικϊν μελετϊν 
παρακολοφκθςθσ,ςτισ περιπτϊςεισ που μία δραςτικι ουςία ι και οι μεταβολίτεσ 
τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ δείξουν ότι μπορεί να ρυπάνουν 
τον υπόγειο υδροφόρο ορίηοντα. Αυτό αναδεικνφει τθν ςπουδαιότθτα των μελετϊν 
αυτϊν και ςυνεπϊσ τον ορκολογικό ςχεδιαςμό τουσ, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ 
που διερευνάται θ φπαρξθ υπολειμμάτων των γεωργικϊν φαρμάκων ςτα υπόγεια 
νερά. Θ ςυλλογι δικτφων διαχρονικισ παρακολοφκθςθσ (ΔΔΡ)  είναι μία 
χρονοβόροσ, επίπονθ και υπεφκυνθ εργαςία που απαιτεί γνϊςθ και 
εμπειρογνωμοςφνθ. Στθ βιβλιογραφία υπάρχει πλθροφόρθςθ πάνω ςτισ αρχζσ που 
πρζπει κανείσ να λάβει υπόψθ του για τθν εγκατάςταςθ των ΔΔΡ, ϊςτε να 
διαςφαλιςκείθ ακρίβεια, θ αξιοπιςτία και θ αντιπροςωπευτικότθτα των δεδομζνων 
που ςυλλζγονται. Πμωσ μζχρι τϊρα  ο προςδιοριςμόσ και θ διαχρονικι 
παρακολοφκθςθ των ευαίςκθτων ηωνϊνπροςδιορίηονταν με βάςθ τθσ αρχζσ που 
ζπρεπε να ακολουκθκοφν και όχιμε τθν εφαρμογι μιασ ιεραρχθμζνθσ αυτόματθσ 
διαδικαςίασ επιλογισ. Για τθν αντιμετϊπιςθ του κζματοσ αυτοφ αναπτφχκθκε 
μεκοδολογία βαςιςμζνθ ςε αλγόρικμο που διαςφαλίηει τθν αντικειμενικότθτα και 
τεκμθριωμζνθ επιςτθμονικά  διαδικαςία επιλογισ των ςθμείων διαχρονικισ 
παρακολοφκθςθσ με τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ με πολλαπλά 
κριτιρια.Ο αλγόρικμοσ ςυνίςταται από μία ςειρά κριτθρίων με ςυντελεςτζσ 
βαρφτθτασ και κλάςθ ζτςι που υπολογίηεται ζνασ βακμόσ για κάκε ςθμείο 
δειγματολθψίασ. Οι παράμετροι του αλγορίκμουαφοροφν ιδιότθτεσ τθσ δραςτικισ 
ουςίασ που επθρεάηουν τθ δυνατότθτα ζκπλυςθσ ςτο ζδαφοσ, εδαφικά, υδρολογικά 
και γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά για τα ςθμεία επιλογισ, αγρονομικά 
χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ, είδοσ καλλιζργειασ-εφαρμογι γεωργικοφ 
φαρμάκου, ωσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςυνκικεσ πρόςβαςθσ για κάκε 
ςθμείο δειγματολθψίασ. Εφαρμογι του αλγορίκμου ςτθ χϊρα μασ ςε μελζτεσ 
γεωργικϊν φαρμάκων με ςτόχο τθ διερεφνθςθ φπαρξθσ υπολειμμάτων ςτα υπόγεια 
νερά, ζδειξαν ότι τα ςθμεία επιλογισ με βάςθ τον αλγόρικμο είναι ςε ςυμφωνία με 
αυτά που προςδιορίηονται μζςω τθσ ςυμβατικισ διαδικαςίασκαιμε βάςθ τθν τοπικι 
ζμπειρθ γνϊμθ. 
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The EC-regulation 1107/2009 concerning the placing of plant protection 

products(PPPs) on the market requires implementation of monitoring studies in 
cases where an active substance or its metabolites during risk assessment procedure 
results to a possible contamination of  groundwater resources. This shows the 
importance of monitoring studies and consequently the good design of them, 
especially in investigating residues of pesticides in groundwater studies. Compilation 
of monitoring networks is a time-consuming, laborious and very responsible task 
that requires knowledge and expertise. In the literature exists much work on the 
principles that one should consider in setting up a monitoring network to ensure 
accuracy, reliability and representativeness of collected data. However so far, the 
identification and monitoring of highly vulnerable zones are addressed essentially on 
the basis of principles to be followed and not on a hierarchised automated selection 
procedure. To face this a methodology, based on an algorithm, was developed to 
support the selection procedure of monitoring points opting for objective and 
scientifically justified monitoring networks compilation, through an easy to 
implement multi-criteria analysis. The algorithm secures that selection of monitoring 
points follows a common unbiased approach. This algorithm considers a set of 
criteria each of which is assigned a specific weighting factor and a class, in order to 
compute a rank for each candidate monitoring point. The algorithm is based on 
parameters related to the properties of the active substance influencing its leaching 
process, soil, hydrologicalandgeo-morphologicaldata for each sampling point, 
agronomic characteristics of the system, kind of crop-application of the PPP and on 
technical specifications& accessibility conditions for each sampling point. 
Implementation of the selection algorithm in the framework of individual studies 
that focused on PPPs residues in groundwater at different basins showed that 
monitoring points selected are in good agreement with those appointed through a 
conventional procedure performed on the basis of local expertise judgement. 
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To glyphosate κεωρείται ζνα από τα ηιηανιοκτόνα με τισ λιγότερεσ 
ανεπικφμθτεσ επιδράςεισ ςτο περιβάλλον, αν και για οριςμζνεσ από αυτζσ οι 
απόψεισ διίςτανται. Μία τζτοια επίδραςθ του glyphosate είναι και αυτι που 
πικανϊσ αςκεί ςτθν μυκόριηα. Ο αποικιςμόσ με μυκόριηα αφορά τθν πλειονότθτα 
των φυτϊν ζχοντασ ευεργετικζσ επιδράςεισ ςτθν ανάπτυξθ και ςτισ αποδόςεισ τουσ. 
Το αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ αξιολόγθςθ τθσ πικανισ επίδραςθσ 
τθσ εφαρμογισ του glyphosate ςτον αποικιςμό με μυκόριηα τθσ επόμενθσ 
καλλιζργειασ. Στα προκαρκτικά πειράματα ςε φυτοδοχεία επιλζχκθκαν διάφορα 
ψυχανκι, μεταξφ των οποίων ο βίκοσ (Vicia sativa), το λακοφρι (Lathyrus sativus) 
και το λοφπινο (Lupinus albus). Το glyphosate εφαρμόςτθκε δφο εβδομάδεσ πριν 
από τθν ςπορά ςτθ μζγιςτθ ςυνιςτϊμενθ και τθ διπλάςια δόςθ (72 και 144 g 
δ.ο./ςτρ., αντίςτοιχα) ενϊ υπιρχε και αψζκαςτοσ μάρτυρασ. Το πειραματικο ςχεδιο 
που χρθςιμοποιικθκε για το κάκε φυτό ιταν των τυχαιοποιθμζνων πλιρων 
ομάδων με 5 επαναλιψεισ ανά επζμβαςθ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι ο 
αποικιςμόσ με μυκόριηα και για τα τρία ψυχανκι κυμάνκθκε μεταξφ 77 και 86 %. 
Επιπλζον, φαίνεται να υπάρχει ςθμαντικι επίδραςθ του glyphosate ςτον αποικιςμό 
με μυκόριηα, ανάλογα πάντα με το φυτικό είδοσ και τθ δόςθ. Ζτςι, ςτο βίκο θ δόςθ 
του glyphosate φαίνεται να είχε ςθμαντικι επίδραςθ μιασ και ο αποικιςμόσ με 
μυκόριηα μειϊκθκε κατά 31 και 64 % ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα ςτθν περίπτωςθ τθσ 
ςυνιςτϊμενθσ και τθσ διπλάςιασ δόςθσ, αντίςτοιχα. Αντίκετα, θ δόςθ εφαρμογισ 
του glyphosate δεν φαίνεται να είχε κάποια ςθμαντικι επίδραςθ ςτο λακοφρι και 
ςτο λοφπινο, αφοφ θ αντίςτοιχθ μείωςθ του αποικιςμοφ με μυκόριηα ιταν μεταξφ 
55 και 57% ςε ςφγκριςθ με το μάρτυρα και ανεξάρτθτα από τθ δόςθ του 
ηιηανιοκτόνου. Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ δείχνουν ότι ενδεχομζνωσ θ 
εφαρμογι του glyphosate λιγο πριν τθν εγκατάςταςθ μιασ καλλιζργειασ μπορεί 
ενδεχομζνωσ να επθρεάςει αρνθτικά τον αποικιςμό με μυκόριηα και ςυνεπϊσ και 
τθν ανάπτυξθ τθσ καλλιζργειασ. Ρεραιτζρω πειράματα βρίςκονται ςε εξζλιξθ για τθ 
διερεφνθςθ του φαινομζνου ςε ςυνκικεσ αγροφ και ςε μεγαλφτερο ζυροσ φυτϊν 
και εδαφοκλιματικϊν ςυνκθκϊν. 
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Effects of glyphosate on arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are rather 
unclear. AMF colonizes the roots of the majority of terrestrial plants, improving their 
growth and performance. The aim of the present study was to evaluate the potential 
effects of glyphosate application on mycorrhizal colonization of the succeeding crops 
Vicia faba, Lathyrus sativus and Lupinus albus. Glyphosate was applied in bare soil at 
recommended and double rate two weeks before crop sowing, while there were also 
some untreated pots. Plants were harvested 45 days after sowing and AMF root 
colonization was properly assessed. Our hypothesis was that herbicide application 
may affect the AMF colonization of the succeeding crops. The results of the present 
study indicated that in some cases there was a delay of the plant growth in the pots 
sprayed with double the recommended rate of glyphosate compared with the other 
pots. Regarding the total root colonization this was ranged from 77 to 86 % for all 
the untreated plants. However, for V. faba, previous spraying with glyphosate 
resulted to a reduction of AMF root colonization by 31 and 64 % for the 
recommended and double rate, respectively. In the cases of L. sativus and L. albus, 
the relative reduction was significant and ranged from 55 to 57%, regardless of the 
rate. Conclusively, it could be said that the common practice of glyphosate use and 
especially in very high rates before the establishment of new crops may damage 
AMF of the next crop. These indications should be confirmed in a field level and 
further studies should be conducted under different soil and climatic conditions. 
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    Applying herbicides at rates lower than the label recommendation has been the 
rule rather than the exception in Denmark since the late 1980’s. Justifications for 
reducing herbicide rates are 1) that the dominant weed species in the field are very 
susceptible to the herbicide, i.e. even reduced rates will result in maximum effects, 
2) that the conditions at and around the time of application, e.g. growth stage of 
weeds, crop vigour and climatic condition are favourable promoting the activity of 
the herbicide or 3) that less than maximum effects are accepted from a cost-benefit 
point of view because the weed flora is not considered to have a significant effect on 
crop yield.  ‘Crop Protection Online – Weed’ (‘CPO-Weed’) is a web-based decision 
support system that was developed to support farmers in their choice of herbicide 
and herbicide rate. ‘CPO-Weed’ can, based on information on crop development and 
status and the composition of the weed flora, provide farmers with a list of herbicide 
solutions often recommending the use of reduced rates. The potential of ‘CPO-
Weed’ to reduced herbicide input has been proven in numerous validation trials. In 
recent years the use of reduced herbicide rates has been linked to the increased 
frequency of non-target (metabolic) herbicide resistance in cross-pollinating grass 
weed species like Alopecurus myosuroides and Lolium sp. The underlying hypothesis 
is that the least susceptible individuals in the population will survive the use of 
reduced rates and that recombination of minor resistance genes will lead to a 
gradual increase in the resistance level in the weed population. This scenario is, 
however, only valid if the reason for using reduced rates is acceptance of a lower 
effect but not if high susceptibility of the weed species present in the field or 
favourable conditions are the reasons for reducing herbicide input. This is an aspect 
that is often overlooked in the on-going discussion on herbicide rates and resistance. 
Large weed population increases the risk of selecting resistant weed biotypes 
because the likelihood that resistant plants are present in the population increases 
with population size. Preventing the build-up of large weed populations is a key 
objective in Integrated Weed Management (IWM). If the use of herbicide is 
combined with preventive and/or non-chemical weed control methods 
(diversification of control methods) the risk of resistance will be reduced further. 
Thus in an IWM scenario the use of reduced herbicides rates will be less likely to 
promote herbicide resistance.                     
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Θ παρουςία των ηιηανίων είναι πολλζσ φορζσ επωφελισ κακϊσ, μεταξφ των 

άλλων:α)ςυμβάλλουν ςτθν οικολογικι ιςορροπία, ςτο πλαίςιο τθσ βιοποικιλότθτασ 
και τθσ γονιμότθτασ του αγροοικοςυςτιματοσ και γενικότερα του αγροτικοφ τοπίου 
για μία αειφόρο αγροτικι ανάπτυξθ, β) αποτελοφν πθγζσ γενετικοφ υλικοφ για 
δθμιουργία καλλιεργοφμενων φυτϊν και γ) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ 
διατροφι του ανκρϊπου (εδϊδιμα ηιηάνια). Τα εδϊδιμα ηιηάνια (άγρια φαγϊςιμα 
χόρτα) αποτελοφν βαςικά ςυςτατικά τθσ υγιεινισ μεςογειακισ διατροφισ με 
αναμφιςβιτθτθ διατροφικι αξία (περιζχουν βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία, 
αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ, πολλζσ φυτικζσ ίνεσ, ενϊ δεν περιζχουν υδατάνκρακεσ και 
λίπθ) και βαρφνουςα ςθμαςία ςε δφςκολεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυγκυρίεσ. Θ 
εργαςία αυτι εςτιάηεται ςτθν ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ιδιοτιτων και τθσ 
διατροφικισ αξίασ 10 κοινϊν εδϊδιμων ηιηανίων (Capsellabursa-pastoris,  
Chenopodiumalbum, Cichoriumintibus, Daucuscarota,  Malva silvestris, Papaver 
rhoeas, Portulaca oleracea, Rumex sp.,Σaraxacum officinale, Urticadioica). Σκοπόσ 
τθσ εργαςίασ είναι θ ανάδειξθτθσ ςθμαςίασ των εδϊδιμων ηιηανίων ςτισ 
διατροφικζσ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν, ιδιαίτερα ςτθν παροφςα οικονομικι 
ςυγκυρία,και ςτθν γενικότερθ ευαιςκθτοποίθςθ για υιοκζτθςθ υγιεινϊν 
διατροφικϊν επιλογϊν. 
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 Weeds have several advantages and among others:a) contribute to the 

ecological balance in the frame of the biodiversity and the fertility of agricultural 
ecosystems and the general rural landscape for sustainable rural development, b) 
constituteplant genetic resources for creating crops, and c) can be used in human 
diet (edible weeds). Edible Weeds (wild edible greens) are the key components of 
the healthy Mediterranean diet with unquestionable nutritional value (they contain 
vitamins, minerals and trace elements, antioxidants, lots of fiber,without any 
carbohydrates and fats) and they weigh significance in difficult economic and social 
circumstances. This paper focuses on summarizing the properties and nutritional 
value of 10 common edible weeds (Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, 
Cichorium intibus, Daucus carota, Malva silvestris, Papaver rhoeas, Portulaca 
oleracea, Rumex sp., Taraxacum officinale, Urtica dioica). The purpose of this study 
is: a) to highlight the importance of edible weeds in food preferences of consumers, 
especiallyin the current economicsituation and b) to trigger general awareness in 
order toadopt a healthy dietary life style. 
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Θ φυτρωτικι ικανότθτα των ςπόρων ενόσ φυςικοφ πλθκυςμοφ του είδουσ 

Malva sylvestris (αγριομολόχα) από τθν περιοχι τθσ Κζρμθσ Κεςςαλονίκθσ 
μελετικθκε ςε βάκοσ χρόνου δφο ετϊν μετά τθ ςυγκομιδι των ςπόρων. Οι ςπόροι 
ζδειξαν κάποια φυτρωτικι ικανότθτα ςε μικρό ι μεγάλο βακμό ανεξάρτθτα από τθν 
εποχι του ζτουσ. Ρρόςφατα ςυγκομιςμζνοι ςπόροι ζδειξαν ςθμαντικά επίπεδα 
λθκάργου με ποςοςτά φυτρωτικισ ικανότθτασ μικρότερα από 5% ζωσ και πζντε 
μινεσ μετά τθ ςυγκομιδι τουσ. Θ φυτρωτικι ικανότθτα των ςπόρων τθν πρϊτθ 
χρονιά αυξικθκε ςταδιακά με άνοδο των κερμοκραςιϊν τθν άνοιξθ, αλλά το 
ποςοςτό φυτρϊματοσ δεν ξεπζραςε το 28,3%. Τθ δεφτερθ χρονιά, θ φυτρωτικι 
ικανότθτα αυξικθκε ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τθν πρϊτθ χρονιά, εμφανίηοντασ 
ποςοςτά φυτρϊματοσ που ζφταςαν ζωσ 66,7%. Θ μζςθ φυτρωτικι ικανότθτα ανά 
μινα υπολογίςτθκε ςε 12,8% για τθν πρϊτθ χρονιά και 32,9% για τθ δεφτερθ 
χρονιά, αντίςτοιχα. Θ εμφάνιςθ ςποροφφτων ιταν μζγιςτθ από ρθχά βάκθ ςποράσ 
(από 0,5 ζωσ 2 cm) και μειϊκθκε ςταδιακά με τθν αφξθςθ του βάκουσ ςποράσ, ενϊ 
δεν παρατθρικθκε εμφάνιςθ ςποροφφτων ςε βάκοσ 8 cm ι μεγαλφτερο. 
Συμπεραςματικά, οι ςπόροι του είδουσ M. sylvestris ζδειξαν ςθμαντικά επίπεδα 
λθκάργου, μθχανιςμόσ που ευνοεί τθ δθμιουργία αποκζματοσ ςπόρων ςτο ζδαφοσ. 
Με τθν πάροδο του χρόνου, οι ςπόροι απζκτθςαν ικανότθτα φυτρϊματοσ και ςε 
διαφορετικζσ εποχζσ του ζτουσ, αυξάνοντασ ζτςι τισ πικανότθτεσ διαιϊνιςθσ του 
είδουσ. 
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Seed germination patterns of a natural Malva sylvestris (common mallow) 

population from the area of Thermi Thessaloniki, Greece were studied in a period of 
two years after harvest. Some germination of seeds to a minor or major extent was 
observed regardless of the season of the year. Freshly collected seeds showed high 
levels of dormancy, showing germination percentages lower than 5% up to five 
months after harvest. In the first year, seed germination was gradually increased 
with rise of temperatures in the spring, but the germination percentage did not 
exceed 28.3%. In the second year, the germination percentage was increased 
relative to the first year, with germination percentages reaching 66.7%. The average 
germination percentage per month was estimated at 12.8% in the first year and 
32.9% in the second year, respectively. The highest rate of seedling emergence was 
observed from shallow sowing depths (from 0.5 to 2 cm) and was gradually 
decreased with an increase of the sowing depth, while no seedling emergence was 
observed at sowing depth of 8 cm or larger. In conclusion, seeds of common mallow 
showed significant dormancy levels, a mechanism that favors the formation of a 
reservoir of seeds in the soil (seed bank). Over time, the seeds acquired capacity to 
germinate even in different seasons of the year, thus increasing the chances of 
species perpetuation. 

 
 

 

mailto:cdamalas@agro.duth.gr


ΠΡΑΚΣΙΚΑ 18ου ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΘ ΕΗΕ 

 

71 
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H οροβάγχθ (Orobanche cumana Wallr.) είναι ζνα υποχρεωτικό παράςιτο που 
δθμιουργεί ςθμαντικά προβλιματα ςτθν καλλιζργεια του θλίανκου, τα οποία είναι 
ςυχνά εκτεταμζνα και μεγάλθσ οικονομικισ ςθμαςίασ. Στθν καταπολζμθςι τθσ 
ςθμαντικό ρόλο παίηουν οι ιμιδαηολινόνεσ, μια ομάδα ηιηανιοκτόνων που δρουν ωσ 
παρεμποδιςτζσ του ενηφμου ALS ι AHAS, το οποίο καταλφει τθ βιοςφνκεςθ 
αμινοξζων τθσ ομάδασ του πυροςταφυλικοφ οξζοσ. Στθν παροφςα μελζτθ 
αξιολογικθκε θ ευαιςκθςία πζντε υβριδίων θλίανκου (S1-S5) α) ςτθν οροβάγχθ και 
β) ςε πζντε διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ δραςτικισ ουςίασ imazamox (1, 2, 4, 8 
και 16 φορζσ τθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ). Θ εκτίμθςθ τθσ ανκεκτικότθτασ ςτθν οροβάγχθ 
ζγινε με πείραμα αγροφ, το οποίο εγκαταςτάκθκε ςτθν περιοχι τθσ Ξυνιάδασ 
Δομοκοφ. Ζγινε εβδομαδιαία καταγραφι του αρικμοφ των ηιηανίων και αξιολόγθςθ 
τθσ κατάςταςθσ των φυτϊν θλίανκου, ενϊ ςτο τζλοσ του πειράματοσ ζγινε μζτρθςθ 
του νωποφ βάρουσ των ανκοκεφαλϊν. Σε τζςςερα από τα υβρίδια παρουςιάςτθκαν 
επίφυτα οροβάγχθσ, χωρίσ ωςτόςο ο παραςιτιςμόσ να επθρεάηει τθ φαινοτυπικι 
κατάςταςθ των ξενιςτϊν. Τα υβρίδια S1 και S4 χαρακτθρίςτθκαν ωσ τα λιγότερο 
ανεκτικά, ςε αντίκεςθ με το υβρίδιο S5 ςτο οποίο δεν παρατθρικθκε παραςιτιςμόσ, 
με αποτζλεςμα τθν επιβεβαίωςθ του χαρακτθριςμου του ωσ ανκεκτικό. Θ 
αξιολόγθςθ τθσ ανκεκτικότθτασ ςτο imazamox ζγινε με δοκιμι in vitro επτά θμζρεσ 
μετά τθν ζκκεςθ των ςπόρων ςτο ηιηανιοκτόνο, όπου ζγινε μζτρθςθ των ποςοςτϊν 
βλαςτικότθτασ. Το υβρίδιο S5 χαρακτθρίςτθκε ωσ το ανεκτικότερο, ενϊ το υβρίδιο 
S3 ωσ το λιγότερο ανεκτικό. Δεν παρατθρικθκαν παρόμοια αποτελζςματα ωσ προσ 
τθ ςυμπεριφορά των υβριδίων, με εξαίρεςθ το υβρίδιο S5, το οποίο παρουςίαςε τθ 
μεγαλφτερθ ανεκτικότθτα και ςτισ δφο αξιολογιςεισ. Θ μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ 
των υβριδίων θλίανκου ςε πειράματα αξιολόγθςθσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςε 
προγράμματα βελτίωςθσ ανκεκτικότθτασ ςε ηιηάνια και ηιηανιοκτόνα. 
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Sunflower broomrape (Orobanche cumana Wallr.) is an obligatory chlorophyll-
lacking root parasite that creates severe damage in sunflower cultivation, which is of 
great economic importance. Imidazolinones are a group of herbicides which inhibit 
the AHAS/ALS enzyme that catalyzes the biosynthesis of branched-chain amino 
acids, and are frequently used to control broomrape. The purpose of this study was 
to evaluate the sensitivity of five sunflower hybrids (S1-S5) a) to broomrape and b) 
to five different concentrations of imazamox (1, 2, 4, 8 and 16 times the 
recommended dose). Resistance to broomrape was assessed in a field experiment, 
which was installed in the region of Domokos. Broomrape shoots were counted 
weekly and plant vigor was visually estimated, while fresh weight of sunflower heads 
was also measured after harvesting. Broomrape parasitism was observed in four 
hybrids, without affecting the host’s vigor. S1 and S4 hybrids were characterized as 
less tolerant, in contrast with S5 hybrid in which parasitism was not observed, 
resulting in its classification as resistant. Evaluation of resistance to imazamox was 
tested in vitro seven days after seeds’ exposure to the herbicide, when germination 
rates were recorded. S5 hybrid was classified as tolerant, while S3 hybrid as the least 
tolerant of all. The behavior of the hybrids was not similar with the exception of S5 
hybrid, which showed the highest tolerance at both evaluations. Examining hybrids’ 
response in both parasites and herbicides is very important in sunflower resistance 
breeding programs. 
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Καινοτόμοσ χριςθ αρωματικϊν φυτϊν ςτθ φυτοπροςταςία και ςτθ βελτίωςθ 
δεικτϊν απόδοςθσ και ποιότθτασ ςε καλλιζργεια τομάτασ 

 
Κ. Καδογλίδου, Θ. Γιτςόπουλοσ, Δ. Κατςαντϊνθσ, 

Π. Χατηοποφλου και Ε. Μαλοφπα 

 
Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ-ΔΘΜΘΣΡΑ, Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ 

και Φυτογενετικών Πόρων, 57001, Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ  
Εmail: kkadogli@agro.auth.gr  

 
 

Στο πλαίςιο Εκπόνθςθσ Σχεδίων Ερευνθτικϊν και Αναπτυξιακϊν Ζργων 
Καινοτομίασ (ΑγροΕΤΑΚ) του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΘΜΘΤΑ πραγματοποιικθκε το Νοζμβριο του 
2014 θ ζναρξθ του ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ ζργου ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
ΕΛ.Γ.Ο. Σκοπόσ του ζργου είναι θ εξεφρεςθ ενόσ πρακτικά εφαρμόςιμου τρόπου 
χριςθσ των αρωματικϊν φυτϊν ςε καλλιζργεια λαχανοκομικϊν (με φυτό-πιλότο τθ 
τομάτα) που κα παρζχει φυτοπροςταςία και ταυτόχρονα κα ενιςχφει/βελτιϊνει 
τουσ δείκτεσ τθσ απόδοςθσ και τθσ ποιότθτασ του παραγόμενου προϊόντοσ. 
Ρρόκειται να αξιολογθκεί ςτον αγρό ι ςτο κερμοκιπιο θ επίδραςθ τθσ 
ενςωμάτωςθσ ςε ζδαφοσ όπου καλλιεργείται τομάτα ξθρισ και νωπισ δρόγθσ 
δυόςμου (Mentha spicata L.) και ρίγανθσ (Origanum vulgare L. subsp. hirtum) 
εναντίον των εδαφογενϊν πακογόνων Verticillium dalhiae και Fusarium oxysporum 
f.sp. lycopersici, εκτιμϊντασ τθν ζνταςθ τθσ προςβολισ από τισ αςκζνειεσ, βάςει 
πακογνωμονικϊν ςυμπτωμάτων. Επίςθσ, κα αξιολογθκοφν το είδοσ, ο πλθκυςμόσ 
και θ βιομάηα των εμφανιηόμενων ηιηανίων. Ο βακμόσ τθσ επίδραςθσ των 
ενςωματωμζνων αρωματικϊν φυτϊν ςτο εδαφικό περιβάλλον κα μελετθκεί 
εκτιμϊντασ το ποςοςτό τθσ οργανικισ ουςίασ, τθν αναλογία C/N, τθν 
περιεκτικότθτα ςε P και Κ, το pH του εδάφουσ και τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
μεταβολι του αικζριου ελαίου (απόςταξθ Clevenger και GC-MS ανάλυςθ) που 
περιζχει το εν δυνάμει κομποςτοποιιςιμο υλικό. Στθν τομάτα κα μελετθκεί θ 
επίδραςθ των ενςωματωμζνων αρωματικϊν φυτϊν ςτο φψοσ των φυτϊν, ςτον 
αρικμό, ςτθν περιεκτικότθτα ςε χλωροφφλλθ και ςτθ φωτοςυνκετικι 
αποτελεςματικότθτα των φφλλων τουσ, ςτο ξθρό βάροσ, ςτον αρικμό, ςτο βάροσ και 
ςτα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά των καρπϊν τουσ *pH, ολικά διαλυτά ςτερεά 
(οbrix), ξθρι ουςία+. Σε άλλο πείραμα κα αξιολογθκεί θ αλλθλοπακθτικι δράςθ τθσ 
ξθρισ δρόγθσ δυόςμου και ρίγανθσ εναντίον των ηιηανίων αγριοβαμβακιά, τραχφ 
βλιτο, πλαγιαςτό βλιτο, λουβουδιά, τάτουλασ, αγριοτοματιά, γερμανόσ και 
μουχρίτςα. Οι παράμετροι που κα εκτιμθκοφν είναι θ φυτρωτικι ικανότθτα, το 
φψοσ, θ περιεκτικότθτα των φφλλων ςε χλωροφφλλθ, θ φωτοςυνκετικι 
αποτελεςματικότθτα και θ βιομάηα των προαναφερκζντων ηιηανίων. 
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Innovative use of aromatic plants in plant protection and in improvement of 
yield and quality indices in tomato cultivation 

 
Κ. Κadoglidou, T. Gitsopoulos, D. Katsantonis, 

P. Chatzopoulou and E. Maloupa  
 

Hellenic Agricultural Organization-Demeter, Institute of Plant Breeding and 
Phytogenetic Resources, 57001 Thermi Thessaloniki, Greece 

Email: kkadogli@agro.auth.gr  
 
 
Within the context of implementation of the Research and Technology 

Development Innovation Projects (AgroETAK) of Hellenic Agricultural Organization – 
Demeter, the current research project was started in November 2014 in the former 
Agricultural Research Center in northern Greece (now Ins. of Plant Breeding and 
Phytogenetic Resources). The aim of this project is to use aromatic plants in 
vegetable cultivation (tomato as a pilot plant) that will provide fungi and weed 
control and simultaneously enhance/improve the yield and quality indices of the 
product. For this purpose, field and greenhouse experiments will be conducted to 
study the effect of dry and fresh plant material of spearmint (Mentha spicata L.) and 
oregano (Origanum vulgare L. subsp. hirtum) incorporated into the soil where 
tomato will be cultivated, against the soil-borne pathogens Verticillium dalhiae and 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, estimating the severity of the disease infection 
based on pathognomonic symptoms. Furthermore, the population and biomass of 
the weeds that will be appearing in the field will be recorded. The impact of the 
incorporated aromatic plants into the soil environment will be studied by estimating 
the percentage of soil organic matter, the C/N ratio, the P and K content, the pH and 
the quantitative and qualitative changes in the essential oil (Clevenger distillation 
and GC-MS analysis) containing the degradable material. In tomato, the plant height, 
the number, chlorophyll content, and photosynthetic efficiency of leaves, the dry 
weight, the number and weight of fruits, and organoleptic characteristics [pH, total 
soluble solids (obrix), dry matter] will be recorded. In another experiment, the 
allelopathic action of dry material of spearmint and oregano will be assessed against 
the weeds Abutilon theophrasti, Amaranthus retroflexus, Amaranthus blitoides, 
Chenopodium album, Datura stramonium, Solanum nigrum, Solanum elaeagnifolium 
and Echinochloa crus-galli. The estimated parameters will be: germination, plant 
height, leaf chlorophyll content, photosynthetic efficiency and weed biomass. 
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Πρόγραμμα ERMES:  Ανάπτυξθ ενόσ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ για το ρφηι με βάςθ,  
τθλεςκοπικά μζςα,  δεδομζνα αγροφ και μοντελοποίθςθ τθσ καλλιζργειασ 

 
Δ. Κατςαντϊνθσ1,  Χ.Δράμαλθσ1,  Α Καλαϊτηίδθσ1, Ι.Γίτασ2, Χ. Καρυδάσ2, . 

Βυηαντινόπουλοσ1* 

 

1Ελλθνικόσ  Γεωργικόσ Οργανιςμόσ –ΔΘΜΘΣΡΑ, Ινςτιτοφτο ιτθρών, Γεωργικισ 
χολισ, 57001  Θζρμθ  Θεςςαλονίκθ 

2Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (ΑΠΘ), Εργαςτιριο Διαχείριςθσ Δαςών 
και Σθλεπιςκόπιςθσ, χολι Δαςοκομίασ και Περιβάλλοντοσ, Κτίριο Διοίκθςθσ, 

Πανεπιςτθμιοφπολθ 54124 Θεςςαλονίκθ 
 

 
Ο κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ ERMES** είναι θ ανάπτυξθ  γνϊςθσ και 

καινοτομίασ ςτθν καλλιζργεια του ρυηιοφ για τθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ τθσ απόδοςθσ 
τθσ καλλιζργειασ, θ οποία κα βαςίηεται ςτθ ςυλλογι ςτοιχείων με τθ βοικεια 
δορυφορικϊν ςυςτθμάτων αλλά και επίγειων παρατθριςεων, κακϊσ και ςτθν 
ανάλυςθ των παραπάνω δεδομζνων μζςω  προτφπου (μοντζλου). Θ επίτευξθ των 
ανωτζρω ςτόχων κα γίνει με τθν εφαρμογι καινοτόμων τεχνολογιϊν, όπωσ θ 
τθλεπιςκόπθςθ μζςω δορυφορικϊν ραντάρ και υπερφαςματικισ ανάλυςθσ 
δορυφορικϊν εικόνων,  δεδομζνα τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν, των βιοτικϊν και 
αβιοτικϊν καταπονιςεων κακϊσ και ανάπτυξθ μοντζλου για τθν εκτίμθςθ των 
αποδόςεων τθσ καλλιζργειασ ρυηιοφ. Οι  επί μζρουσ ςτόχοι του προγράμματοσ,  που 
επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο είναι: α)  θ ςυνειςφορά ςτισ 
περιφερικζσ υπθρεςίεσ και αρχζσ για τθν  εφαρμογι αγρο-περιβαλλοντικϊν  
πολιτικϊν που αφοροφν τθν καλλιζργεια του ρυηιοφ ςφμφωνα και με τισ πολιτικζσ 
τθσ νζασ  ΚΑΡ, β) θ υποςτιριξθ των ορυηο-καλλιεργθτϊν ςτθν εφαρμογι βιϊςιμων 
πρακτικϊν διαχείριςθσ των αγρϊν με προοπτικι μείωςθσ των διαφόρων ειςροϊν 
(λιπάςματα, γεωργικά φάρμακα, ενζργεια), γ)προειδοποίθςθ ςε κινδφνουσ από 
βιοτικοφσ (εχκροί, αςκζνειεσ, ηιηάνια) και αβιοτικοφσ παράγοντεσ (ξθραςία, 
αλατότθτα, κερμοκραςία) και δ) θ  παροχι ςτισ επιχειριςεισ του αγροτικοφ τομζα  
αξιόπιςτων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν καλλιζργεια του ρυηιοφ που κα τουσ 
βοθκιςουν ςτθν λιψθ των εμπορικϊν και εξαγωγικϊν τουσ αποφάςεων. Τζλοσ, 
ζνασ επιπλζον ςτόχοσ  του προγράμματοσ  είναι θ επζκταςθ και θ δοκιμι  του 
ςυςτιματοσ  ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  να επαλθκευκεί θ δυνατότθτά 
του  για αςφαλι πρόβλεψθ τθσ απόδοςθσ  του ρυηιοφ  ςε άλλεσ περιοχζσ όπωσ, θ 
Αςία και θ Αφρικι, όπου το ρφηι είναι ςπουδαία καλλιζργεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χριςιμο για τθν πολιτικι τθσ ΕΕ ςτθν καλλιζργεια του ρυηιοφ, αφοφ θ ΕΕ κα μπορεί 
,ανάλογα με τισ ετιςιεσ  ςυνκικεσ, να προςαρμόηει τισ πολιτικζσ τθσ (ειςαγωγζσ, 
εξαγωγζσ) αλλά και να κακορίηει  ςτόχουσ  για τα Κράτθ-Μζλθ τθσ. 

*Ερευνθτικι ομάδα υποςτιριξθσ του προγράμματοσ ςτθν Ελλάδα 
**Το πρόγραμμα ERMES: An Earth οbserVation  Model based  RicE information 

Service, που χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του FP7-SPACE-2013 call. Contract No 
606983. Συντονιςτισ του προγράμματοσ ERMES είναι ο Δρ. Mirco Boscetti και 
ςυμμετζχουν επιςτθμονικοί φορείσ από διάφορεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ 
(website:http://www.ermes-fp7space.eu). 
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Project ERMES: - Development of a reliable rice information system on the basis of 
remote sensing, in-situ data and crop modelling 

 
D. Katsantonis1, C. Dramalis1, A. Kalaitzidis1, I. Gitas2, C. Karydas2,  S. 

Vizantinopoulos1* 
 

1 Agricultural Organization-DEMETER, Cereal Institute, Georgikis Scholis, 57001, 
Thermi, Thessaloniki, Greece 

2Aristotelio   Panepistimio  Thessalonikis (AUTH), Laboratory of Forest Management 
and Remote Sensing. School of Forestry and Natural Environment, Administration 

Building, University Campus, 54124 Thessaloniki, Greece 
 
The main target of the ERMES** project is the development of knowledge and 

innovation for rice crop aiming at the accurate and timely prediction of rice yield, 
based on a compilation of data by performing remote sensing technology e.g. 
satellite radar /optical images, in situ crop data and the analysis of these data by 
using models. More specifically in-situ information will be provided to the crop 
model by field operators and/or sensor technology using advance smart applications 
and technologies. These data will be used to perform crop monitoring, bio-
parameters retrieval and meteorological variables estimation. Biotic and abiotic 
factors and their influence on the crop yield will be also measured. The specific 
objectives of the project  at the European level include: a) the contribution to the 
Regional  authorities for the implementation of agro- environmental policies related 
to rice crop and the new CAP, b) the support of rice growers on the implementation 
of sustainable strategies and reduction of the inputs (fertilizers, pesticides, energy) in 
the field  c) early warning to the growers related to dangers due to biotic ( pests, 
weeds, diseases)  and abiotic (drought, salinity, high temperatures) stresses and d) 
the provision to the agri-business of rice crop reliable information related to rice 
crop, assisting  them in the decision making process concerning their commercial 
and exportation decisions.  A further goal of the project is to extend and test the 
developed system to extra European context in order to verify  its capability to 
predict rice yield in other areas such as Asia & Africa, where rice is a major crop. This 
might be an important aspect  concerning - the EU policy on rice- , since EU may, 
depending on the annual conditions, adapt its policy (imports/exports) and define 
goals for its Member States 

 
*Research team for supporting the project in Greece 
** The project ERMES: An Earth observation  Model based  RicE information Service, is 

funded under the framework of  FP7-SPACE-2013 call. Contract No: 606983. Coordinator of 
the programme is Dr. Mirco Boscetti  and scientific organizations from different countries in 
the EU participate in the project (website:http://www.ermes-fp7space.eu). 
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Εκλεκτικότθτα ηιηανιοκτόνων εδάφουσ ςε δφο ποικιλίεσ ρεβικιοφ 

 
Δ. Βαμβακά1, Χ.Α. Δαμαλάσ1, .Δ. Κουτροφμπασ1, Θ.Κ. Γιτςόπουλοσ2, 

Ζ. Βρφηασ1 και Χ. Αλεξοφδθσ1 
 

1Σμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 68200 
Ορεςτιάδα 

2ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΣΡΑ, Ινςτιτοφτο Γενετικισ-Βελτίωςθσ και Φυτογενετικών Πόρων, 
57001 Θζρμθ, Θεςςαλονίκθ 

Email: cdamalas@agro.duth.gr 
 
 

Σε πείραμα αγροφ ςτο Αγρόκτθμα του Δθμοκριτείου Ρανεπιςτθμίου Κράκθσ 
ςτθν Ορεςτιάδα το 2014 αξιολογικθκε θ εκλεκτικότθτα των ηιηανιοκτόνων εδάφουσ 
benfluralin, s-metolachlor και του μίγματοσ s-metolachlor + prosulfocarb ςε δφο 
ποικιλίεσ ρεβικιοφ (Αμοργόσ, Άνδροσ) ςε ανοιξιάτικθ ςπορά. Αξιολογικθκαν δφο 
δόςεισ του benfluralin (117 και 135 g δ.ο./ςτρ.) ςε προςπαρτικι εφαρμογι και 
μθχανικι ενςωμάτωςθ, δφο δόςεισ του s-metolachlor (96 και 192 g δ.ο./ςτρ.) ςε 
προφυτρωτικι εφαρμογι και δφο δόςεισ του μίγματοσ s-metolachlor + prosulfocarb 
(38,4 + 200 και 57,6 + 200 g δ.ο./ςτρ.) ςε προφυτρωτικι εφαρμογι ςε ςφγκριςθ με 
αψζκαςτο μάρτυρα και μάρτυρα χωρίσ ηιηάνια (ςκαλιςμζνο). Θ εκλεκτικότθτα των 
ηιηανιοκτόνων αξιολογικθκε οπτικά με παρατθριςεισ ςυμπτωμάτων 
φυτοτοξικότθτασ ςτα φυτά κατά το φφτρωμα και με μετριςεισ: α. του αρικμοφ 
φυτϊν ανά m γραμμισ μετά τθν ολοκλιρωςθ του φυτρϊματοσ, β. του φψουσ, του 
νωποφ βάρουσ και του αρικμοφ των φυματίων των φυτϊν ςτο βλαςτικό ςτάδιο και 
ςτθν άνκθςθ και γ. του αρικμοφ των λοβϊν και τθσ απόδοςθσ ςε ςπόρο (kg/ςτρ) 
ςτθ ςυγκομιδι. Κανζνα ςφμπτωμα φυτοτοξικότθτασ δεν παρατθρικθκε ςτα νεαρά 
ςπορόφυτα των ποικιλιϊν ρεβικιοφ. Επίςθσ, δεν παρατθρικθκαν ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των επεμβάςεων ωσ προσ τον αρικμό φυτϊν ανά m γραμμισ, το 
φψοσ και το νωπό βάροσ των φυτϊν, κακϊσ και τον αρικμό φυματίων κατά το 
βλαςτικό ςτάδιο και κατά τθν άνκθςθ. Οι επεμβάςεισ των ηιηανιοκτόνων ζδωςαν 
αποδόςεισ ςε ςπόρο μεγαλφτερεσ από τον αψζκαςτο μάρτυρα και παρόμοιεσ με 
εκείνεσ του ςκαλιςμζνου μάρτυρα (χωρίσ ηιηάνια). 
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Selectivity of soil-applied herbicides in two chickpea cultivars  
 

D. Vamvaka1, C.A. Damalas1, S.D. Koutroubas1, T.K. Gitsopoulos2, 
Z. Vryzas1 and C. Alexoudis1 

 
1Dept of Agricultural Development, Democritus University of Thrace 68200 

Orestiada 
2Hellenic Agricultural Organization-Demeter, Institute of Plant Breeding and 

Phytogenetic Resources, 57001 Thermi, Thessaloniki 
Email: cdamalas@agro.duth.gr 

 
In a field experiment at the Research Farm of Democritus University of Thrace 

in Orestiada the selectivity of soil-applied herbicides benfluralin, s-metolachlor and 
the mixture s-metolachlor + prosulfocarb was evaluated in two chickpea (Cicer 
arietinum) varieties (Amorgos, Andros) in spring sowing. Two benfluralin rates (1170 
and 1350 g ai/ha) in pre-plant incorporated application, two s-metolachlor rates (960 
and 1920 g ai/ha) in pre-emergence application and two rates of the mixture of s-
metolachlor + prosulfocarb (384 + 2000 and 576 + 2000 g ai/ha) in pre-emergence 
application were evaluated compared with untreated and weed free-controls. 
Herbicide selectivity on chickpea plants was assessed visually by recording symptoms 
of phytotoxicity after emergence and by measuring a) the number of plants per m of 
row at the end of emergence, b) the height, the fresh weight of plants and the 
number of root nodules at the vegetative and flowering stage, and c) the number of 
pods and seed yield (kg/ha) at harvest. No symptoms of phytotoxicity were observed 
on chickpea seedlings. Also, no significant differences among treatments were 
observed in the number of plants per m of row, the height and fresh weight of plants 
and the number of root nodules at the vegetative and flowering stage. Where a 
herbicide was applied grain yields were higher compared to the untreated control 
and similar to those of the weed-free control. 
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Μια εκπαιδευτικι προςζγγιςθ των εδϊδιμων ηιηανίων  μζςω  τθσ βοτανικισ 
 

Ε.-. Δαλαμπίρα1και Α. Αφεντοφλθ2 
 

1Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ «ΔΘΜΘΣΡΑ», Κζντρο Γεωργικισ Ζρευνασ Βόρειασ 
Ελλάδασ, Εργαςτιριο Προςταςίασ και Αξιοποίθςθσ Αυτοφυών και Ανκοκομικών 

Φυτών-Βαλκανικόσ Βοτανικόσ Κιποσ Κρουςςίων, 
Σ.Θ. 60458, 570 01 Θζρμθ 

2Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ, 1o Γυμνάςιο 
Χορτιάτθ, Αςβεςτοχώρι 

Email:edalampi@bbgk.gr 
 

Κάκε καλλιεργιςιμο φυτό ζχει μία τεράςτια «τράπεηα γονιδίων», τθν οποία 
κλθρονόμθςε από τθν φφςθ. Στον 20ο αιϊνα παρατθρικθκαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ 
ςτθν γεωργία, οι οποίεσ επθρζαςαν τουσ φυτογενετικοφσ πόρουσ, τουσ πρϊτουσ 
κρίκουσ τθσ ανκρϊπινθσ διατροφικισ αλυςίδασ. Υπάρχει μεγάλθ ανάγκθςφνδεςθσ 
τθσ γνϊςθσ διαφόρων επιςτθμϊν (με πολλζσ φορζσ αντίκετουσ ςτόχουσ, π.χ. 
ηιηανιολογίακαι βοτανικι) καιδιεκνϊν ςυμβάςεων, ϊςτε να δθμιουργθκοφν 
δραςτθριότθτεσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ. Χρθςιμοποιϊντασ μία μθ-
παραδοςιακι, μακθτο-κεντρικι μζκοδο «Εκπαίδευςθσ Βάςει Αποτελεςμάτων»και 
τθν διερευνθτικι τεχνικι(γνωςτι ςτθν φιλοςοφία τθσ εκπαίδευςθσ ωσ 
κονςτρουκτιβιςμόσ), προτείνονται δραςτθριότθτεσ μακθτϊν Γυμναςίου-Λυκείου με 
μακθςιακοφσ ςτόχουσ: 1) κατανόθςθ-αναγνϊριςθ φυτογενετικϊν πόρων για τθν 
γεωργία-διατροφικαι τθν ςθμαντικότθτα τουσ, 2) αναγνϊριςθ κοινϊν εδϊδιμων 
αυτοφυϊν φυτικϊν ειδϊν ςτθν φφςθ, 3) αλλαγι ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν. Το 
πλάνο του μακιματοσ αποτελείται από το κεωρθτικό (Δράςθ 1) και πρακτικό μζροσ 
(Δράςθ 2). Στθν Δράςθ 1, ςυγκεντρϊνονταιυλικά και τρόφιμα και διερευνάται θ 
ςφνδεςθ/γενετικι προζλευςθ των καλλιεργοφμενων φυτικϊν ειδϊν από το φυςικό 
περιβάλλον. Στθν Δράςθ 2, οι εκπαιδευόμενοι χρθςιμοποιϊντασμία «κλείδα 
αναγνϊριςθσ»,εντοπίηουν εδϊδιμα φυτικά είδθ ςτο πεδίο. Τα φυτά που 
επιλζχκθκαν για τισ δραςτθριότθτεσ, μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ “εδϊδιμα 
ηιηάνια”και αντιπροςωπεφουν οριςμζνα από κυριότερα γζνθ των άγριων 
ςυγγενικϊν ειδϊν τα οποία ζχουν διατροφικι αξία για τον άνκρωπο. Θ παροφςα 
εργαςία κα αποτελεί ζνα πλάνο μακιματοσ γιατουσ μακθτζσ Γυμναςίου-Λυκείου 
ϊςτε να αναπτφξουν ικανότθτεσ, να ευαιςκθτοποιθκοφνγια το περιβάλλον και να 
αντιλθφκοφν ότι μεταξφ επιςτθμϊν, μερικζσ φορζσ με αντίκετουσ 
ςτόχουσ/ςκοποφσ(γεωπονία, βοτανικι, τεχνολογία τροφίμων),υπάρχει «χρυςι 
τομι». Θ ςφνδεςθ των δραςτθριοτιτων των μακθτϊν, με τθν κακθμερινότθτα τουσ 
είναι κακοριςτικι για τθν επιτυχία τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ. 
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Each cultivated plant inherits a huge "gene bank" from nature. In the 20th 

century, significant changes in agriculture affected plant genetic resources, which 
are the first links of the human food chain. It is vital to connect the knowledge from 
different disciplines (often with opposing goals, e.g.weed science and botany) and 
international conventions, in order to create activities in Education for Sustainable 
Development. 

Using a non-traditional, student-centered "Outcome Based” educational 
method and an inquiry-based technique-known in philosophy of education as 
constructivism-, activities were proposed for high school students with the following 
learning objectives: 1) deeper understanding of plant genetic resources for 
agriculture and food as well as their significance, 2) identifying common edible wild 
plants in nature, 3) changing attitudes and behavior. The plan of the course consists 
of a theoretical (Action 1) and a practical section (Action 2). In Action 1, materials 
and food are collected andtheconnectionbetween crop wild relatives and crop 
varieties is explored, in order to discover the origin of cultivated plant species. In 
Action 2, an “identification key” is used by learners as a manual to locate edible 
plants in the field. The plants which were used in the activities could be categorized 
as “edible weeds” and represent some of the main genera of wild species that have 
nutritional value to humans. 

This work is proposed as a course plan for high school students in order to 
develop skills, raise environmental awareness and realize that between sciences 
(agriculture, botany, food science) with sometimes opposite objectives or goals, 
there is always a “fine line”. Linking students’ activities, with their everyday life is 
important for the success of Education for Sustainable Development. 
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Περίλθψθ 

Μελετικθκε θ χλωριδικι βιοποικιλότθτα ςε ελαιϊνεσ που εφαρμόηονται 
τρία διαφορετικά ςυςτιματα διαχείριςθσ (ςυμβατικισ, βιολογικισ και 
ολοκλθρωμζνθσ) τθν καλλιεργθτικι περίοδο 2012-2013. Τα ςυςτιματα διαχείριςθσ 
εφαρμόηονται ςε είκοςι τζςςερισ ελαιϊνεσ, οι οποίοι βρίςκονται ςε οκτϊ 
διαφορετικζσ τοποκεςίεσ ςτθν περιοχι τθσ Δυτικισ Μεςςαράσ ςτθ Νότια Κριτθ, μια 
αντιπροςωπευτικι ελαιοκομικι περιοχι, και καλφπτουν τισ κφριεσ αγροοικολογικζσ 
ηϊνεσ τθσ ελαιοπαραγωγισ (πεδινι και λοφϊδθ). Τζςςερισ από τισ τοποκεςίεσ, 
βρίςκονται ςτθν πεδιάδα με ελαιϊνεσ εντατικισ καλλιζργειασ και αυξθμζνθ χριςθ 
ειςροϊν και τζςςερισ ςτουσ γειτονικοφσ λόφουσ, λιγότερο εντατικισ καλλιζργειασ. 
Σε κάκε τοποκεςία απαντϊνται τρεισ γειτονικοί ελαιϊνεσ διαφορετικισ διαχείριςθσ. 
Στουσ ελαιϊνεσ παρακολουκικθκε θ βιοποικιλότθτα τθσ χλωρίδασ με χριςθ 
κακοριςμζνων ςτακμϊν μζτρθςθσ, διαςτάςεων 8Χ8 m, κατανεμθμζνων τυχαία 
ςτουσ πειραματικοφσ ελαιϊνεσ αναλόγωσ του μεγζκουσ των ελαιϊνων. Θ 
καταγραφι τθσ χλωρίδασ περιλάμβαναν μθνιαίεσ δειγματολθψίεσ.  Μζςω τθσ 
ανάλυςθσ δεδομζνων πραγματοποιικθκε ςφγκριςθ μεταξφ των διαφορετικϊν 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και των αγροοικολογικϊν ηωνϊν όςον αφορά τον αρικμό 
των taxa τθσ χλωρίδασ. Θ χλωρίδα των ελαιϊνων περιλάμβανε 226 διαφορετικά 
taxa φυτϊν. Ο αρικμόσ των taxa, δεν παρουςίαςε ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ 
μεταξφ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ παρά τον μεγαλφτερο αρικμό ειδϊν ςτο 
βιολογικό ςφςτθμα. Θ ςτατιςτικι ςφγκριςθ μεταξφ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 
αγροοικολογικϊν ηωνϊν ζδωςε ςθμαντικζσ διαφορζσ μόνο μεταξφ 
αγρoοικολογικϊν ηωνϊν, όπου οι λοφϊδεισ ελαιϊνεσ, παρουςίαςαν μεγαλφτερο 
αρικμό φυτικϊν ειδϊν κατά τουσ χειμερινοφσ και εαρινοφσ μινεσ. 
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Flora diversity was monitored in olive orchards under conventional, organic 

and integrated management, in 2012-2013. Twenty four olive orchards in eight 
different locations, covering the main agro-ecological zones of olive oil production 
(plain and hilly), were monitored. Four locations occurred on plain areas and another 
four on the surrounding hills of the West Messara valley, in southern Crete, a typical 
olive producing area. In each location three neighboring orchards under different 
management were monitored. Flora was monitored in fixed monitoring stations. 8*8 
m quadrats, were used for the monitoring. Monitoring was done monthly all year 
around. Comparison of the different management systems and agroecological zones 
in terms of flora diversity was performed.  226 different flora taxa were identified.  
There were not statistically significant differences between the three management 
systems, although a higher number of plant taxa was found in the organic olive 
orchards. The hilly agroecological zone, presented higher flora diversity, with 
statistical significant higher number of flora species in winter and spring months. 
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Το  χαμομιλι (Matricaria chamomilla L.) είναι από τα πιο γνωςτά, μεγάλθσ 

εμπορικισ αξίασ,  φαρμακευτικά φυτά ςτον κόςμο. Χρθςιμοποιείται ωσ αφζψθμα 
και είναι ςυςτατικό πολλϊν φυτοκεραπευτικϊν ςκευαςμάτων και καλλυντικϊν 
προϊόντων.  Αυτοφφεται ςε  πολλζσ χζρςεσ εκτάςεισ και απαντάται ωσ ηιηάνιο ςε 
χειμερινζσ καλλιζργειεσ. Στθν Ελλάδα,  ςυλλζγεται ςχεδόν αποκλειςτικά από τθ 
φφςθ, ενϊ  καλλιεργείται περιοριςμζνα, κυρίωσ με ειςαγόμενο πολλαπλαςιαςτικό 
υλικό. Στο διεκνζσ εμπόριο κυκλοφοροφν πολλοί τφποι χαμομθλιοφ: αυτοφυείσ 
διπλοειδείσ, καλλιεργοφμενεσ διπλοειδείσ ι τετραπλοειδείσ ποκιλίεσ κλπ, που 
διαφζρουν ςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ, και κυρίωσ ςτθ ςφςταςθ των 
αικερίων ελαίων. Στόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι  θ επιλογι κατάλλθλων 
γενοτφπων, από αυτοφυείσ ελλθνικοφσ πλθκυςμοφσ, ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 
υλικό εκκίνθςθσ για περαιτζρω βελτίωςθ και δθμιουργία ελλθνικισ ποικιλίασ 
χαμομθλιοφ. Τα κριτιρια τθσ γενετικισ βελτίωςθσ, ιταν ςε πρϊτο ςτάδιο, θ 
επικυμθτι ςφςταςθ του αικερίου ελαίου και ειδικότερα θ περιεκτικότθτα ςτα 
ςυςτατικά α-βιςαβολόλθ και χαμαηουλζνιο. Ωσ υλικό εκκίνθςθσ χρθςιμοποιικθκε 
αυτοφυισ πλθκυςμόσ που επιλζχκθκε μεταξφ ζντεκα από διαφορετικζσ περιοχζσ, 
με επικυμθτι ςφςταςθ. Μετά από πειραματικι καλλιζργεια του επιλεγμζνου 
πλθκυςμοφ ακολοφκθςαν διαδοχικζσ επιλογζσ τριϊν χρόνων και διατοπικι 
αξιολόγθςθ ςε διαφορετικζσ γεωγραφικά περιοχζσ. Ωσ αποτζλεςμα,  αποκτικθκε  
βελτιωμζνο γενετικό υλικό Χαμομθλιοφ ωσ προσ τα αγρονομικά χαρακτθριςτικά και 
τθ ςφςταςθ του αικερίου ελαίου.  Μελλοντικά ςχεδιάηονται πειράματα αγροφ 
ςχετικά με τθν κατάλλθλθ πυκνότθτα φφτευςθσ για τθν αξιοποίθςθ των 
εδαφοχδατικϊν πόρων ςε ςχζςθ με τα ηιηάνια. Το βελτιωμζνο γενετικό υλικό κα 
μποροφςε περαιτζρω να αποτελζςει τθ βάςθ για τθ δθμιουργία ελλθνικισ 
ποικιλίασ.  
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Chamomile (Matricaria chamomilla L.) is one of the most well-known 

medicinal plants. Its commercial value is high all over the world. It is used 
traditionally as herbal tea, in phytotherapy and the cosmetic industry as well. It is 
wild grown all over the country, distributed in many terrestrial areas, and it can be 
characterized as a weed for many winter crops.  In Greece, it is almost exclusively 
collected from the wild; while its cultivation is limited and established frequently 
using imported propagated material. There are several types of chamomile raw 
material (wild diploid types, cultivated diploid or tetraploid varieties etc) traded in 
the international market, which differ to their quality and mainly to the composition 
of the essential oils. The aim of this study was the selection of efficient chamomile 
genotypes, from native Greek populations, to use them further as starting material 
for breeding purposes, and the creation of Greek Chamomile variety.  The principal 
criterion of the genetic breeding was the desired composition of the essential oil, 
and particularly the concentration of the constituents α-bisabolol and chamazulene. 
A native population with desirable essential oil constitution, which was chosen 
among eleven populations from different areas, was used as a starting breeding 
material. After experimental cultivation of the selected population, three years of 
successive mass selection and spatial evaluation, improved germplasm, regarding 
the agronomic traits and the essential oil composition was obtained. In future field 
trials are planned to investigate the proper plant density for high utilization of soil 
nutrients and water compared to weeds. 
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