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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια επισκόπηση - καταγραφή των ζιζανίων σε αμπελώνες 

της Επαρχίας Λευκωσίας - Κύπρος κατά το χρονικό διάστημα 01/07/04 έως 

01/08/04 καθώς και 27/12/04.

Επίσης από κάθε αγρό έγινε τυχαία λήψη 2kg επιφανειακού εδάφους σε βάθος 0- 

30cm από διαφορετικές τυχαίες θέσεις μέσα στον αγρό. Τα εδαφικά δείγματα 

μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 

τοποθετήθηκαν μέσα σε γλάστρες . Αφού αρχικά πραγματοποιήθηκε ομογενοποίηση 

του εδάφους έγινε καλή άρδευση των δειγμάτων και έπειτα τις επόμενες μέρες 

ακολούθησε τακτική άρδευση και συνεχής παρακολούθηση για 30 περίπου ημέρες 

και καταγραφή των εκπτυσόμενων ζιζανίων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2 κύκλοι 

- καταγραφές των εδαφικών δειγμάτων κατά τα χρονικά διαστήματα 4/10/04 έως 

2/11/04, η δεύτερη από 08/11/2004 ως 13/12/2004 και η τρίτη από 08/01/2005 έως 

03/03/2005.

Κατά την επιτόπια επισκόπηση καταγράφηκαν συνολικά 21 διαφορετικά είδη στους 

5 αμπελώνες. Σ' αυτά καταγράφηκαν 18 πλατύφυλλα ζιζάνια εκ των οποίων αυτά που 

απαντώνται με τη μεγαλύτερη συχνότητα ήταν το βλήτο (Amaranthus sp.), η μολόχα 

(Malva sterillis), τριβόλι (Tribulus terrestris), καπνόχορτο (Fumaria officinalis), 

τσουκνίδα (Urtica spp.), κολλιτσίδα (Galium aparine), περικοκλάδα (Convolvulus 

arvensis), αγριόβικος (Vicia spp.), σινάπι (Sinapis arvensis), γαλατσίδα (Euphorbia 

spp.), αγριάδα (Cynodon dactylon), νεκρολούλουδο (Calendula arvensis), 

κουφάγκαθο (Silybum marianum), οξαλίδα (Oxalis pes-caprae), ασφόδελος 

(Asphodelus aestivus), βερόνικα (Veronica spp.), αγριοτομάτα (Solanum nigrum) και 

κόνυζα (Conyza spp).

Όσον αφορά τα αγρωστώδη είδη καταγράφηκαν 3 στον αριθμό εκ των οποίων αυτά 

που απαντώνται με την μεγαλύτερη συχνότητα ήταν, η κοινή βρώμη (Avena sativa), ο 

βρόμος (Bromus spp.) και η αγριοβρώμη (Avena sterillis).

Στα εδαφοδείγματα καταγράφηκαν συνολικά 5 είδη ζιζανίων εκ των οποίων τα 3 

ήταν πλατύφυλλα και 2 αγρωστώδη. Τα είδη με την μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης ήταν πλατύφυλλα και περιλάμβαναν, το βλήτο (Amaranthus sp.), την 

ανθέμιδα (Anthemis spp.) και την μολόχα (Malva silvestris). Ακολούθως, 

εμφανίστηκαν τα αγρωστώδη ζιζάνια, ο βρόμος (Bromus spp.) και η ήρα (Lollium 

spp.).
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Κύπρος είναι ακόμη μια γεωργική χώρα αφού η γεωργία αποτελεί έναν από τους 

βασικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας. Η γεωργική παραγωγή κάθε χρόνο 

παθαίνει αρκετές ζημιές από διάφορους βιολογικούς παράγοντες όπως μύκητες, 

έντομα, ιούς και ζιζάνια. Τα ζιζάνια είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στη 

γεωργία. Σε αντίθεση με τα έντομα και τις ασθένειες των φυτών, τα ζιζάνια 

εμφανίζονται στα αγροοικοσυστήματα κάθε χρόνο και αν δεν ελεγχθούν τότε όχι 

μόνο μειώνουν τις αποδόσεις αλλά επηρεάζουν και την ποιότητα των γεωργικών 

προϊόντων. Έτσι καμία καλλιέργεια δεν μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά εκεί 

όπου υπάρχουν και αναπτύσσονται πολλά ζιζάνια. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι οι 

ζημιές που προκαλούνται κάθε χρόνο από τα ζιζάνια είναι μεγαλύτερες από τις ζημιές 

που προκαλούν στις καλλιέργειες τα έντομα και οι ασθένειες μαζί.

Για την αντιμετώπιση των ζιζανίων ο γεωργός μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες 

αρχές και μεθόδους σήμερα όπως πρόληψη , καλλιεργητικές τεχνικές, αμειψισπορά, 

ηλιοαπολύμανση και χημική ζιζανιοκτονία. Ο πιο αποτελεσματικός και οικονομικός 

τρόπος περιορισμού των ζημιών από τα ζιζάνια είναι ο έλεγχος με ζιζανιοκτόνα. 

Όμως η χρησιμοποίηση των ζιζανιοκτόνων χρειάζεται πια ιδιαίτερη προσοχή και 

αρκετά εξειδικευμένες γνώσεις για την πρόληψη και την αποφυγή σοβαρών 

επιπτώσεων στα φυτά , στους ζωικούς οργανισμούς και στο αβιοτικό περιβάλλον 

γενικότερα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματική ζιζανιοκτονία είναι η σωστή 

αναγνώριση των ζιζανίων. Ο προσδιορισμός του ζιζανίου θα πρέπει να γίνεται όταν 

αυτό βρίσκεται στο στάδιο των κοτυληδόνων ή των πρώτων φύλλων και όχι 

αργότερα ώστε ο καλλιεργητής να είναι σε θέση να επιλέξει και το κατάλληλο 

ζιζανιοκτόνο.

Τα ζιζάνια μπορεί να είναι αγρωστώδη ή πλατύφυλλα. Ανάλογα με την εποχή που 

φυτρώνουν διακρίνονται σε ανοιξιάτικα και χειμερινά. Τα ανοιξιάτικα βλαστάνουν 

την άνοιξη, αναπτύσσονται το καλοκαίρι και πεθαίνουν το φθινόπωρο αφού πρώτα 

ελευθερώσουν τους σπόρους τους. Τα χειμωνιάτικα αντίθετα, βλαστάνουν το 

φθινόπωρο ή το χειμώνα αναπτύσσονται τη άνοιξη και ελευθερώνουν τους σπόρους 

τους αργά την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι. Ανάλογα με τη διάρκεια του βιολογικού 

τους κύκλου τα ζιζάνια μπορεί να χωριστούν σε μονοετή, διετή και πολυετή όπου
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είναι και τα πιο δύσκολα στην καταπολέμηση τους. Μια άλλη κατάταξη των ζιζανίων 

είναι ανάλογα με την καλλιέργεια στην οποία συναντώνται. Έτσι υπάρχουν ζιζάνια 

καλαμποκιού, σιτηρών, βαμβακιού, αμπελιού κτλ.

Επίσης είναι γνωστό ότι τα ζιζάνια διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Στην Κύπρο 

αντίθετα με άλλες χώρες δεν είναι ακόμη αρκετά γνωστό από συστηματική μελέτη 

ποια είναι τα ζιζάνια στις διάφορες καλλιέργειες και περιοχές της χώρας.

Στόχος αυτής της πτυχιακής διατριβής ήταν να γίνει επιτόπια επισκόπηση των 

ζιζανίων καθώς και σε εδαφοδείγματα στους αμπελώνες της επαρχίας Λευκωσίας και 

να καταγραφούν τα είδη που συναντώνται συχνότερα σε αυτούς.
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2. Η ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η καλλιέργεια του αμπελιού φαίνεται πως ξεκίνησε από την Νότια περιοχή του 

Καύκασού πριν 5.000 περίπου χρόνια και διαδόθηκε στη Μεσοποταμία όπου 

αναπτύχθηκε και ο πρώτος ανθρώπινος πολιτισμός. Στη Μεσόγειο και στην Κύπρο το 

αμπέλι ήρθε αργότερα περνώντας απ' την Φοινίκη, το σημερινό Λίβανο.

Χαρακτηριστικό των χωρών που βρίσκονται κοντά και γύρω στη λεκάνη της 

Μεσογείου είναι ότι εκεί βρίσκεται συγκεντρωμένο το 90% της παγκόσμιας 

καλλιεργούμενης έκτασης αμπελιού και παραγωγής, περίπου 95 εκατ. στρέμματα 

καλλιεργούμενης έκτασης από τα 115 εκατ. στρέμματα της συνολικής έκτασης ανά 

τον κόσμο.

Στην Κύπρο καλλιεργούνται περίπου 159.076 στρέμματα από τα οποία τα 127.008 

στρέμματα αποτελούνται από γηγενείς ποικιλίες ενώ τα 32.068 στρέμματα από νέες 

οινοποιήσιμες ποικιλίες (Πίνακας 1). Η ετήσια παραγωγή στο νησί ανέρχεται σε 

73.849.851 kg σταφύλι εκ των οποίων 10.393.801 L οίνου προορίζονται για 

εξαγωγές επιτραπέζιων οίνων. Κύριες χώρες προορισμού επιτραπέζιων οίνων είναι η 

Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα και άλλες (Συμβούλιο 

Αμπελοοινικών Προϊόντων 2004).

Πίνακας 1. Κύριες ποικιλίες αμπέλου που καλλιεργούνται στην Κύπρο.

Ποικιλία Έκταση (στρέμματα)

Ξυνιστέρι 26.573

Μαλάγα 3.786

Μοσχάτο 17

Πρωμάρα 7

Palomino 1.800

Petro ximenez 13

Plant X 182

Ugni blanc 139

Malvasia lunga 93

Malvasia grossa 93

Jaen 11

Riesling 293

Semilion 482
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Chardonnay 1.190

Sauvignon 161

Μαύρο 92.140

Μαραθεύτικο 1.249

'Οφθαλμό 1.843

Λευκάδα 1.165

Κανέλλα 2

Carignan noir 9.159

Grenache noir 1.768

Oeillade 1.281

Mataro 2.331

Cabernet franc 4.909

Cabernet sauvignon 4.120

Μοσχάτο Αμβούργου 40

Shiraz 1.968

Merlot noir 525

Alicante bouchet 1.509

Άλλες 226

Σύνολο 159.076

Ποικιλίες διπλής χρήσης (Σουλτανίνα) 9.031

Γενικό σύνολο 168.107

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2005 στους δικαιούχους 

αμπελοπαραγωγούς για σκοπούς εκταρικής επιδότησης ανήλθε στα 3.809.513 Ευρώ 

και κάλυπτε έκταση 133.142 περίπου στρεμμάτων οινοποιήσιμων αμπελιών. Για όσα 

αμπέλια δεν φυτεύτηκαν το 2004 και παρέμειναν σε υποχρεωτική αγρανάπαυση 

καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των 63.529 Ευρώ σαν εκταρική επιδότηση. 

Συμπληρωματική εκταρική επιδότηση ύψους 1.931 Ευρώ ανά εκτάριο καταβλήθηκε 

στους δικαιούχους καλλιεργητές επιτραπέζιων ποικιλιών αμπελιών έναντι της 

αύξησης της τιμής του πετρελαίου, όπως ενέκρινε η Κυβέρνηση στα πλαίσια της 

φορολογικής μεταρρύθμισης (Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων 2004).
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Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται η οικονομική σημασία που έχει για το νησί η 

καλλιέργεια του αμπελιού. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζουμε τις αιτίες εκείνες που 

σε πολλές περιπτώσεις μειώνουν τις αποδόσεις της παραγωγής και αυτές συνήθως 

είναι οι εχθροί, οι ασθένειες και τα ζιζάνια.

Σε μια λοιπόν κατεξοχήν αγροτική κοινότητα όπως είναι τα Πέρα Ορεινής (επαρχία 

Λευκωσίας) επιβάλλεται κάποιος να γνωρίζει και να προσπαθεί να μειώσει τους 

παράγοντες εκείνους που μπορούν να προκαλέσουν μείωση της παραγωγής τόσο των 

αμπελιών αλλά και των υπολοίπων καλλιεργειών. Στα πλαίσια του παραπάνω 

σχεδίου πραγματοποιήθηκε η επισκόπηση των σημαντικότερων ζιζανίων που 

υπάρχουν σε αμπελώνες στην κοινότητα Πέρα Ορεινής η οποία θα επιτρέπει τον 

σχεδίασμά και τον προγραμματισμό για το πώς θα επέμβει κανείς, τον χρόνο 

επέμβασης και το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των κυρίων 

αιτιών μείωσης της παραγωγής.
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3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

3.1 Γενικά

Τα ζιζάνια στην γεωργία προκαλούν τεράστιες οικονομικές ζημιές κάθε χρόνο αφού 

ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά στερώντας τους τα θρεπτικά στοιχεία, το 

νερό, το φως και τον αέρα όταν αναπτυχθούν. Ακόμα, ορισμένα ζιζάνια συχνά 

παράγουν ουσίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη άλλων φυτών δίπλα τους 

καταστρέφοντας έτσι, μερικές φορές, ολόκληρη την καλλιέργεια. Αν στις ζημιές 

αυτές προστεθούν και οι έμμεσες που τις προκαλούν, φιλοξενώντας εχθρούς και 

παθογόνα τα οποία μέσω αυτών μεταδίδονται και στα παραγωγικά φυτά τότε είναι 

ολοφάνερο το μέγεθος του προβλήματος.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους είναι η αναγνώριση και 

καταγραφή των ζιζανίων ώστε ανάλογα με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης στο 

οποίο βρίσκονται τόσο αυτά όσο και η καλλιέργεια, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 

και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες μέθοδοι προστασίας από αυτά.

Είναι καλά γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με τη γεωργία ότι κάθε χρόνο 10 

έως 50 διαφορετικά είδη ζιζανίων εμφανίζονται και μπορεί να προξενήσουν εάν δεν 

ελεγχθούν, μεγάλες ζημιές στις αποδόσεις στις κύριες καλλιέργειες του νησιού μας. 

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί περίπου 27 είδη ζιζανίων σε αμπελώνες. Επίσης, τα 

ζιζάνια μπορεί να είναι και ανεπιθύμητα για τα προβλήματα που δημιουργούν στα 

αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια, στους αυτοκινητόδρομους και γενικά σε 

χώρους που εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος (Βουζούνης 2004).

Για την αντιμετώπιση των ζιζανίων σήμερα ο γεωργός μπορεί να χρησιμοποιήσει 

διάφορες αρχές και μεθόδους όπως πρόληψη, αμειψισπορά, ηλιοαπολύμανση και 

χημική ζιζανιοκτονία. Ο πιο αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος περιορισμού 

των ζημιών από τα ζιζάνια είναι ο έλεγχός τους με ζιζανιοκτόνα. Όμως η 

χρησιμοποίηση των ζιζανιοκτόνων χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή και αρκετά 

εξειδικευμένες γνώσεις για την πρόληψη ή και την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων 

στα φυτά, στους ζωικούς οργανισμούς και στο αβιοτικό περιβάλλον (νερά-έδαφος). 

Τελευταία, υποστηρίζεται όλο και περισσότερο από διάφορους φορείς ότι γίνεται 

υπερβολική και κακή χρήση των ζιζανιοκτόνων κατηγορώντας τα ότι αποτελούν έναν 

από τους κύριους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
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Κάποια από τα ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται μετακινούνται μέσα στο 

περιβάλλον με αποτέλεσμα τα υπολείμματα τους να βρίσκονται στα εδάφη, στα νερά, 

στα φυτά και στα γεωργικά προϊόντα (Λόλας 2003).

3.2 Ζημιές που προκαλούν τα ζιζάνια

Οι ζημιές που προκαλούν τα ζιζάνια αφορούν κυρίως τα καλλιεργούμενα φυτά γιατί 

προκαλούν μειώσεις των αποδόσεων αλλά μπορούν να υποβαθμίσουν σοβαρά και την 

ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Επίσης, πολλά από τα ζιζάνια δημιουργούν 

προβλήματα στον άνθρωπο όπως διάφορες αλλεργίες αλλά και ορισμένες 

δηλητηριάσεις όταν αυτά υπάρχουν σε διάφορα γεωργικά προϊόντα όπως η παρουσία 

γόγγολης στο αλεύρι. Οι σημαντικότερες ζημιές που προκαλούν είναι οι εξής (Λόλας 

2003):

α)Χειροτέρευση της ποιότητας

Τα ζιζάνια δεν επηρεάζουν μόνο την απόδοση των καλλιεργειών αλλά και σε 

πολλές περιπτώσεις χειροτερεύουν και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. 

Κάποια παραδείγματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό είναι τα εξής: το 

αγριόσκορδο (Allium vineale) όταν αλεστεί με το σιτάρι προσδίδει σ' αυτό 

δυσάρεστη μυρωδιά, ενώ η ήρα (.Lolium spp.) και η γόγγολη (Agrostemma githago) 

εξαιτίας του ότι περιέχουν δηλητηριώδη ουσία πρέπει να απομακρύνονται από το 

σιτάρι. Κάποια άλλα ζιζάνια όπως η σετάρια (Setaria spp.) κολλούν πάνω στο 

βαμβάκι μ' αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο διαχωρισμός τους από το σύσπορο 

βαμβάκι.

Εκτός από τα πιο πάνω υπάρχουν ζιζάνια που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα 

των ζωικών προϊόντων όπως η κολλιτσίδα (Xanthium strumarium) η οποία έχει την 

ιδιότητα να κολλάει πάνω στο μαλλί.

β)Ανταγωνισμός ζιζανίων με τα καλλιεργούμενα φυτά 

Τα ζιζάνια παρεμβαίνουν και επηρεάζουν τις διάφορες καλλιέργειες κύρια με 

ανταγωνισμό για νερό, φως , χώρο, CO2 και θρεπτικά στοιχεία δημιουργώντας 

προβλήματα στην αύξηση - ανάπτυξη των φυτών. Όπως είναι φυσικό αυτός ο 

ανταγωνισμός μεταξύ φυτού - ζιζανίου έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των 

αποδόσεων. Η έκταση της ζημιάς που προκαλούν τα ζιζάνια στα καλλιεργούμενα
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φυτά εξαρχάταν από το είδος - ποικιλία της καλλιέργειας, το είδος των ζιζανίων, το 

χρόνο εμφάνισης των ζιζανίων, την πυκνότητα του καλλιεργούμενου φυτού καθώς 

και την καλλιεργητική τεχνική που εφαρμόζεται όπως άρδευση και λίπανση.

γ)Αλληλοπάθεια

Πολλές φορές τα ζιζάνια εκτός από τον άμεσο ανταγωνισμό με τα καλλιεργούμενα 

μπορούν να προκαλέσουν αναστολή του φυτρώματος και ανάσχεση της ανάπτυξης 

των φυτών με διάφορες χημικές ουσίες που εκκρίνονται από υπόγεια μέρη τους, 

υδατικά εκχυλίσματα τους, ή αποσυντιθέμενα υπολείμματα τους στο έδαφος.

Οι αλληλοπαθητικές ουσίες είναι προϊόντα του μεταβολισμού του φυτού και 

συνήθως ανήκουν στις οικογένειες των τερπενοειδών, αλκαλοειδών και 

φαινυλοπροπανίων. Μερικά γνωστά ζιζάνια που βρέθηκαν ότι παρουσιάζουν 

αλληλοπάθεια για ορισμένες καλλιέργειες είναι το κίρσιο (Cirsium arvense), η 

λουβουδιά (Chenopodium album), η κύπερη (Cyperous rotundus) και άλλα.

δ)Ξενιστές για έντομα και παθογόνους μικροοργανισμούς 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ζιζάνια μπορούν να είναι επιζήμια στις καλλιέργειες 

για το λόγο ότι είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών που μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες και ολοκληρωτική καταστροφή καλλιεργούμενων 

εκτάσεων.

Επίσης, σε πολλά είδη ζιζανίων έχει παρατηρηθεί ότι διαχειμάζουν διάφορα είδη 

εντόμων από τα οποία κάποια είναι φορείς ιώσεων. Ένα παράδειγμα επιβλαβούς 

εντόμου είναι ο θρίπας του καπνού (Thrips tabaci) ο οποίος την άνοιξη εμφανίζεται 

στα ζιζάνια γύρω από τα καπνοσπορεία και μετά προσβάλλει τα καπνοφυτάρια.

Στα πλαίσια όμως της σύγχρονης γεωργίας η παρουσία εχθρών, εντόμων και 

μυκήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση αυτών, με ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης φιλικό προς το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ζιζανίων ως φυτά -παγίδες με 

αποτέλεσμα το περιορισμό και τον έλεγχο του πληθυσμού των επιβλαβών εντόμων.

8



ε)Προβλήματα στη χρήση αρδευτικού νερού 

Ζιζάνια που μεγαλώνουν κοντά σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια αποτελούν 

πρόβλημα στην οικονομική εκμετάλλευση του νερού. Σε κανάλια με πολλά ζιζάνια η 

ροή του νερού περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό, γεγονός που μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την ανύψωση της στάθμης του υπογείου νερού σε διπλανούς αγρούς με 

όλες τις γνωστές κακές συνέπειες. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί, 

είναι να φράξουν τα κανάλια και το νερό να κατακλύσει παρακείμενους αγρούς. Σε 

όποια κανάλια τα νερά παραμένουν στάσιμα δημιουργούνται εστίες για την ανάπτυξη 

επιβλαβών εντόμων.

Κανάλια με πολλά ζιζάνια χρειάζονται περισσότερα έξοδα για τον καθαρισμό τους.

στ)Αποτελεσματική χρησιμοποίηση της γης- εργατικών χεριών 

Όπως είναι γνωστό ένα χωράφι με μεγάλη προσβολή από ζιζάνια (όπως ο 

βέλιουρας, η οροβάγχη, η κουσκούτα και άλλα) δεν ενοικιάζεται εύκολα ή 

ενοικιάζεται σε χαμηλή τιμή. Εκτός αυτού, πολλοί άνθρωποι παθαίνουν αλλεργία από 

τη γύρη ή από την επαφή με διάφορα ζιζάνια ενώ άλλα ζιζάνια είναι δηλητηριώδη για 

τον άνθρωπο ή τα ζώα. Γνωστό παράδειγμα είναι ο τάτουλας (Datura stramonium) ο 

οποίος προκαλεί δηλητηριάσεις σε θηλαστικά όπως οι αγελάδες.

η)Ενοχλητική παρουσία ζιζανίων

Τα ζιζάνια στους δρόμους, στις γραμμές των τρένων, στα τηλεφωνικά- ηλεκτρικά 

δίκτυα, στους βιομηχανικούς χώρους και στους χώρους αναψυχής είναι ενοχλητικά 

και ανεπιθύμητα.

3.2.1 Ζημίες σε αμπελώνες από την παρουσία ζιζανίων

Οι ζημιές που προκαλούνται από τα ζιζάνια στους αμπελώνες δεν περιορίζονται 

μόνο στον ανταγωνισμό για νερό, θρεπτικά συστατικά και φως αλλά μερικά από αυτά 

όπως η αγριάδα (Cynodon dactylon) εκκρίνουν τοξικές ουσίες που επηρεάζουν 

δυσμενώς τη φυσιολογική λειτουργία του ριζικού συστήματος. Επίσης, πολλά ζιζάνια 

είναι ξενιστές επιβλαβών εχθρών και παθογόνων μικροοργανισμών (Λόλας 2003). 

Κατά το πλείστον τα ζιζάνια στους αμπελώνες καθιστούν δύσκολη και μερικές 

φορές μη αποτελεσματική την εφαρμογή ορισμένων καλλιεργητικών φροντίδων όπως 

μηχανικό σκάλισμα μεταξύ των γραμμών, άρδευση, λίπανση και άλλα.
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Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζιζανίων σε αμπελοχώραφα είναι απαραίτητη 

γιατί αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως προκαλούν βλάβες στα φύλλα καθώς και 

παραμορφώσεις και ζημιές στο δέσιμο των τσαμπιών.

3.3 Ωφέλειες από την παρουσία των ζιζανίων

Τα ζιζάνια δεν είναι πάντοτε επιζήμια, αντιθέτως υπάρχουν περιπτώσεις όπου με την 

παρουσία τους προσφέρουν σημαντική υπηρεσία. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα 

ζιζάνια χρησιμοποιούνται στο αγροοικοσύστημα ως εξής (Λόλας 2003):

α)Προστασία από διάβρωση

Όπως είναι γνωστό δεν πρέπει τα ζιζάνια να καταστρέφονται ή να περιορίζονται σε 

ακαλλιέργητες εκτάσεις. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται στο ελάχιστο η διάβρωση 

του εδάφους από τα νερά της βροχής ή τους ανέμους.

Περιορίζοντας τη διάβρωση προλαβαίνουμε την απώλεια πολύτιμης γης η οποία με 

τη σειρά της μας προσφέρει την πολύτιμη τροφή.

β) Δημιουργία καλλιεργούμενων φυτών

Πολλά από τα ζιζάνια έχουν χρησιμοποιηθεί ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 

μέλλον σαν καλλιεργούμενα ή για τη δημιουργία καλλιεργούμενων φυτών. Κάποια 

χαρακτηριστικά παραδείγματα που μπορούν να αναφερθούν στη περίπτωση αυτή 

είναι η χρησιμοποίηση του βέλιουρα (Sorgum halepense) στις ΗΠΑ ως χορτοδοτικό 

φυτό ή η χρησιμοποίηση του βλήτου (Amarantus spp.) από τους Ιθαγενείς του 

Μεξικού για τη παραγωγή ψωμιού, ποτού και γλυκισμάτων.

γ) Φυτοαποκατάσταση

Μια νέα χρήση των ζιζανίων είναι η χρήση ορισμένων από αυτά για την 

αποκατάσταση εδαφών καθώς και υπογείων και επιφανειακών υδάτων επιβαρυμένων 

με ζιζανιοκτόνα, βαρέα μέταλλα και διάφορους άλλους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Με τη μέθοδο αυτή καλλιεργούμε ή ενσωματώνουμε στο έδαφος ορισμένα είδη 

φυτών για κάποιο χρονικό διάστημα και αυτά αφαιρούν τον περιβαλλοντικό ρύπο ή 

μεταβάλλουν τις χημικές ιδιότητες του ρύπου στο έδαφος με αποτέλεσμα ο ρύπος να 

μην παρουσιάζει κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

10



Από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί διαπιστώθηκε ότι τα ζιζάνια είναι πιο 

αποτελεσματικά και γενικότερα καλύτερου φυτοαποκαταστάτες σε σχέση με άλλα 

είδη φυτών.

δ)Ανθοκομικά είδη

Πολλά από τα ζιζάνια που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ότι προκαλούν σοβαρές ζημιές 

στις καλλιέργεια τα τελευταία χρόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν βελτιωμένες 

ποικιλίες από αυτά ως ανθοκομικά είδη. Κάποιες βελτιωμένες ποικιλίες ζιζανίων που 

χρησιμοποιούνται ως ανθοκομικά είδη είναι τα εξής Chamomilla, Gladiolus, 

Calendula, Nigela, Viola και άλλα από τα πλατύφυλλα και Poa, Lolium, Cynodon 

από τα αγρωστώδη.

Ανάλογα με το είδος, μερικά ζιζάνια παρουσιάζουν ανθοκομικά ενδιαφέρον για τα 

εξής προτερήματά τους:

ΐ. Την διάρκεια ζωής τους ως δρεπτά στο ανθοδοχείο 

ϊΐ. Την σχετικά μεγάλη διάρκεια ανθοφορίας τους

iii. Την ανθοφορία τους σε συνθήκες ευνοϊκές για ελάχιστα ανθοκομικά είδη 

ΐν. Τα εντυπωσιακά άνθη και χρώματα καθώς και την ευχάριστη οσμή τους 

ν. Έχουν μικρές απαιτήσεις σε περιποιήσεις 

νί. Δεν προσβάλλονται από εχθρούς και αρρώστιες (σχεδόν όλα)

ε)Μελισσοκομικά είδη

Πολλά από τα ζιζάνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελισσοκομία αφού οι 

μέλισσες συλλέγουν γύρη από αυτά. Τα ζιζάνια αυτά είναι το πολυκόμπι, αγριόβικος 

(συλλογή γύρεως) ενώ από την γλιστρίδα συλλέγουν νέκταρ (Λόλας κ.α. 1993).

στ) Τροφή - Φάρμακα - Αρώματα - Αφεψήματα 

Τα ζιζάνια έχουν χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα είτε ως φαρμακευτικά φυτά 

για παράδειγμα ο τάτουλας (Datura stramonium) είτε ως αρωματικά φυτά όπως το 

χαμομήλι (Chamomilla recutita). Επίσης, χρησιμοποιούνται ως τροφή από τον 

άνθρωπο (γλιστρίδα, βλίτο, αγριοραδίκι, ζωχοί και άλλα).
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3.3.1 Ωφέλειες σε αμπελώνες από την παρουσία ζιζανίων

Η παρουσία ζιζανίων σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ευεργετικές επιδράσεις στους 

αμπελώνες.

Για παράδειγμα, η ανάπτυξη πυκνού χλωροτάπητα από ζιζάνια παλαιότερα ήταν ένα 

από τα σοβαρότερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι αμπελοπαραγωγοί 

αφού η χρησιμοποίηση φρέζας ή άλλου καλλιεργητή προκαλούσε δυσμενείς 

επιπτώσεις στην ωρίμανση των σταφυλιών. Τελευταία, χρησιμοποιείται μια νέα 

τεχνική: πάτημα με κύλινδρο του διάμεσου των γραμμών και θέρισμα εκάστοτε των 

ζιζανίων με μηχανή. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εμπλουτισμός του εδάφους με 

οργανική ουσία και αποφεύγεται η διάβρωση και η χρήση ζιζανιοκτόνων που σε 

διαπερατά εδάφη είναι καταστροφική.

Επίσης, ο ρόλος και η θρεπτική δράση του αζώτου πρέπει να περιορίζεται όσο 

βαδίζουμε προς την ωρίμανση και τη συγκομιδή γιατί τυχόν περίσσευμά του είναι 

επιζήμιο και επιβαρυντικό για την ωρίμανση και την ποιότητα των σταφυλιών. Έτσι, 

είναι σημαντικό να παραμένουν στο έδαφος ζιζάνια αφού προσλαμβάνουν από το 

έδαφος θρεπτικά συστατικά και διατηρούν συνθήκες σταθερές και ευνοϊκές για τη 

σωστή θρέψη του αμπελιού. Επίσης, συμβάλουν στη μείωση της μόλυνσης του 

περιβάλλοντος από υπολειμματικό άζωτο (Κούσουλας 2002).

3.4 Τα ζιζάνια σε Κυπριακούς αμπελώνες.

Από έρευνες που έγιναν σε αμπελώνες στην Κύπρο (επαρχίες: Πάφου, Λεμεσού και 

Λευκωσίας) διαπιστώθηκε η ύπαρξη ορισμένων ειδών ζιζανίων, μονοετών και 

πολυετών, κάποια από τα οποία είναι δυσκολοεξόντωτα. Με σειρά οικονομικής 

σπουδαιότητας είναι τα εξής όπως φαίνονται στον Πίνακα 2 ( Βουζούνης 2004).

Πίνακας 2. Τα κυριότερα ζιζάνια σε Κυπριακούς αμπελώνες

Α. Πλατύφυλλα ζιζάνια

Είδος Οικογένεια

Amaranthus blitoides Amaranthaceae

Malva silvestris Malvaceae

Sonchus oleraceous Asteraceae
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Crepis aspera Asteraceae

Calendula arvensis Asteraceae

Caps ell a bursa-past or is Brassicaceae

Mercurialis annua Euphorbiaceae

Ononis viscosa Fabaceae

Scandix pectin-veneris Apiaceae

Raphanus raphanistrum Brassicaceae

Lamium amplexicaule Lamiaceae

Portulaca oleracea Portulacaceae

Β. Ετήσια αγρωστώδη

Bromus sterilis Poaceae

Setaria vertcillata Poaceae

Hordeum murinum Poaceae

Oryzopsis milliacea Poaceae

Γ. Πολυετή ζιζάνια

Convonvulus arvensis Convonvulaceae

Cynodon dactylon Poaceae

Sorghum halepense Poaceae

Oxalis pes-caprae Oxalidaceae

Allium neapolitanum Lilliaceae

Muscari comosum Lilliaceae

Gladiolus segetum Iridaceae

Arisarum vulgare Araceae

Iris sisirinchium Iridaceae

Δ. Παρασιτικά ζιζάνια

Cuscuta monogyna Cuscutaceae
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3.5 Μέθοδοι αντιμετώπισης των ζιζανίων

Οι διάφορες πρακτικές και μέτρα αντιμετώπισης των ζιζανίων χωρίζονται ανάλογα 

με τη φύση τους σε ομάδες τις λεγάμενες μεθόδους αντιμετώπισης οι οποίες είναι 

(Λόλας 2003):

> Καλλιεργητικές

> Φυσικές - Μηχανικές

> Βιολογικές

> Βιοτεχνικές

> Χημικές

> Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 

α)Καλλιεργητικές φροντίδες

Εδώ ανήκουν κυρίως προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης όπως είναι η χρησιμοποίηση 

καθαρού σπόρου που προορίζεται για σπορά, κοπριάς και κάθε άλλου υλικού 

απαλλαγμένου από σπόρους ή όργανα αναπαραγωγής των ζιζανίων. Ένα άλλο 

προληπτικό μέτρο είναι ο επιμελής καθαρισμός των μηχανημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε μολυσμένες από ζιζάνια περιοχές πριν τη χρησιμοποίηση τους 

σε μη μολυσμένες περιοχές. Τα μέτρα αυτά παρουσιάζουν δραστικότητα κυρίως κατά 

των ζιζανίων που η διασπορά τους επηρεάζεται κυρίως από τις δραστηριότητες του 

ανθρώπου ενώ δεν έχουν καμιά επίδραση σε ζιζάνια που διασπείρονται με τον άνεμο 

το νερό ή τα ζώα.

β) Φυσικές μέθοδοι

Η σημαντικότερη μέθοδος στην κατηγορία αυτή είναι το ξεβοτάνισμα, που αποτελεί 

την αρχαιότερη και απλούστερη μέθοδο καταπολέμησης των ζιζανίων. Η μέθοδος 

αυτή η οποία συνίσταται στην αφαίρεση των ζιζανίων με το χέρι τείνει να 

εγκαταλειφθεί επειδή είναι επίπονη, χρονοβόρα και χαρακτηρίζεται από το υψηλό 

κόστος και την αδυναμία εφαρμογής της σε μη γραμμικές καλλιέργειες. Επίσης, το 

ξεβοτάνισμα αδυνατεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση πολυετών ζιζανίων σε 

γραμμικές καλλιέργειες αφού με την απομάκρυνση των ζιζανίων και των 

αναπαραγωγικών τους οργάνων παρουσιάζεται ο κίνδυνος να απομακρυνθούν 

ταυτόχρονα ορισμένα φυτά της καλλιέργειας.
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Η μέθοδος αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε χώρες όπου το κόστος της 

ανθρώπινης εργασίας είναι ακόμα χαμηλό ή ακόμα και σε σπορεία και σε 

λαχανόκηπους περιορισμένης έκτασης.

γ)Μηχανικές μέθοδοι

Είναι μέθοδος αντιμετώπισης των ζιζανίων με εργαλεία κατεργασίας του εδάφους 

(άροτρο, καλλιεργητής, φρέζα, δισκοσβάρνα, σκαλιστήρι, φρεζοσκαλιστήρι) ή με 

χορτοκοπτικές μηχανές.

Η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο επίπονη και χρονοβόρα από το ξεβοτάνισμα αλλά η 

αποτελεσματικότητα της επηρεάζεται: 1) από το είδος του εργαλείου που θα 

χρησιμοποιηθεί, 2) από την εποχή που εφαρμόζεται, 3) από το είδος του ζιζανίου και 

4) από το είδος του καλλιεργούμενου φυτού. Η κατεργασία του εδάφους με άροτρο 

είναι η πρώτη επέμβαση που γίνεται για την προετοιμασία του εδάφους για σπορά 

των καλλιεργούμενων φυτών. Η κατεργασία του εδάφους με μηχανικά σκαλιστήρια 

σε αντίθεση με τα γεωργικά εργαλεία που αναφέρθηκαν εφαρμόζεται κατά τα πρώρα 

στάδια ανάπτυξης των γραμμικών καλλιεργειών και σκοπό έχει εκτός από τη 

δημιουργία ευνοϊκών εδαφικών συνθηκών για την ανάπτυξη των καλλιεργούμενων 

φυτών, την αντιμετώπιση των ζιζανίων που διέφυγαν της δράσης των ζιζανιοκτόνων.

Η φρέζα εκτός από την προετοιμασία της κατάλληλης σποροκλίνης στα 

καλλιεργούμενα φυτά χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των ζιζανίων σε 

θαμνώδεις και δενδρώδεις καλλιέργειες. Με τη φρέζα γίνεται μόνο μια επέμβαση 

ετησίως, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τον γεωργό, η οποία είναι αρκετή για τον 

έλεγχο των ετήσιων ζιζανίων που υπάρχουν στον αγρό.

Από την άλλη, οι χορτοκοπτικές μηχανές δεν καταστρέφουν πλήρως τα φυτρωμένα 

ζιζάνια αλλά αποκόπτουν το μεγαλύτερο μέρος των υπέργειων τμημάτων τους. 

Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η ανταγωνιστική τους ικανότητα και να 

περιορίζεται στο ελάχιστο η παραγωγή τους σε σπόρο.

Συμπεραίνουμε από τα πιο πάνω ότι τα μηχανικά μέσα αύξησαν την αποδοτικότητα 

της εργασίας και συνέβαλαν σημαντικά στην αντιμετώπιση των ζιζανίων. Η χρήση 

τους όμως για την αντιμετώπιση των ζιζανίων δεν είναι ούτε η καλύτερη ούτε και η 

οικονομικότερη.
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δ) Βιολογικές μέθοδοι

Είναι η μέθοδος αντιμετώπισης των ζιζανίων με τη χρησιμοποίηση διαφόρων 

οργανισμών. Εφαρμόζεται συνήθως εκεί που υπάρχουν ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα 

ζιζάνια σε περιοχές όπου η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων είναι εξαιρετικά δύσκολη 

και δαπανηρή. Τα είδη της βιολογικής καταπολέμησης των ζιζανίων είναι: α) 

κλασσικός βιολογικός έλεγχος των ζιζανίων και β) βιοζιζανιοκτόνα.

Ο κλασσικός βιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει την εισαγωγή διαφόρων βιολογικών 

παραγόντων (εντόμων, βακτηρίων, μυκήτων, ιών και άλλων οργανισμών) στο 

αγροοικοσύστημα οι οποίοι ελέγχουν τους ζιζανιοπληθυσμούς. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι ο έλεγχος της φραγκοσυκιάς Opuntia spp. στους βοσκότοπους της 

Αυστραλίας με την εισαγωγή ενός λεπιδόπτερου (Cactoblastis cactorum) από την 

Αργεντινή.

Η βιοζιζανιοκτονία διαφέρει από την κλασσική μέθοδο στο ότι χρησιμοποιεί κυρίως 

μικροοργανισμούς ,μύκητες και βακτήρια, οι οποίοι εφαρμόζονται με ψεκαστικά 

μηχανήματα όπως και τα χημικά ζιζανιοκτόνα. Το πρώτο βιοζιζανιοκτόνο που 

κυκλοφόρησε μόνο στις Η.Π.Α είναι το Devine. To Devine περιέχει χλαμυδοσπόρια 

του σαπροφυτικού μύκητα του εδάφους Phytophthora palmivora. Τα σπόρια του 

μύκητα Phytophthora palmivora προκαλούν σήψη στη ρίζα του ζιζανίου Morrenia 

odorata.

ε)Χημική μέθοδος

Με τη μέθοδο αυτή τα ζιζάνια ελέγχονται με συνθετικές ουσίες, τα γνωστά 

ζιζανιοκτόνα. Η μέθοδος αυτή αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα στην βελτίωση των καλλιεργητικών φροντίδων και στη μείωση του 

κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου 

αυτής σε σχέση με άλλες είναι τα ακόλουθα:

1. Μπορεί να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση ζιζανίων σε γραμμικές 

καλλιέργειες

2. Εξασφαλίζει πρώιμη αντιμετώπιση των ζιζανίων με αποτέλεσμα την εξάλειψη 

του ανταγωνισμού με τα καλλιεργούμενα φυτά

3. Είναι περισσότερο αποτελεσματική για ορισμένα είδη ζιζανίων, όπως τα 

πολυετή.

Η συνεχής όμως χρήση τους αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικών στην 

αντιμετώπιση βιότυπων ζιζανίων και ρύπανσης των υπογείων νερών.
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στ) Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση

Είναι η τακτική στην οποία αρχές, πρακτικές, μέθοδοι, αγροχημικά και στρατηγικές 

χρησιμοποιούνται συνδυασμένες για τον έλεγχο των ζιζανίων στις καλλιέργειες με 

σκοπό την εξασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και ταυτόχρονα περιορισμό στο 

ελάχιστο των ανεπιθύμητων επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Όπως είναι γνωστό η λανθασμένη εφαρμογή και η αναποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων στους αμπελώνες εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες ενώ μερικές φορές η εφαρμογή τους προκαλεί άμεσες ή έμμεσες 

δυσμενείς επιδράσεις στα φυτά και στο περιβάλλον. Ορισμένα μη ζιζανιολογικά 

προβλήματα σε αμπελώνες μπορούν να αποφευχθούν ή να αντιμετωπιστούν με 

κατάλληλη διαχείριση των ζιζανίων.

Η επιτυχία όμως της αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών δεν προϋποθέτει μόνο 

γνώσεις ζιζανιολογίας αλλά και άλλων επιστημών όπου με τον συνδυασμό αυτών 

έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στη βελτίωση των εδαφών όσο και στην 

υγεία του γεωργού και καταναλωτή. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με τις πιέσεις 

για παραγωγή σταφυλιών με την μικρότερη οικονομική, οικολογική και κοινωνική 

επιβάρυνση είχε ως συνέπεια την αποδοχή για εφαρμογή ενός νέου τρόπου άσκησης 

της γεωργίας που είναι γνωστός ως «Ολοκληρωμένη Παραγωγή». Ο τρόπος αυτός 

άσκησης της γεωργίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι η ολοκλήρωση των 

επί μέρους προγραμμάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης προβλημάτων όπως για 

παράδειγμα εχθροί, ασθένειες, ζιζάνια, άρδευση και λίπανση (Εμμανουήλ 2002).

η)Βιοτεχνολογικές μέθοδοι

Η γεωργική βιοτεχνολογία υπόσχεται επαναστατικές εφαρμογές όπως γενετική 

μηχανική - ανασυνδυασμός DNA, δράση - τροποποίηση ενζύμων, τροποποίηση 

εμβρύων - κυττάρων, συνένωση κυττάρων, ιστοκαλλιέργεια, κλωνοποίηση, 

αντισώματα, κ.τ.λ.

Στον τομέα της ζιζανιολογίας τέσσερις είναι οι κατευθύνσεις στις οποίες η 

βιοτεχνολογία έχει ήδη εμπλακεί με ενθαρρυντικά αποτελέσματα:α) εντοπισμός - 

απομόνωση - αξιοποίηση φυσικών ζιζανιοκτόνων αυτούσια ή σαν συνθετικά 

παράγωγα, β) δημιουργία ανθεκτικών ποικιλιών σε ορισμένα ζιζανιοκτόνα, γ) 

βιοζιζανιοκτόνα και δ) γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί για αποδόμηση 

συνθετικών ζιζανιοκτόνων ή προστασία από αυτά των καλλιεργητών.
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3.5.1 Μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων σε αμπελώνες

Για την αντιμετώπιση των ζιζανίων σε Κυπριακούς αμπελώνες εφαρμόζονται 

από τους αμπελουργούς οι παρακάτω τρόποι:

α) Επαναλαμβανόμενη μηχανική κατεργασία του εδάφους 

Σαν καλλιεργητικό μέσο χρησιμοποιούταν παλαιότερα φρέζα ή άλλο 

ανάλογο εργαλείο (καλλιεργητής) για ελαφρό σκάλισμα και κόψιμο των ζιζανίων. 

Όμως αυτό αποτελούσε πρόβλημα για το ριζικό σύστημα του φυτού αφού 

καταστρεφόταν τμήμα της ρίζας με αποτέλεσμα τα σταφύλια να μην ωριμάζουν. 

Τελευταία όμως δοκιμάστηκε μια νέα τεχνική: πάτημα με κύλινδρο μεταξύ των 

γραμμών και θέρισμα των ζιζανίων με μηχανή. Αυτή η μέθοδος έδωσε ευεργετικά 

αποτελέσματα αφού γίνεται εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία και 

αποφεύγεται η διάβρωση και η χρήση ζιζανιοκτόνων που σε περατά εδάφη είναι 

καταστροφική. Ακόμη με τα επιφανειακά σκαλίσματα περιορίζονται οι απώλειες σε 

υγρασία στο ελάχιστο και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ανάπτυξη των επιφανειακών, 

πολύ ωφέλιμων ψιλών ριζών .

Μερικοί καλλιεργητές, χρησιμοποιούν βαρύτερα εργαλεία, όπως ένα είδος 

καλλιεργητή με πολύ ισχυρά δόντια. Τα μηχανήματα όμως αυτά εκτός του ότι κόβουν 

τα ζιζάνια κόβουν και αρκετές ρίζες και τα αμπέλια πέφτουν απότομα από το 

δυναμισμό τους, ενώ παρουσιάζουν αδικαιολόγητες ελλείψεις ιχνοστοιχείων, κυρίως 

βορίου αλλά και μαγνησίου ή μαγγανίου (Κούσουλας 2002).

β)Χημική αντιμετώπιση ζιζανίων

Η χρησιμοποίηση χημικών ουσιών για την αντιμετώπιση των ζιζανίων στα αμπέλια 

είναι μια καινούρια μέθοδος στο χώρο. Στο αμπέλι, παρά τα αμφιλεγόμενα 

αποτελέσματα, ορισμένα ζιζανιοκτόνα αποδείχτηκαν πολύ πρακτικά.

Ο τρόπος αυτός αντιμετώπισης θεωρείται πλέον ο καταλληλότερος γιατί 

εξουδετερώνει τα μειονεκτήματα των προηγούμενων τρόπων.

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της χημικής αντιμετώπισης είναι σήμερα περιορισμένη 

και οι σημαντικότεροι λόγοι είναι:

1. Ο φόβος των αμπελουργών από το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών στα 

πρέμνα. Αυτό, μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη πείρας και καθοδήγησης 

τους.
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2. Η αδυναμία καταπολέμησης όλων των ζιζανίων από ένα μόνο ζιζανιοκτόνο. 

Απαιτείται ο κατάλληλος συνδυασμός και επανειλημμένες εφαρμογές πράγμα 

που κάνει την εργασία δυσκολότερη για τον αμπελουργό.

3. Το υψηλό κόστος των ζιζανιοκτόνων.

Τα κύρια ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους Κύπριους 

αμπελοπαραγωγούς είναι τα ακόλουθα (Βουζούνης 2004):

Α. Προφυτρωτικά

• Napromide (Devrinol 50%): 400-600 g/στρέμμα

• Diuron (Karmex 80%, Diuron 80%): 300-600 g/στρέμμα

• Oxadiazon (Ronstar 25%): 500-600 kg/ στρέμμα

• Oxyflyorfen (Galigan 24%, Goal24%): 500-600 mL/ στρέμμα

• Simazine (Simanex 80%, Gesatop 80 % κ.α): 300-600 g/ στρέμμα

Μίγματα για ευρύτερο φάσμα δράσης

• Napromite+ Simazine (Devrinol Combi 3G):6-10 kg/ στρέμμα

• Diuron +Simazine (Krepox5G, Korason5G, Dizon5G κ.α): 3-4 kg/ 

στρέμμα

• Terbutryn+Simazine (Turbo Combi 3 G): 4-6 kg/ στρέμμα

B. Μεταφυτρωτικά

• Glyphosate (Control 48%, Roundup 48% κ.α):500-600 mL/ στρέμμα

• Μίγμα Paraquat+ Diquat (Regal 20%):200-300 mL/ στρέμμα

Γενικά, σε ασβεστοχαλικώδη και πετρώδη εδάφη δεν πρέπει να γίνεται χρήση 

υπολειμματικών ζιζανιοκτόνων. Επίσης, πρέπει να μειώνεται η δόση των 

υπολειμματικών ζιζανιοκτόνων μετά από 2-3 χρόνια χρησιμοποίησης τους ή 

εναλλαγή εφαρμογής υπολειμματικών ζιζανιοκτόνων για να αποφευχθεί η εμφάνιση 

ανθεκτικών ζιζανίων.
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γ)Συνδυασμός εδαφοκαδλ.ιέργειας με μηχανικά μέσα και ζιζανιοκτονία 

Η μέθοδος αυτή συνδυάζει την επαναλαμβανόμενη μηχανική κατεργασία του 

εδάφους ή την επαναλαμβανόμενη κοπή των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών των 

αμπελιών με τη χημική αντιμετώπιση των ζιζανίων επί των γραμμών.

Σκοπός της μεθόδου είναι η μείωση των ανθεκτικών πληθυσμών ζιζανίων και η 

βελτίωση της υδατοπερατότητας του εδάφους.

δ)Κάλυψη της γης με διάφορους τρόπους και μέσα 

Κατά την μέθοδο αυτή, γίνεται κάλυψη του εδάφους του αμπελώνα με ειδικό 

πλαστικό ορισμένου πλάτους και πάχους και συνήθως σκούρου χρώματος.

Τα πλεονεκτήματα από την εδαφοκάλυψη του αμπελώνα με πλαστικό μπορούν να 

συνοψιστούν με λίγα λόγια ως εξής (Κούσουλας 2002):

1 .Εκτός, από την αντιμετώπιση των ζιζανίων εξοικονομείται παράλληλα υγρασία και 

κατά συνέπεια μπορεί η ωφέλεια, σε περιοχές που δεν έχουν αρκετές βροχοπτώσεις 

να είναι μεγάλη.

2. Μπορεί να προκόψει σημαντική πρωίμιση της γενικής ανάπτυξης και ρώμης του 

αμπελιού, γιατί η ριζοβολία των μοσχευμάτων που φυτεύονται είναι με την κάλυψη 

πιο καλή. Ο αμπελώνας γι' αυτό μπαίνει γρηγορότερα και σε μεγαλύτερη παραγωγή.

3. Δεν υπάρχουν απώλειες φυτών εξαιτίας της ξηρασίας αν δεν υπάρχει νερό για 

πότισμα.

4. Η εδαφοκάλυψη της γραμμής του αμπελώνα μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερης 

ηλικίας αμπέλια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σχετική πρωίμιση της παραγωγής, που, 

στα επιτραπέζια σταφύλια των πρώιμων ποικιλιών, είναι μερικές φορές αρκετά 

σημαντική για την εξασφάλιση καλύτερων τιμών διάθεσης.
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4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ιδιαίτερη σημασία για την γεωργία έχει η αντιμετώπιση των αιτιών που πιθανόν να 

προκαλέσουν μείωση της γεωργικής παραγωγής. Τα ζιζάνια αποτελούν ένα 

σημαντικό πρόβλημα στην γεωργία οπότε η αναγνώριση, ο έλεγχος και η 

αντιμετώπισή τους αποτελούν κύρια σημεία για την ομαλή ανάπτυξη των 

καλλιεργειών. Στην επαρχία Λευκωσίας, οι πλείστες κοινότητες από πολύ παλιά είναι 

αγροτικές έτσι, είναι απαίτηση η έγκυρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των 

επιβλαβών ζιζανίων.

Ο Βουζούνης (2004) σε σχετική εργασία του που παρουσίασε κατά το ειδικό 

συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Λευκωσίας με θέμα την 

αντιμετώπιση των ζιζανίων στις διάφορες καλλιέργειες αναφέρει ότι στους 

Κυπριακούς αμπελώνες απαντώνται με σειρά οικονομικής σπουδαιότητα τα εξής 

πλατύφυλλα ζιζάνια: 1) βλήτο (Amaranthus blitoides), 2) μολόχα (Malva silvestris), 

3) πολυετής ζωχός (Sonchus oleraceous), 4) γλιστρίδα (Portulaca oleacea), 5) 

Calendula arvensis, 6) καψέλλα (Caprella bursa-pastoris), 7) σκαρολάχανο 

(Mercurialis annua), 8) Crepis aspera, 9) Ononis viscosa, 10) πηρούνιβοαηάΐχ 

pecten-veneris), 11) ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), 12) δωδεκάνθι (Lamium 

amplexicaule). Σύμφωνα, με την ίδια πηγή η σειρά σπουδαιότητας των κυριοτέρων 

ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων είναι: 1) βρόμος (Bromus sterillis), 2) σετάρια (Setaria 

verticillata), 3) αγριοκρίθαρο (Hordeum murinum), 4) Oryzopsis milliaceae. Ακόμη, 

τα κυριότερα πολυετή ζιζάνια είναι τα ακόλουθα: 1) περικοκλάδα (Convonvulus 

arvensis), 2) αγριάδα (Cynodon dactylon), 3) βέλιουρας (Sorghum halepense), 4) 

οξαλίδα (Oxalis pes-caprae), 5) αγριοκρέμμυδο (Allium neapolitanum), 6) λυχναράκι 

(Arisarum vulgare), 7) βορβός (Muscari comosum), 8) γλαδίολος (Gladiolus 

segetum), 9) αγριόκρινος (Iris sisyrinchium). Από τα παρασιτικά ζιζάνια έχει 

παρατηρηθεί μόνο η κουσκούτα (Cuscuta monogyna).

Επίσης, στην παρουσίαση αυτή αναφέρονται τα κατάλληλα ζιζανιοκτόνα και δόσεις 

καθώς και ο χρόνος εφαρμογής τους για αντιμετώπιση των ζιζανίων.

Ο Κούσουλας (2002) σε σύγγραμμα του αναφέρεται στα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της χημικής αντιμετώπισης των ζιζανίων σε αμπελώνες. Επίσης, 

παρουσιάζει μια καινούρια μέθοδο αντιμετώπισης των ζιζανίων με κάλυψη του
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εδάφους με ειδικό πλαστικό σκούρου χρώματος, ορισμένου πλάτους και πάχους 

καθώς, και τα θετικά και πρακτικά αποτελέσματα σε σχέση με τις παλαιότερες 

μεθόδους όπως είναι η μηχανική καταπολέμηση με φρέζα και η ζιζανιοκτονία με 

χρήση συνθετικών ουσιών.

Ο Εμμανουήλ (2002) σε σχετική ερευνά του αναφέρεται στην βιολογική 

καταπολέμηση των ζιζανίων στα αμπέλια. Βάση της έρευνας αυτής, η καταστροφή 

των ζιζανίων με συνθετικές ουσίες απαγορεύεται αυστηρά στις βιοκαλλιέργειες. 

Έτσι, η αντιμετώπιση των ζιζανίων γίνεται με επιφανειακή καλλιέργεια και 

σκάλισμα των φυτών. Σε περιοχές με αρκετή υγρασία ή κατά τους μήνες που υπάρχει 

υγρασία στο έδαφος η διατήρηση των ζιζανίων στο αμπέλι, εκτός από τον βιολογικό 

εμπλουτισμό που προσφέρουν, προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση και το 

ξέπλυμα. Τέλος, επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση τους , όπου 

κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει να γίνεται με μεθόδους οι οποίες θα επιλέγονται με 

κριτήρια οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται σε 

ένα πρόγραμμα «Ολοκληρωμένης Γεωργίας».

Οι Βουζούνης και Αμερικάνος (1997) στα πλαίσια του προγράμματος για έλεγχο 

του παρασιτικού ζιζανίου κουσκούτα αναφέρθηκαν στο ότι ο πληθυσμός του ζιζανίου 

αυτού τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σε σημαντικό βαθμό και άρχισε να γίνεται 

σοβαρό πρόβλημα.

Το παράσιτο αυτό μετά από πειράματα που έγιναν, αποδείχθηκε ότι 

αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την εφαρμογή καταλλήλων, μακράς διάρκειας 

ζιζανιοκτόνων. Το μειονέκτημα όμως ήταν, ότι προκαλούσε μέτρια μέχρι σοβαρή 

τοξικότητα στην καλλιέργεια όταν η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων γινόταν απ' 

ευθείας πάνω στην κουσκούτα που παρασιτούσε στα πρέμνα του αμπελιού.

Από σχετικό έντυπο που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, παρουσιάζονται οι οινοποιήσιμες ποικιλίες του 

Κυπριακού αμπελώνα. Στο έντυπο αυτό αναφέρονται οι σημαντικότερες 

καλλιεργούμενες ποικιλίες καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

παρουσιάζουν κατά την αντιμετώπιση των ζιζανίων με διάφορες μεθόδους 

ζιζανιοκτονίας.
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Ο Λόλας (2003) αναφέρεται στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα από την 

παρουσία ζιζανίων σε ένα αγρό. Επιγραμματικά, αναφέρει ως κύριες ωφέλειες από 

την παρουσία ζιζανίων σε ένα αγρό την προστασία από την διάβρωση του εδάφους, 

την γονιμότητα του αγροοικοσυστήματος, τα ζιζάνια ως ανθοκομικά και 

μελισσοκομικά είδη και τέλος την χρήση των ζιζανίων για την αποκατάσταση των 

εδαφών, φυτοαποκατάσταση.

Όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις των ζιζανίων στους αγρούς αναφέρει την 

μείωση της απόδοσης, την χειροτέρευση της ποιότητας, την αύξηση του κόστους 

παραγωγής, τα προβλήματα στην χρησιμοποίηση του αρδευτικού νερού και τέλος τα 

ζιζάνια ως ξενιστές για έντομα και ασθένειες.

Ο Myers (2004) με πείραμα που έγινε στις ΗΠΑ (Pennsylvania State University, 

University Park) σε αγρούς που δεν είχαν δεχθεί ζιζανιοκτονία, παρουσίασε ότι η 

θερμοκρασία εδάφους είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για έλεγχο 

των ζιζανίων. Με βάση την θερμοκρασία μπορεί κανείς να παρατηρήσει το χρόνο 

φυτρώματος των ζιζανίων και με κατάλληλες μεθόδους να τα αντιμετωπίσει.

Στο συγκεκριμένο πείραμα παρατηρήθηκε ότι τα ζιζάνια που εμφανίστηκαν πρώτα 

ήταν η λουβουδιά (Chenopodium album), η αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti) και 

δυο είδη σετάριες (Setaria faberi, Setaria glauca). Αργότερα εμφανίστηκαν το 

αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis) και το βλήτο (Amaranthus hybridus).
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5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

5.1 Επισκόπηση στους αμπελώνες

Η επιτόπια επισκόπηση των ζιζανίων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 

από 01/07/04 έως 01/08/04 και 27/12/04 στην επαρχία Λευκωσίας σε σύνολο 5 

αμπελώνων, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικά υψόμετρα.

Οι αμπελώνες βρίσκονται σε ημιορεινές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας με 

υψόμετρο από 350 έως 700m και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των βουνοπλαγιών 

του Μαχαιρά, και στην κοινότητα Πέρα ορεινής .

Η επιτόπια επισκόπηση των ζιζανίων πραγματοποιήθηκε με τον εξής τρόπο:

Έγινε καταγραφή των ζιζανίων σε κάθε αμπελώνα από 6 διαφορετικές θέσεις μέσα 

στον αγρό εκ των οποίων οι 3 είναι θέσεις μεταξύ των γραμμών και οι υπόλοιπες 3 

είναι θέσεις επί των γραμμών. Η καταγραφή αφορούσε μια περιοχή ακτίνας 1,5m για 

κάθε θέση καταγραφής.

5.2 Επισκόπηση στα εδαφικά δείγματα

Παράλληλα, με την επιτόπια επισκόπηση στους αμπελώνες, πραγματοποιήθηκε και 

λήψη εδαφικών δειγμάτων από κάθε αγρό. Συγκεκριμένα, μέσα από κάθε αγρό 

πάρθηκαν 2kg επιφανειακού εδάφους, από 0 έως 30cm βάθος, από 3 διαφορετικά 

τυχαία σημεία μέσα στον αγρό σε αποστάσεις περίπου 100m μεταξύ τους . Τα 

εδαφικά δείγματα μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και τοποθετήθηκαν μέσα σε γλάστρες, διαμέτρου 30cm και ύψους 5cm. 

Στη συνέχεια, για διάστημα 6 μηνών μεταξύ Οκτωβρίου 2004 και Μαρτίου 2005 

πραγματοποιήθηκαν τρεις κύκλοι-καταγραφές κατά τον εξής τρόπο: για κάθε κύκλο 

πραγματοποιούνταν τακτική άρδευση (περίπου 3 φορές την εβδομάδα) ενώ 

παράλληλα πραγματοποιούνταν και συνεχής παρακολούθηση των εδαφοδειγμάτων 

για την αναγνώριση του κάθε ζιζανίου. Η καταγραφή των ζιζανίων 

πραγματοποιούνταν μια φορά την εβδομάδα. Οι τρεις κύκλοι πραγματοποιήθηκαν 

κατά τα χρονικά διαστήματα από 04/10/2004 ως 02/11/2004, από 08/11/2004 ως 

13/12/2004 και 08/01/2005 ως 03/03/2005. Κατά τον τρίτο κύκλο καταγραφών τα 

εδαφικά δείγματα τοποθετήθηκαν σε μικρότερες γλάστρες. Μεταξύ των κύκλων 

πραγματοποιούνταν αναμόχλευση του εδάφους για κάθε γλάστρα χωριστά.
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5.3 Χρόνος φύτρωσης των ζιζανίων σε αγροτεμάχια στο Αγρόκτημα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο χρόνος φυτρώματος των ζιζανίων καταγράφηκε στο Αγρόκτημα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε τρία διαφορετικά τεμάχια διαστάσεων 2x2 m κατά 

το χρονικό διάστημα 04/01/05 - 31/03/05.

Μια φορά κάθε εβδομάδα γίνονταν μέτρηση και καταγραφή ονομαστικά των 

ζιζανίων που φύτρωναν σε κάθε τεμάχιο χωριστά για να παρατηρηθούν οι διαφορές 

των ζιζανίων που φύτρωναν στο Αγρόκτημα με τα εδαφοδείγματα στους Κυπριακούς 

αμπελώνες.
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6.1 Επιτόπια επισκόπηση στους αμπελώνες

Η επιτόπια επισκόπηση για την καταγραφή των ζιζανίων σε αμπελώνες 

πραγματοποιήθηκε σε δυο χωριά: στο χωριό Πέρα Ορεινής (4 αμπελώνες) και στον 

Μαχαιρά (1 αμπελώνας). Τα ζιζάνια που καταγράφηκαν σε κάθε αμπελώνα 

αναφέρονται στους Πίνακες 3 και 4.

Στο χωριό Πέρα Ορεινής, περιοχή Παμπούλα, καταγράφηκαν συνολικά 10 ζιζάνια 

εκ των οποίων τα 9 ήταν πλατύφυλλα και 1 αγρωστώδες (Πίνακας 3).

Πίνακας 3.Είδη ζιζανίων σε αμπελώνα στην περιοχή Παμπούλα - Πέρα Ορεινής

Πλατύφυλλα - Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

περικοκλάδα Convolvulus arvensis

μολόχα Malva sterillis

αγριόβικος Vicia spp.

τσουκνίδα Urtica spp.

κουφάγκαθο Sylibum marianum

σινάπι Sinapis arvensis

γαλατσίδα Euphorbia spp.

κολλιτσίδα Galium aparine

οξαλίδα Oxalis pes- caprae

Αγρωστώδη - Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

κοινή βρώμη Avena sativa

Στην περιοχή Αλουπότρυπες σε 2 αμπελώνες καταγράφηκαν 9 είδη ζιζανίων εκ των 

οποίων τα 6 ήταν πλατύφυλλα, τα 2 αγρωστώδη και 1 παρασιτικό ζιζάνιο (Πίνακας

4)·

Πίνακας 4.Είδη ζιζανίων σε αμπελώνα στην περιοχή Αλουπότρυπες - Πέρα Ορεινής

Πλατύφυλλα- Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

ασφόδελος Asphodelus aestivus
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περικοκλάδα Convolvulus arvensis

βερόνικα Veronica spp.

αγριάδα Cynodon dactylon

καπνόχορτο Fumaria officinalis

τριβόλι Tribulus terrestris

Αγρωστώδη- Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

κοινή βρώμη Avena sativa

βρόμος Bromus spp.

Παρασιτικά- Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

κουσκούτα Cuscuta monogyna

Στον αμπελώνα στην περιοχή Μεσοβούνια καταγράφηκαν 7 είδη ζιζανίων εκ των 

οποίων τα 6 πλατύφυλλα και 1 αγρωστώδες (Πίνακας 5).

Πίνακας 5.Είδη ζιζανίων στον αμπελώνα στην περιοχή Μεσοβούνια- Πέρα Ορεινής

Πλατύφυλλα- Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

σινάπι Sinapis arvensis

περικοκλάδα Convolvulus arvensis

τριβόλι Tribulus terrestris

μολόχα Malva sterillis

καπνόχορτο Fumaria officinalis

αγριοτομάτα Solanum nigrum

Αγρωστώδη - Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

αγριοβρώμη Avena sterillis

Στον αμπελώνα στην περιοχή Μαχαιράς καταγράφηκαν 6 είδη ζιζανίων τα οποία 

είναι όλα πλατύφυλλα όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6. Είδη ζιζανίων στον αμπελώνα στην περιοχή Μαχαιράς

Πλατύφυλλα- Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

σινάπι Sinapis arvensis

κόνυζα Conyza spp.

βλήτο Amaranthus spp.
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τριβόλι Tribulus terrestris

κουφάγκαθο Sylibum marianum

νεκρολούλουδο Calendula arvensis

6.2 Καταγραφή των ζιζανίων στα εδαφικά δείγματα

Σε σύνολο τριών κύκλων φυτρώματος οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν όπως ήδη 

αναφέρθηκε κατά τα χρονικά διαστήματα 04/10/2004 έως 02/11/2004 ο πρώτος 

κύκλος, από 08/11/2004 έως 13/12/2004 ο δεύτερος κύκλος και 08/01/2005 έως 

03/03/2005 ο τρίτος κύκλος σε σύνολο 5 εδαφικών δειγμάτων, όλα από αγρούς με 

αμπέλια, στο εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Πανεπιστημίου καταγράφηκαν τα εξής 

ζιζάνια καθώς και ο αριθμός τους για κάθε εδαφικό δείγμα χωριστά, όπως φαίνεται 

στους Πίνακες 7-10.

Στα εδαφικά δείγματα από τους δύο αμπελώνες στην περιοχή Αλουπότρυπες 

καταγράφηκαν 4 ζιζάνια, εκ των οποίων τα 2 ήταν πλατύφυλλα και τα άλλα 2 

αγρωστώδη. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7 το ζιζάνιο με την μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης ήταν το βλήτο (518) ενώ τα υπόλοιπα ζιζάνια εμφανίστηκαν σε πολύ 

μικρό αριθμό.

Πίνακας 7. Αριθμός και ζιζάνια στο εδαφ. δείγμα στην περιοχή Αλουπότρυπες

Πλατύφυλλα - Κοινό όνομα Αριθμός

βλήτο 518

ανθέμιδα 2

Αγρωστώδη- Κοινό όνομα Αριθμός

βρόμος 4

ήρα 6

Στον αμπελώνα στην περιοχή Παμπούλα καταγράφηκαν 3 ζιζάνια όλα πλατύφυλλα . 

Όπως και στην περιοχή Αλουπότρυπες το βλήτο ήταν το ζιζάνιο που υπερτερούσε σε 

αριθμό έναντι των υπολοίπων (Πίνακας 8).
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Πίνακας 8. Αριθμός και ζιζάνια στο εδαφ. δείγμα στην περιοχή Παμπούλα

Πλατύφυλλα- Κοινό όνομα Αριθμός

βλήτο 10

ανθέμιδα 1

μολόχα 1

Στο εδαφικό δείγμα από την περιοχή Μαχαιράς καταγράφηκαν 3 ζιζάνια εκ των 

οποίων τα 2 αγρωστώδη και 1 πλατύφυλλο. Στον Πίνακα 9 παρατηρείται ότι τόσο το 

πλατύφυλλο ζιζάνιο που εμφανίστηκε όσο και τα αγρωστώδη ζιζάνια είχαν την ίδια 

συχνότητα εμφάνισης στο συγκεκριμένο εδαφικό δείγμα.

Πίνακας 9. Αριθμός και ζιζάνια στο εδαφ. δείγμα στην περιοχή Μαχαιράς

Πλατύφυλλα- Κοινό όνομα Αριθμός

βλήτο 1

Αγρωστώδη- Κοινό όνομα Αριθμός

βρόμος 1

ήρα 1

Στον αμπελώνα στην περιοχή Μεσοβούνια καταγράφηκαν 2 ζιζάνια εκ των οποίων 

το 1 πλατύφυλλο, η ανθέμιδα και το άλλο αγρωστώδες, βρόμος (Πίνακας 10).

Πίνακας 10. Αριθμός και ζιζάνια στο εδαφ. δείγμα στην περιοχή Μεσοβούνια

Πλατύφυλλα- Κοινό όνομα Αριθμός

ανθέμιδα 1

Αγρωστώδη- Κοινό όνομα Αριθμός

βρόμος 5
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6.3 Γενικά αποτελέσματα επιτόπιας επισκόπησης σε αμπελώνες

6.3.α Πλατύφυλλα ζιζάνια

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης του κάθε πλατύφυλλου 

ζιζανίου (αριθμός αγρών με παρουσία του ζιζανίου) για το σύνολο των 5 

αμπελώνων.

Πίνακας 11. Συχνότητα εμφάνισης πλατύφυλλων ζιζανίων κατά την επιτόπια

επισκόπηση σε 5 αμπελώνες

Κοινό όνομα Συχνότητα

περικοκλάδα 2/5

μολόχα 5/5

αγριόβικος 2/5

τσουκνίδα 3/5

κουφάγκαθο 1/5

σινάπι 2/5

γαλατσίδα 2/5

κολλιτσίδα 3/5

οξαλίδα 1/5

ασφόδελος 1/5

βερόνικα 1/5

αγριάδα 2/5

καπνόχορτο 4/5

τριβόλι 5/5

αγριοτομάτα 1/5

κόνυζα 1/5

βλήτο 5/5

νεκρολούλουδο 2/5

Από τον πίνακα παρατηρείται ότι 18 πλατύφυλλα ζιζάνια εμφανίζονται στο σύνολο 

των 5 αγρών με αμπέλια. Τα πλατύφυλλα ζιζάνια με την μεγαλύτερη συχνότητα 

ήταν η μολόχα, το τριβόλι και το βλήτο (και στους 5 αμπελώνες), το καπνόχορτο (σε 

4 από τους 5), η τσουκνίδα και η κολλιτσίδα σε 3 από τους 5 αμπελώνες. Τα ζιζάνια
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κουφάγκαθο, οξαλίδα, ασφόδελος, βερόνικα, αγριοτομάτα καν κόνυζα 

παρουσιάστηκαν σε ένα μόνο αμπελώνα, διαφορετικό ανά ζιζάνιο.

Επίσης, υπάρχουν κάποια πλατύφυλλα ζιζάνια, τα οποία καταγράφηκαν κατά την 

επιτόπια επισκόπηση, σε δυο αμπελώνες τα οποία δεν μπορέσαμε να 

αναγνωρίσουμε.

6.3.β Αγρωστώδη ζιζάνια

Η συχνότητα εμφάνισης των αγρωστωδών ζιζανίων που καταγράφηκαν για το 

σύνολο των 5 αμπελώνων παρουσιάζεται για κάθε ζιζάνιο στον Πίνακα 12.

Πίνακας 12. Συχνότητα εμφάνισης αγρωστωδών ζιζανίων κατά την επιτόπια 

επισκόπηση σε 5 αμπελώνες.

Κοινό όνομα Συχνότητα

άγριο σιφωνάρι 3/5

βρόμος 4/5

αγριοβρώμη 2/5

Από τον πίνακα παρατηρείται ότι τα 3 αγρωστώδη ζιζάνια εμφανίζονται στο σύνολο 

των 5 αμπελώνων. Τη μεγαλύτερη συχνότητα είχε ο βρόμος (4/5) μετά το άγριο 

σιφωνάρι και μετά η αγριοβρώμη. Αγρωστώδες ζιζάνιο με σημαντική συχνότητα 

εμφάνισης στους αμπελώνες ήταν συνήθως η αγριοβρώμη.

6.3.γ Παρασιτικά ζιζάνια

Κατά την επιτόπια επισκόπηση στους 2 αμπελώνες στην περιοχή Αλουπότρυπες 

παρατηρήθηκε το παρασιτικό ζιζάνιο κουσκούτα σε μικρή ένταση γεγονός που 

δυσκολεύει τις καλλιεργητικές φροντίδες αφού στην Κύπρο δεν έχει βρεθεί 

ζιζανιοκτόνο που μπορεί να το ελέγχει αποτελεσματικά.
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6.4 Γενικά αποτελέσματα από την καταγραφή των ζιζανίων στα εδαφικά 

δείγματα

Ο συνολικός αριθμός των ζιζανίων που καταγράφηκαν κατά την διάρκεια των τριών 

κύκλων φυτρώματος σε πέντε εδαφικά δείγματα αμπελώνων είναι 5 εκ των οποίων τα 

3 είναι πλατύφυλλα και 2 είναι αγρωστώδη. Ειδικότερα τα αποτελέσματα από την 

καταγραφή των ζιζανίων στους αμπελώνες παρουσιάζονται στον Πίνακα 13.

Πίνακας 13. Είδος, συνολικός αριθμός και συχνότητα εμφάνισης των ζιζανίων στα 

εδαφικά δείγματα των αμπελώνων

Πλατύφυλλα - 

Κοινό όνομα

Αριθμός

εδαφικών

δειγμάτων

Συνολικός αριθμός 

ζιζανίων σε εδαφ. 

δείγματα

Συχνότητα

εμφάνισης

βλήτο 4 529 4/5

ανθέμιδα 4 4 4/5

μολόχα 1 1 1/5

Αγρωστώδη - 

Κοινό όνομα

Αριθμός

εδαφικών

δειγμάτων

Συνολικός αριθμός 

ζιζανίων σε εδαφ. 

δείγματα

Συχνότητα

εμφάνισης

βρόμος 4 10 4/5

ήρα 3 7 3/5

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι από τα πλατύφυλλα ζιζάνια με την μεγαλύτερη 

συχνότητα στα εδαφικά δείγματα των 5 αμπελώνων είχαν το βλήτο για το οποίο 

καταμετρήθηκε και ο μεγαλύτερος αριθμός ζιζανίων (529) ενώ τα άλλα ζιζάνια, 

ανθέμιδα και μολόχα σε πολύ μικρότερη ένταση. Παρόλα αυτά, τόσο η ανθέμιδα όσο 

και το βλήτο εμφανίστηκαν στα 4 από τα 5 εδαφικά δείγματα. Βέβαια, το βλήτο 

παρουσιάστηκε σε πολύ μεγάλο αριθμό (518) σε ένα μόνο εδαφικό δείγμα (Πίνακας 

7) στην περιοχή Αλουπότρυπες η οποία είναι πολύ γόνιμη και οι συνθήκες 

περιβάλλοντος είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη αυτού του είδους ζιζανίου.
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Όσον αφορά τα αγρωστώδη ζιζάνια εμφανίστηκαν δυο μόνο ζιζάνια η ήρα (4 στα 5 

εδαφικά δείγματα) και ο βρόμος (σε 3 στα 5 εδαφικά δείγματα) , σε πολύ μικρό 

αριθμό.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως ορισμένα ζιζάνια που καταγράφηκαν στην 

επιτόπια επισκόπηση στους αμπελώνες δεν εντοπίστηκαν στα εδαφικά δείγματα στο 

εργαστήριο όπως για παράδειγμα η τσουκνίδα, το καπνόχορτο κ.α ενώ ισχύει και το 

αντίθετο δηλαδή ζιζάνια όπως η ανθέμιδα και η ήρα που δεν εντοπίστηκαν στον αγρό 

αλλά εντοπίστηκαν στο εργαστήριο.

6.5 Χρόνος φυτρώματος ζιζανίων στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τα αποτελέσματα της επιτόπιας επισκόπησης για την καταγραφή ζιζανίων σε τρία 

διαφορετικά τεμάχια (Μετεωρολογικός, Στύλος, Σίτος) στην περιοχή Βελεστίνο, 

όπου βρίσκεται το Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσιάζονται στους 

πίνακες που ακολουθούν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα τεμάχια στο Αγρόκτημα Π.Θ δεν είχε εφαρμοστεί 

χημική αντιμετώπιση.

Παρόμοιο πείραμα έγινε στις ΗΠΑ (Pennsylvania State University, University Park) 

το έτος 2001-2002 όπου διαπιστώθηκε ότι η θερμοκρασία εδάφους είναι ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για εξακρίβωση της σειράς φυτρώματος των 

ζιζανίων (Myers 2004).

Στο εδαφικό δείγμα Μετεωρολογικός, καταγράφηκαν 12 είδη ζιζανίων, εκ των 

οποίων τα 11 είναι πλατύφυλλα και ένα αγρωστώδες όπως φαίνεται στον Πίνακα 14.

Πίνακας 14.Είδη ζιζανίων στο τεμάχιο Μετεωρολογικός

Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

παπαρούνα Papaver rhoeas

στελάρια Stellaria media

βλήτο Amaranthus spp.

λάμιο Lamium spp.

πολυκόμπι Polygonum aviculare

βερόνικα Veronica spp

33



καπνόχορτο Fumaria officinalis

σινάπι Sinapis arvensis

Αγρωστώδη- Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

αγριοβρώμη Avena sterillis

Στο εδαφικό δείγμα Στύλος, καταγράφηκαν 8 είδη ζιζανίων, τα οποία είναι όλα 

πλατύφυλλα όπως φαίνεται στον Πίνακα 15.

Πίνακας 15.Είδη ζιζανίων στο τεμάχιο Στύλος

Πλατύφυλλα- Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

παπαρούνα Papaver rhoeas

στελάρια Stellaria media

βλήτο Amaranthus spp.

λάμιο Lamium spp.

πολυκόμπι Polygonum aviculare

λουβουδιά Chenopodium album

καπνόχορτο Fumaria officinalis

περικοκλάδα Convonvulus arvensis

Στο εδαφικό δείγμα Σίτος, καταγράφηκαν 9 είδη ζιζανίων, τα οποία είναι όλα 

πλατύφυλλα όπως φαίνεται στον Πίνακα 16.

Πίνακας Ιό.Είδη ζιζανίων στο τεμάχιο Σίτος

Πλατύφυλλα- Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

παπαρούνα Papaver rhoeas

στελάρια Stellaria media

σινάπι Sinapis arvensis

ανθέμιδα Anthemis arvensis

πολυκόμπι Polygonum aviculare

λουβουδιά Chenopodiym album

καπνόχορτο Fumaria officinalis

περικοκλάδα Convonvulus arvensis
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Xanthium strumariumκολλιτσίδα

Ο χρόνος φυτρώματος κάθε ζιζάνιου κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 

Μάρτιο ήταν ο εξής (Πίνακες 17, 18 ,19):

Πίνακας 17. Σειρά φυτρώματος των ζιζανίων τον μήνα Ιανουάριο

Μετεωρολογικός Στύλος Σίτος

Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα

βερόνικα καπνόχορτο καπνόχορτο

καπνόχορτο στελάρια σινάπι

σινάπι στελάρια

παπαρούνα

Αγρωστώδη-Κοινό όνομα κολλιτσίδα

αγριοβρώμη ανθέμιδα

Πίνακας 18. Σειρά φυτρώματος των ζιζανίων τον μήνα Φεβρουάριο

Μετεωρολογικός Στύλος Σίτος

Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα

βερόνικα καπνόχορτο καπνόχορτο

καπνόχορτο παπαρούνα στελάρια

παπαρούνα λάμιο παπαρούνα

λάμιο κολλιτσίδα

λάμιο

Πίνακας 19. Σειρά φυτρώματος των ζιζανίων τον μήνα Μάρτιο

Μετεωρολογικός Στύλος Σίτος

Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα

στελάρια καπνόχορτο παπαρούνα

παπαρούνα παπαρούνα κολλιτσίδα

λάμιο βλήτο πολυκόμπι

βλήτο πολυκόμπι περικοκλάδα

πολυκόμπι περικοκλάδα λουβουδιά

35



λουβουδιά

Από τον Πίνακα 17 παρατηρήθηκε ότι τα πλατύφυλλα ζιζάνια βερόνικα και 

καπνόχορτο εμφανίστηκαν νωρίτερα από τα ζιζάνια σινάπι, στελάρια, παπαρούνα, 

κολλιτσίδα και ανθέμιδα. Η ίδια σειρά φυτρώματος παρατηρήθηκε τον μήνα 

Φεβρουάριο (Πίνακας 18). Αρχικά εμφανίστηκαν τα ζιζάνια βερόνικα, καπνόχορτο 

και έπειτα η στελάρια, η παπαρούνα, κολλιτσίδα και ένα νέο ζιζάνιο το λάμιο. Στη 

συνέχεια τον μήνα Μάρτιο όπως και τους προηγούμενους δυο μήνες εμφανίστηκαν 

τα ζιζάνια καπνόχορτο, στελάρια, παπαρούνα, κολλιτσίδα, λάμιο και τέσσερα (4) νέα 

ζιζάνια με την ακόλουθη σειρά φυτρώματος: βλήτο, πολυκόμπι, περικοκλάδα και 

λουβουδιά.

Όλα τα ζιζάνια που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι πλατύφυλλα αφού μόνο ένα 

αγρωστώδες εμφανίστηκε, η αγριοβρώμη, κατά τον μήνα Ιανουάριο.

6.6 Καταγραφή ζιζανίων στα εδαφικά δείγματα στο Αγρόκτημα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στη θέση Μετεωρολογικός, καταγράφηκαν 12 είδη ζιζανίων, εκ των οποίων τα 11 

ήταν πλατύφυλλα και ένα αγρωστώδες. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 20 το 

πλατύφυλλο ζιζάνιο, βερόνικα ήταν πολυπληθέστερο στη θέση αυτή. Στη συνέχεια 

ακολουθούν τα ζιζάνια παπαρούνα και καπνόχορτο.

Πίνακας 20. Είδος ζιζανίων στο εδαφ. δείγμα από τη θέση Μετεωρολογικός

Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Αριθμός

παπαρούνα 15

στελάρια 1

βλήτο 7

λάμιο 2

πολυκόμπι 1

βερόνικα 23

καπνόχορτο 11

σινάπι 7

Αγρωστώδη-Κοινό όνομα Αριθμός
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αγριοβρώμη 7

Στο εδαφικό δείγμα από τη θέση Στύλος, καταγράφηκαν 8 είδη ζιζανίων, τα οποία 

είναι όλα πλατύφυλλα (Πίνακας 21). Παρατηρείται ότι το ζιζάνιο παπαρούνα έχει 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης έναντι του καπνόχορτου.

Πίνακας 21. Είδος ζιζανίων στο εδαφ. δείγμα από τη θέση Στύλος

Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Αριθμός

παπαρούνα 53

στελάρια 1

βλήτο 2

λάμιο 3

πολυκόμπι 3

λουβουδιά 1

καπνόχορτο 16

περικοκλάδα 3

Στο εδαφικό δείγμα Σίτος, καταγράφηκαν 9 είδη ζιζανίων, τα οποία είναι όλα 

πλατύφυλλα όπως φαίνεται στον Πίνακα 22. Όπως και στη θέση Στύλος έτσι και εδώ 

η παπαρούνα πλεονεκτεί σε αριθμό έναντι των ζιζανίων καπνόχορτο και κολλιτσίδα.

Πίνακας 22. Είδος ζιζανίων στο εδαφ. δείγμα από τη θέση Σίτος

Πλατύφυλλα-Κοινό όνομα Αριθμός

παπαρούνα 71

στελάρια 3

σινάπι 2

ανθέμιδα 1

πολυκόμπι 16

λουβουδιά 21

καπνόχορτο 59

περικοκλάδα 5

κολλιτσίδα 49
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6.7 Γενικά αποτελέσματα επιτόπιας επισκόπησης στο Αγρόκτημα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

6.7.α Πλατύφυλλα ζιζάνια

Στον Πίνακα 23 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης του κάθε πλατύφυλλου 

ζιζανίου για το σύνολο των 3 τεμαχίων στην περιοχή Βελεστίνο καθώς και ο αριθμός 

των τεμαχίων στους οποίους παρουσιάζεται κάθε ζιζάνιο.

Πίνακας 23. Συχνότητα εμφάνισης πλατύφυλλων ζιζανίων κατά την επιτόπια 

επισκόπηση στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κοινό όνομα Συχνότητα

καπνόχορτο 3/3

παπαρούνα 3/3

πολυκόμπι 3/3

περικοκλάδα 2/3

βλήτο 2/3

λουβουδιά 2/3

στελάρια 3/3

λάμιο 2/3

βερόνικα 1/3

ανθέμιδα 1/3

σινάπι 2/3

κολλιτσίδα 1/3

6.7.β Αγρωστώδη ζιζάνια.

Το μόνο αγρωστώδες ζιζάνιο που παρατηρήθηκε ήταν η αγριοβρώμη (Avena 

sterillis)oxo τεμάχιο του Μετεωρολογικού (7 σε αριθμό), ενώ στα άλλα τεμάχια δεν 

παρουσιάστηκε καθόλου κατά την διάρκεια των μετρήσεων.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα αποτελέσματα τόσο από την επιτόπια εξέταση όσο και από τα εδαφικά 

δείγματα των αγρών με αμπέλια τα ζιζάνια με την μεγαλύτερη συχνότητα ήταν 3 

πλατύφυλλα και 2 αγρωστώδη (Πίνακες 24,25).

Πίνακας 24. Πλατύφυλλα με την μεγαλύτερη συχνότητα

Πλατύφυλλα Είδος

βλήτο Amaranthus spp

ανθέμιδα Anthemis arvensis

μολόχα Malva sterillis

Πίνακας 25. Αγρωστώδη με τη μεγαλύτερη συχνότητα

Αγρωστώδη Είδος

βρόμος Bromus spp.

ήρα Lollium spp.

Τα αποτελέσματα από την επιτόπια επισκόπηση και από τα εδαφικά δείγματα 

έδειξαν την μεγάλη εξάπλωση των πλατύφυλλων ζιζανίων έναντι των αγρωστωδών. 

Πιο συγκεκριμένα σε σύνολο 5 αμπελώνων καταγράφηκαν 17 πλατύφυλλα και μόνο 

3 αγρωστώδη.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι κατά την επιτόπια επισκόπηση καταγράφηκε ένας 

μεγάλος αριθμός διαφορετικών ζιζανίων σε σχέση με αυτά που καταγράφηκαν στα 

εδαφικά δείγματα. Ειδικότερα, το βλήτο το οποίο εμφανίζεται σε αρκετά μικρή 

συχνότητα κατά την επιτόπια επισκόπηση , είναι αυτό που επικρατεί τόσο σε αριθμό 

όσο και σε συχνότητα στα εδαφικά δείγματα. Υπάρχουν φυσικά και κάποια ζιζάνια 

τα οποία καταγράφηκαν μεν κατά την επιτόπια επισκόπηση και δεν εντοπίστηκαν 

καθόλου στα εδαφικά δείγματα όπως περικοκλάδα, τσουκνίδα, κολλιτσίδα, 

καπνόχορτο, παπαρούνα, αγριόβικος και άλλα όπως και κάποια ζιζάνια που 

καταγράφηκαν στα εδαφικά δείγματα και δεν εντοπίστηκαν στην επιτόπια 

επισκόπηση όπως η ήρα και η ανθέμιδα. Το γεγονός αυτό δείχνει πως κάποια ζιζάνια 

απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες για να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν (αυτά που
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εμφανίζονται συχνότερα στις συνθήκες εργαστηρίου στα εδαφικά δείγματα π.χ ήρα 

και κάποια άλλα που εμφανίζονται καλύτερα σε συνθήκες αγρού π.χ περικοκλάδα.

Ακόμη, κατά την επιτόπια επισκόπηση παρατηρήθηκε ότι τα ζιζάνια πλεονεκτούσαν 

σε αριθμό μεταξύ των γραμμών τους μήνες του καλοκαιριού ενώ πάνω στις γραμμές 

παρουσιάστηκαν σε αμελητέο αριθμό εξαιτίας τις πυκνής φύτευσης των αμπελιών 

των οποίων το φύλλωμα σκίαζε τις γραμμές και έτσι δεν δημιουργούνταν ευνοϊκές 

συνθήκες για ανάπτυξη των ζιζανίων. Όμως, το μήνα Δεκέμβριο όπου οι αμπελώνες 

ήταν ήδη κλαδεμένοι τα ζιζάνια αναπτύσσονταν τόσο μεταξύ όσο και πάνω στις 

γραμμές.

Κατά την επιτόπια επισκόπηση παρατηρήθηκε επίσης, ότι κάποια ζιζάνια υπάρχουν 

και στους 5 αμπελώνες όπως η μολόχα, το βλήτο και ο βρόμος ενώ κάποια άλλα 

αναπτύσσονταν μεμονωμένα όπως η οξαλίδα, η αγριοτομάτα, η βερόνικα και άλλα.

Εκτός όμως από τις ομοιότητες και διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των ειδών 

ζιζανίων κατά την επιτόπια επισκόπηση και στα εδαφικά δείγματα στο εργαστήριο 

φαίνεται ότι παρουσιάστηκαν διαφορές και από την έρευνα του Βουζούνη (2004). 

Μόνο πέντε πλατύφυλλα ζιζάνια και ένα αγρωστώδες ζιζάνιο καταγράφηκαν κατά 

την επιτόπια επισκόπηση και είναι όμοια μ' αυτά της έρευνας του Βουζούνη και είναι 

τα ακόλουθα: από τα πλατύφυλλα παρατηρήθηκαν το βλήτο, η περικοκλάδα, η 

μολόχα, η αγριάδα και η οξαλίδα ενώ από τα αγρωστώδη ο βρόμος.

Στο Αγρόκτημα καταγράφηκαν τα ζιζάνια πολυκόμπι, λουβουδιά, στελάρια, λάμιο 

και παπαρούνα τα οποία δεν παρατηρήθηκαν καθόλου στους αμπελώνες υπάρχουν 

όμως και είδη όπως η βερόνικα, η περικοκλάδα, το βλήτο που παρατηρήθηκαν και 

στους αμπελώνες κατά την επιτόπια επισκόπηση και στο Αγρόκτημα.

Τέλος, στο Αγρόκτημα η σειρά φυτρώματος των διαφόρων ειδών ζιζανίων ήταν: 

αρχικά το μήνα Ιανουάριο εμφανίστηκαν τα πλατύφυλλα ζιζάνια όπως η βερόνικα, το 

καπνόχορτο και έπειτα το σινάπι, η στελάρια, η παπαρούνα, η κολλιτσίδα και η 

ανθέμιδα. Η ίδια σειρά φυτρώματος παρατηρήθηκε τον μήνα Φεβρουάριο. Αρχικά 

εμφανίστηκαν τα ζιζάνια βερόνικα, καπνόχορτο και έπειτα η στελάρια, η παπαρούνα, 

κολλιτσίδα και ένα νέο ζιζάνιο το λάμιο. Στη συνέχεια τον μήνα Μάρτιο όπως και 

τους προηγούμενους δυο μήνες εμφανίστηκαν τα ζιζάνια καπνόχορτο, στελάρια, 

παπαρούνα, κολλιτσίδα, λάμιο και τέσσερα (4) νέα ζιζάνια με την ακόλουθη σειρά 

φυτρώματος: βλήτο, πολυκόμπι, περικοκλάδα και λουβουδιά.

Μόνο ένα αγρωστώδες ζιζάνιο παρατηρήθηκε, η αγριοβρώμη και σε πολύ μικρή 

συχνότητα σε σχέση με τα πλατύφυλλα. Αυτό αποδεικνύει, εκτός από το γεγονός ότι
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τα πλατύφυλλα ζιζάνια πλεονεκτούν σε αριθμό έναντι των αγρωστωδών εμφανίζονται 

και πιο νωρίς από αυτά σε οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος.

Τέλος, σε σχέση με το πείραμα που έγινε στις ΗΠΑ από τον Myers (2004) όπου 

παρατηρήθηκαν τα ζιζάνια με σειρά φυτρώματος αρχικά η λουβουδιά, η 

αγριοβαμβακιά και η σετάρια και αργότερα το αιματόχορτο και το βλήτο παρατηρεί 

κανείς τις διαφορές στο χρόνο φυτρώματος των διαφόρων ειδών ζιζανίων με αυτά 

που καταγράφηκαν στο Αγρόκτημα Π.Θ.

Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν ήταν ότι ενώ στο Αγρόκτημα εμφανίστηκαν 

αρχικά τα ζιζάνια σετάρια, βλήτο και λουβουδιά στο Πανεπιστήμιο Πενσυλβανίας 

εμφανίστηκαν πρώτα η λουβουδιά και η σετάρια και αργότερα το βλήτο. Αυτό 

αποδεικνύει ότι τα ζιζάνια φυτρώνουν και αναπτύσσονται μόνο όταν επικρατούν 

ευνοϊκές συνθήκες γι' αυτά.
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2.Περικοκλάδα

Convolvulus arvensis

Ι.Βέλιουρας

Sorghum halepense



3.Σετάρια

Setaria viridis

4.Πολυκόμπι

Polygonum aviculcire

5.Βλήτο ό.Αγριοτομάτα

Amaranthus retroflexus Solanum nigrum

7.Γλυστρίδα

Potrulaca oleracea

8. Αγριάδα

Cynodon dactylon



9.Βερόνικα 10. Καπνόχορτο

Veronica hederifolia Fumaria officinalis

11.Σινάπι

Sinapis arvensis

12.Λουβουδιά

Chenopodium album
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