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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Το είδος Ampelamus albidus, οικογένεια Asclepiadaceae είναι 

νεοεµφανιζόµενο πολυετές πλατύφυλλο ζιζάνιο.  Τα τελευταία χρόνια αρχίζει 

να εξαπλώνεται  και στη χώρα µας στο βαµβάκι, στην αµυγδαλιά και στην ελιά  

στις άκρες των χωραφιών  και σε χέρσες εκτάσεις. Στις ΗΠΑ είναι πολύ 

σοβαρό ζιζάνιο σε καλλιέργειες σόγιας, καλαµποκιού, βαµβακιού, καπνού κ.ά.  

Σκοπός της εργασίας ήταν: 1. εύρεση κατάλληλων συνθηκών 

διακοπής του ληθάργου του σπόρου  σε βλαστητήριο µε ελεγχόµενες 

συνθήκες  2. µελέτη της βιολογίας-µορφολογίας του ζιζανίου στον αγρό 

(Αγρόκτηµα Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Βελεστίνο), 3. ικανότητα 

αναβλάστησης του ζιζανίου σε σχέση µε το µέγεθος της ρίζας (2,5, 5 και 10 

cm) και την ηλικία (1 και 2 ετών)  στον αγρό και σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο 

και 4. η χηµική αντιµετώπιση του ζιζανίου σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο αλλά 

και στον αγρό. Στη διακοπή του ληθάργου χρησιµοποιήθηκαν επτά 

µεταχειρίσεις σε δύο θερµοκρασίες, 25 και 15 οC και σε  δύο φωτοπεριόδους, 

σκοτάδι 24 h  και  16h φως. Όλα τα πειράµατα επαναλήφθηκαν δύο φορές.  

Στον αγρό µελετήθηκαν ορισµένα φαινοτυπικά στάδια του ζιζανίου κατά την 

κλίµακα BBCH και µορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι παρατηρήσεις έγιναν σε 

δύο θέσεις σε φυτά από σπόρο και σε φυτά από  έρπουσες ρίζες (10 φυτά σε  

κάθε περίπτωση). 

Οι µεταχειρίσεις µε την καλύτερη βλάστηση ήταν µε τη σειρά, GA3  

500-1000 mg/L (70-87%), ψύξη 3 εβδοµάδες σε 4 oC  + GA3  800 mg/L (83-

87%),  0,2 % KNO3 (77-82%)  και µάρτυρας (63-70%). 

Η εµφάνιση των κοτυληδόνων παρατηρήθηκε στις 13  µέρες από  τη 

σπορά, τα δύο πρώτα φύλλα 16, ο πρώτος πλάγιος βλαστός 15, το πρώτο 

άνθος 45, ο πρώτος καρπός στα αυτοφυή 65 και η ολοκλήρωση του 

βιολογικού κύκλου έγινε σε  160  ηµέρες περίπου.  

Η αναβλάστηση σε φυτοδοχεία και στον αγρό έδειξε ότι  τα τεµάχια 

ρίζας µε µεγαλύτερο µέγεθος (2.5, 5 και 10 cm) ήταν τα πρώτα που έδωσαν 

βλαστούς,  υψηλότερους και βαρύτερους ανεξαρτήτως  ηλικίας.  

Στη µορφολογία µετρήσεις έγιναν για: σχήµα κοτυληδόνων, χρώµα 

βλαστών,  διαστάσεις φύλλων (4-5 χ 5,5-7 cm), υφή επιφάνειας φύλλων - 

σπόρων, χρώµα ανθέων -  καρπών,  τελικό ύψος (33-77 cm) και εξάπλωση 

φυτών ( 11-130 cm). 
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Στην χηµική αντιµετώπιση του αµπέλαµου αξιολογήθηκε η 

αποτελεσµατικότητα δέκα ζιζανιοκτόνων, πέντε προφυτρωτικών (mesotrione, 

aclonifen, acetochlor, isoxaflutole, alachlor, pendimethalin), δύο 

προσπαρτικών µε ενσωµάτωση (ethafluralin, trifluralin) και τριών 

µεταφυτρωτικών (mesotrione, imazamox, dicamba). Τον καλύτερο έλεγχο (90-

100%) έδωσαν τα ζιζανιοκτόνα mesotrione (PRE και POST), aclonifen, 

acetochlor και trifluralin. Ποσοστό ελέγχου (80-90%) είχαν τα ζιζανιοκτόνα 

isoxaflutole, ethafluralin και  pendimethalin. Τα υπόλοιπα δύο ζιζανιοκτόνα 

(imazamox και dicamba) έδωσαν ποσοστά ελέγχου 50 και 63%, αντίστοιχα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο πληθυσµός του ανθρώπου στην αυγή του 21ου αιώνα έφθασε τα έξι 

δισεκατοµµύρια και η υπάρχουσα παραγωγή δεν καλύπτει τις σηµερινές 

ανάγκες του ανθρώπου σε τρόφιµα και άλλα αγαθά. Η τροφή αυτή µπορεί να 

εξασφαλιστεί µε αύξηση της καλλιεργούµενης έκτασης, αύξηση της απόδοσης 

κατά µονάδα επιφάνειας και µε την προστασία των καλλιεργούµενων φυτών 

από τους εχθρούς. Τα προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει µια 

καλλιέργεια οφείλονται κυρίως σε ασθένειες, έντοµα και ζιζάνια. Στις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής εκτιµάται ότι οι παραπάνω εχθροί αφαιρούν το 

37% της παραγωγής προ- και το 9% µετα- συλλεκτικά (ασθένειες 12%, 

έντοµα 13%, ζιζάνια 12%, (Τσιτσιπής, 2002). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1.1 Συµµετοχή της παγκόσµιας προστασίας των καλλιεργειών 
στην παραγωγή των οκτώ κύριων καλλιεργειών παραγωγής τροφίµων 
(ρύζι, σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι, πατάτα, καφές, βαµβάκι, σόγια) 
(Τσιτσιπής, 2002). 

 

 

 

Απώλειες που
αποτρέπονται από
προστασία της
καλλιέργειας

Πραγµατικές 
απώλειες

Παραγωγή χωρίς
προστασία της
καλλιέργειας

Ζιζάνια

13,2% 

 Ζωικοί εχθροί

15,6%

Ασθένειες

13,3%

Ζιζάνια

16,4%

 Ζωικοί εχθροί

7,1% 

Ασθένειες 
4,2% 

42,1%

30,3% 

27,6%

244   ∆ισεκατ. $.    
160
  

  ∆ισεκατ. $.   

Εφικτή παραγωγή:
 579 ∆ισεκατ. $
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Τα ζιζάνια είναι ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα στη γεωργία σήµερα 

διότι, σε αντίθεση µε τις ασθένειες και τα έντοµα, τα ζιζάνια εµφανίζονται στις 

καλλιέργειες κάθε χρόνο και αν δεν αντιµετωπιστούν ζηµιώνουν την απόδοση 

και υποβαθµίζουν την ποιότητα. Η µείωση της απόδοσης συµβαίνει γιατί τα 

ζιζάνια ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες σε χώρο, θρεπτικά στοιχεία, φως, CO2 

και νερό, αποτελούν ξενιστές για κάποια έντοµα και ασθένειες και σε αγρούς 

που υπάρχουν ζιζάνια αυξάνεται το κόστος της καλλιέργειας. Τα ζιζάνια εκτός 

από τα σηµαντικά προβλήµατα που δηµιουργούν, µπορούν να φανούν και 

ιδιαίτερα χρήσιµα, αφού περιορίζουν τη διάβρωση του εδάφους, συµβάλλουν 

στην οικολογική ισορροπία, βοηθούν στη γονιµότητα των εδαφών, αρκετά θα 

χρησιµοποιηθούν στο µέλλον στην ανθοκοµία και ακόµη, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στη δηµιουργία ανθεκτικών ποικιλιών.  

Ζιζάνια καλούνται όλα τα φυτά που η χρησιµότητά τους δεν είναι 

ακόµη γνωστή στον άνθρωπο (Emerson, 1912) ή όπως λέει και ο λαός µας 

κάθε φυτό που φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν. 

Η φυτοπροστασία έχει ως στόχο την αντιµετώπιση των εχθρών των 

καλλιεργειών - άρα και των ζιζανίων – µε τη χρησιµοποίηση της επιστήµης και 

της τεχνολογίας ώστε να ωφεληθεί η κοινωνία στο σύνολό της. Για τον έλεγχο 

των ζιζανίων σήµερα ο γεωργός µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορες 

µεθόδους όπως καλλιεργητικές, φυσικές-µηχανικές, βιολογικές, 

βιοτεχνολογικές, χηµικές και τέλος, µεθόδους βασισµένες στην ολοκληρωµένη 

αντιµετώπιση (Λόλας, 2003). Μεταξύ αυτών η χηµική ζιζανιοκτονία 

καταλαµβάνει τη σηµαντικότερη θέση και όχι άδικα αφού αποτελεί την πιο 

αποτελεσµατική και οικονοµική µέθοδο. Οφείλει όµως, να χρησιµοποιείται µε 

ιδιαίτερη προσοχή αφού η υπερβολική χρήση των φυτοπροστατευτικών 

σκευασµάτων συνεπάγεται µεγάλο κόστος παραγωγής, προβλήµατα 

ανθεκτικότητας, καταστροφή ωφελίµων και επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικό της σηµασίας της χηµικής αντιµετώπισης είναι ο ρυθµός αύξησης 

των πωλήσεων των ζιζανιοκτόνων κατά τη περίοδο 1960-1990, όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 1.2 και οι δαπάνες από την χρήση τους στο Σχήµα 1.3 

(Τσιτσιπής, 2002). 
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Σχήµα 1.2 Τάσεις στην κατανάλωση ζιζανιοκτόνων την περίοδο 1960-
1990 (Τσιτσιπής, 2002). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Σχήµα 1.3 ∆απάνες από τη χρήση µυκητοκτόνων, εντοµοκτόνων και 
ζιζανιοκτόνων ανά εκτάριο καλλιεργήσιµης γης σε διάφορες περιοχές 
του κόσµου (Τσιτσιπής, 2002). 

 

Συµπερασµατικά, για την αντιµετώπιση των ζιζανίων και την 

προστασία της παραγωγής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της 

µορφολογίας και ιδιαίτερα της βιολογίας των ζιζανίων, όπως και η κατανόηση 

των αρχών που διέπουν τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων. 

Σκοπός της µεταπτυχιακής εργασίας ήταν η εύρεση των κατάλληλων 

συνθηκών διακοπής του ληθάργου του σπόρου εργαστηριακά και η µελέτη 

της Βιολογίας, Μορφολογίας και Χηµικής Αντιµετώπισης του ζιζανίου 

Ampelamus albidus στον αγρό αλλά και στο εργαστήριο. 
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2. ΝΕΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

2.1 Γενικά 

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά περισσότερα από 150 είδη 

ζιζανίων. Κατά καιρούς, παρατηρούνται και καταγράφονται νέα είδη ενώ 

κάποια άλλα ζιζάνια περνούν πολλά χρόνια χωρίς να αποτελούν πρόβληµα 

µέχρι που εµφανίζονται και πάλι και εξαπλώνονται µε γρήγορο ρυθµό. Μερικά 

νεοεµφανιζόµενα ζιζάνια παρουσιάζονται και περιγράφονται στη συνέχεια, 

ώστε να καταστεί δυνατή η αναγνώρισή τους για την άµεση λήψη µέτρων.  

Ο αγριοϊβίσκος (Hibiscus trionum) είναι ένα ετήσιο εαρινό ζιζάνιο της 

οικογένειας Malvaceae το οποίο αρχίζει να εξαπλώνεται και να αποτελεί 

πρόβληµα σε αρκετές περιοχές της χώρας µας (Λόλας, 2003). Συναντάται 

κυρίως σε βαµβακοχώραφα, αλλά και σε άλλες ανοιξιάτικες καλλιέργειες 

όπως τα ζαχαρότευτλα και τα κηπευτικά. Φυτρώνει αργά την άνοιξη µέχρι τις 

αρχές καλοκαιριού. Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι στρογγυλές. Τα 

φύλλα των αναπτυγµένων φυτών εµφανίζονται βαθιά σχισµένα (µε λοβούς) 

και µε οδοντωτή περιφέρεια. Ο βλαστός είναι όρθιος. Τα άνθη είναι µεγάλα και 

εντυπωσιακά, µε κιτρινωπά πέταλα και κόκκινο εσωτερικό. Ανθίζει τους 

καλοκαιρινούς µήνες. Ο καρπός είναι κάψα και πολλαπλασιάζεται µε σπόρο 

(http1). 

Η αγριοφασουλιά (Ipomoea hederacea)-οικογένεια Convolvulaceae- 

αποτελεί ένα νέο ζιζάνιο για την Ελλάδα αφού πρωτοεµφανίστηκε το 1994 

στην περιοχή Λούρου του Νοµού Πρέβεζας και το κατέγραψε ο κ. Κ. 

Γιαννοπολίτης (Στάρτσου, 2005). Το µονοετές αυτό, ανοιξιάτικο ζιζάνιο 

συναντάται σε εαρινές καλλιέργειες και κυρίως σε βαµβακοκαλλιέργειες και 

καλλιέργειες σόγιας και καλαµποκιού. Το φύτρωµα παρατηρείται από τις 

αρχές της άνοιξης µέχρι το φθινόπωρο. Οι κοτυληδόνες είναι αρκετά µεγάλες, 

δίλοβες, σε σχήµα «πεταλούδας». Ο βλαστός µπορεί να φτάσει και τα 2 m, 

είναι τριχωτός και µπορεί να περιελίσσεται. Τα φύλλα είναι τρίλοβα, φύονται 

κατ’ εναλλαγή, είναι τριχωτά και οξυκατάληκτα. Τα άνθη είναι χοανοειδή, 

χρώµατος από µπλε µέχρι µωβ και άσπρα στο κέντρο. Ανθίζει από τον Ιούνιο 

ως τον Οκτώβριο. Ο καρπός είναι κάψα στρογγυλή, τρίχωρη και 

πολλαπλασιάζεται µε σπόρο (∆ρόλια, 2004, Στάρτσου, 2005). 
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Το ασπράγκαθο (Xanthium spinosum) της οικογένειας Asteraceae, 

είναι ένα µονοετές εαρινό είδος, το οποίο αρχίζει να εξαπλώνεται και απειλεί 

να γίνει πολύ σοβαρό ζιζάνιο αφού δεν µπορεί εύκολα να ελεγχθεί µε 

ζιζανιοκτόνα (Λόλας, 2003). Απαντάται συχνά στους καλλιεργούµενους 

αγρούς, π.χ. σε βαµβάκι, τεύτλα, κηπευτικά, καπνό, πατάτα. Φυτρώνει την 

άνοιξη. Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι σαρκώδεις, µε µυτερό άκρο. 

Τα φύλλα των αναπτυγµένων φυτών φέρουν βαθιά σχισίµατα (σπαθωτά). Η 

επάνω επιφάνειά τους είναι πράσινη και η κάτω λευκή µε µαλακό χνούδι. Στη 

βάση του µίσχου φέρει µεγάλα αγκάθια. Φέρει αρσενικά άνθη (κατά κεφαλές 

στις κορυφές των διακλαδώσεων) και θηλυκά (στις µασχάλες των φύλλων). 

Ανθίζει το καλοκαίρι. Ο καρπός έχει ωοειδές σχήµα, είναι δερµατώδης και 

φέρει επίσης αγκάθια στην επιφάνειά του. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο και 

έχει την ιδιότητα να κολλά στα ρούχα ή στο τρίχωµα των ζώων και να 

µεταφέρεται (http1). 

Η ελευσίνη (Eleusine indica) είναι σχετικά νέο ζιζάνιο στη χώρα µας, 

σε ανοιξιάτικες καλλιέργειες, οπωρώνες, χλοοτάπητες και χέρσες εκτάσεις. 

Είναι µονοετές και εαρινό είδος της οικογένειας Poaceae, το οποίο 

πολλαπλασιάζεται µε σπόρο. Το καλάµι είναι άτριχο, ύψους 30-120 cm και ο 

κολεός κλειστός, πεπλατυσµένος και µε τρίχες στις άκρες κοντά στο γόνατο. 

Το γλωσσίδιο αποτελείται από άσπρες τρίχες ενώ ωτίδια δεν υπάρχουν. 

Τέλος, η ταξιανθία είναι στάχυς, 2-6 σε µορφή δακτύλων παλάµης, τα 

σταχύδια σε 2 σειρές κοντά η µία στη άλλη, στη µια πλευρά του άξονα που τα 

φέρει (Λόλας, 2003). 

Η καλινσόγκα (Galinsoga parviflora) είναι ένα σοβαρό ζιζάνιο που 

εξαπλώνεται αργά αλλά σταθερά στην Ελλάδα. Πρωτοεµφανίστηκε το 1985 

σε καλλιέργειες φασολιού στην Καστοριά. Πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς να 

αποτελεί πρόβληµα κάπου αλλού, µέχρι που πρόσφατα εµφανίστηκε σε πολύ 

πυκνούς πληθυσµούς σε ορισµένες περιοχές της Ξάνθης, της Χρυσούπολης 

Καβάλας, του Μαραθώνα Αττικής και πιθανόν και αλλού. Είναι ετήσιο 

καλοκαιρινό φυτό, της οικογένειας Asteraceae που πολλαπλασιάζεται 

αποκλειστικά µε σπόρο και υποφέρουν απ’ αυτό ιδιαίτερα οι µικρού ύψους 

καλλιέργειες. Έχει όρθιο διακλαδιζόµενο στέλεχος, ύψους µέχρι 40 cm, µε τα 

φύλλα ανά 2, αντίθετα, στα γόνατα του κεντρικού στελέχους και των 

διακλαδώσεων. Τα φύλλα του είναι ωοειδή ή τριγωνικά, µε οδοντωτή ή 

πριονωτή περίµετρο, ανοιχτού πράσινου χρώµατος (Γιαννοπολίτης, 2005). 
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Η µικρή µουχρίτσα (Echinochloa colonum) είναι ένα σχετικά νέο 

ζιζάνιο στη χώρα µας σε ανοιξιάτικες καλλιέργειες, σε αµπελώνες, οπωρώνες 

και χέρσες εκτάσεις. Είναι µονοετές, εαρινό και αγρωστώδες είδος, του οποίου 

το καλάµι είναι συνήθως χωρίς τρίχες και ύψους 20-40 cm. Ο κολεός είναι 

ανοικτός, µε κοκκινωπές λωρίδες ενώ γλωσσίδιο και ωτίδια δεν υπάρχουν. Η 

ταξιανθία είναι φόβη και ο σπόρος καρύοψη (Λόλας, 2003). 

Ένα νέο για τη χώρα µας είδος ζιζανίου, το Panicum 

dichotomiflorum της οικογένειας Poaceae, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά 

το 2003 σε καλλιέργειες καλαµποκιού στον Ορχοµενό Βοιωτίας. Είναι ετήσιο, 

θερινό αγρωστώδες ζιζάνιο, το οποίο αποτελεί σοβαρό πρόβληµα σε 

καλλιέργειες καλαµποκιού, βαµβακιού και σόγιας στη Β. και Ν. Αµερική απ’ 

όπου κατάγεται. Το είδος αυτό, το οποίο δεν υπήρχε στην Ευρώπη, φαίνεται 

ότι ήρθε τα τελευταία χρόνια και έχει ήδη δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα 

σε άλλες Μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία). Το νέο αυτό ζιζάνιο 

έχει άριστη προσαρµογή στις συνθήκες της περιοχής που πρωτοεµφανίστηκε, 

αναπτύσσοντας πολλά στελέχη, µεγάλη φυτοµάζα και πολύ µεγάλο αριθµό 

σπόρων. Προς το παρόν η εξάπλωσή του περιορίζεται σε ορισµένες θέσεις 

της πεδιάδας της Κωπαίδας, γύρω από το σηµείο που πρωτοεντοπίσθηκε. 

Στις θέσεις αυτές όµως, σχηµατίζει πυκνούς πληθυσµούς και φαίνεται ικανό 

για γρήγορη εξάπλωση (Γιαννοπολίτης και Ευθυµιάδης, 2004). 

Το σολανό (Solanum eleagnifolium) εξαπλώνεται τα τελευταία 

χρόνια από τις ακαλλιέργητες εκτάσεις και άκρες των χωραφιών µέσα στα 

χωράφια και αρχίζει να αποτελεί ένα δύσκολο ζιζάνιο (Λόλας, 2003). Είναι 

πολυετές και πλατύφυλλο είδος, το οποίο απαντάται σε ανοιξιάτικες 

καλλιέργειες και προκαλεί ιδιαίτερο πρόβληµα στην καλλιέργεια του 

βαµβακιού. Μεγάλη εξάπλωση έχει αποκτήσει στην Μακεδονία. Αναπτύσσεται 

την άνοιξη. Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι επιµήκεις. Τα 

αναπτυγµένα φύλλα είναι επίσης επιµήκη µε κυµατοειδή περιφέρεια και 

φέρουν ασηµόλευκες τρίχες. Στο βλαστό φέρει αγκάθια. Το ριζικό σύστηµα 

είναι βαθύ και εκτεταµένο. Τα άνθη εµφανίζονται κατά θυσσάνους µε χρώµα 

συνήθως µωβ. Ανθίζει τους καλοκαιρινούς µήνες. Οι καρποί του είναι ράγες 

κίτρινου χρώµατος. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο, ριζώµατα και τµήµατα της 

ρίζας (http1). 

Η χρωζοφόρα (Chrozophora tinctoria) είναι ένα ζιζάνιο που αρχίζει 

να εξαπλώνεται σε βαµβάκι, λαχανοκοµικά και καλλιέργειες δένδρων (Λόλας, 
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2003). Ανήκει στην οικογένεια Euphorbiaceae, απαντάται κυρίως στις 

Μεσογειακές χώρες στην τροπική Αφρική και στην κεντρική και νότια Ελλάδα 

(Γιαννοπολίτης, 2004). Οι κοτυληδόνες είναι σαρκώδεις, έµµισχες, πλατειές, 

συµµετρικές µε σχεδόν ορθογώνιο σχήµα και το χρώµα τους πράσινο 

γυαλιστερό, µε έντονο το κεντρικό νεύρο και άλλα δύο εκατέρωθεν του 

κεντρικού, λιγότερο εµφανή και µε διαστάσεις 1,5 cm περίπου µήκος και 1 cm 

πλάτος. Τα φύλλα είναι απλά, χνουδωτά και εµφανίζονται κατ΄ εναλλαγή, µε 

µακρύ µίσχο, ωοειδή-ροµβοειδή και περιφέρεια κυµατοειδή. Όταν τα φύλλα 

εµφανίζονται και είναι νεαρά, η µορφή τους είναι τριγωνική ενώ όταν 

αναπτύσσονται πλήρως η µορφή τους είναι περισσότερο ωοειδής. Το χρώµα 

τους είναι σκούρο πράσινο στην αρχή και αργότερα γίνεται πιο ανοιχτό, τέτοιο 

ώστε στον ήλιο να φαίνονται ασηµί χρώµατος. Η ταξιανθία είναι βοτρυοειδής, 

στο πάνω µέρος υπάρχουν 10-15 άµισχα αρσενικά άνθη και στο κάτω µέρος 

6-10 θηλυκά µε µίσχο κυρτά προς τα κάτω. Το άνθος είναι µόνοικο και 

δικλινές, κίτρινου χρώµατος. Η ωοθήκη είναι τρίχωρη, µε µία σπερµοβλάστη 

ανά χώρο. Ο καρπός είναι τρίλοβη κάψα. Αρχικά πράσινος αργότερα 

γκριζωπός καλυµµένος µε ασπιδοειδείς τρίχες (πολυκύτταρες) και 

εξογκώµατα που στις άκρες τους έχουν ασπιδοειδείς τρίχες. Ο καρπός αφού 

ωριµάσει σχίζεται και ελευθερώνονται οι σπόροι . Η ρίζα του ζιζανίου είναι 

πασσαλώδης και ευθεία (Ακρίβου, 2004, Κυρµανίδου, 2004, Σταράκης, 2005). 
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3. ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟ Ampelamus albidus 
 

Το είδος Ampelamus albidus ανήκει στην οικογένεια Asclepiadaceae 

και είναι ένα πολυετές πλατύφυλλο ζιζάνιο (http1). Κατάγεται από τις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και ειδικότερα από την Βόρεια Αµερική (http2) 

και στη χώρα µας συναντάται κυρίως στις άκρες των χωραφιών και σε χέρσες 

εκτάσεις (Λόλας, 2003). 

 

 Εικόνα 3.1 Το είδος Ampelamus albidus  

 

Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο αλλά ο κύριος τρόπος αναπαραγωγής 

του είναι µε έρπουσες ρίζες. Η περίοδος της άνθησής του ξεκινά από τα µέσα 

του καλοκαιριού και περατώνεται αρχές φθινοπώρου. Η διάρκεια της 

ανθοφορίας είναι περίπου ένας µε δύο µήνες. Οι σπόροι του ζιζανίου δεν 

βλαστάνουν µέχρι το τέλος της άνοιξης µε αρχές καλοκαιριού Προτιµά 

πλήρως ή µερικώς σκιερά µέρη και µέσες έως ξηρικές συνθήκες ενώ 

αναπτύσσεται σχεδόν σε όλα τα είδη εδάφους. Η αντιµετώπισή του είναι 

αρκετά δύσκολη επειδή νέοι βλαστοί µπορούν να αναπτυχθούν από το ριζικό 

του σύστηµα και µετά την αποµάκρυνσή του (http3). Συχνά συγχέεται µε είδη 

του γένους Ipomoea, την περικοκλάδα (Convolvulus arvensis) αλλά και το 

αναρριχώµενο πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus) (http4).  
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4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

4.1 Γενικά για το ζιζάνιο Ampelamus albidus 
 

Πίνακας 4.1 Συστηµατική κατάταξη του είδους Ampelamus albidus 
(http 5) 
 

Βασίλειο Plantae 

Άθροισµα Spermatophyta 

Υποάθροισµα Magnoliophyta 

Κλάση Magnoliopsida 

Υποκλάση Asteridae 

Τάξη Gentianales 

Οικογένεια Asclepiadaceae 

Γένος Ampelamus 

Είδος Ampelamus albidus (Nuttall) 
Britton (http6) 

 

Η οικογένεια Asclepiadaceae αριθµεί περισσότερα από 248 γένη και 

περίπου 2.800 είδη, τα περισσότερα από τα οποία είναι πολυετή (http7).  

Το αµπέλαµο (Ampelamus albidus) αναφέρεται συχνά ως Cynanchum 

leave· το επιστηµονικό του όνοµα έχει αλλάξει αρκετές φορές στη διάρκεια 

των χρόνων (http8). Χρονολογικά ξεκινώντας από την παλαιότερη προς την 

τελευταία ονοµασία έχουµε τα εξής είδη: Vincetoxicum gonocarpos (Walter) 

Britton var. Leave (Michx.) Britton, Gonolobus laevis Michx., Enslenia albida 

Nutt., Cynanchum leave (Michx.) Pers. και τέλος η σηµερινή του ονοµασία 

Ampelamus albidus (Nutt.) Britton. (http9). 

 Το είδος αυτό, ενδηµεί στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και 

ιδιαίτερα στις πολιτείες: Alabama, Arkansas, Delaware, Columbia, Florida, 

Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, 

Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, New York, N.Carolina, Ohio, 
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Oklahoma, Pennsylvania, S.Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West 

Virginia (http10). Ακόµη, συναντάται στην Αφρική, στην Αυστραλία και 

γενικότερα τα είδη της οικογένειας Asclepiadaceae απαντώνται πιο συχνά 

στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές όπου και αποτελούν ζιζάνια ενώ στις 

ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ακόµη στις άκρες των χωραφιών (http11).  

Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να διαδίδεται και στη χώρα µας αν και 

συναντάται ακόµη στις άκρες των χωραφιών και σε χέρσες εκτάσεις (Λόλας, 

2003). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι συναντάται σε άγονες περιοχές, σε 

διαταραγµένες, στις άκρες των δασών, στις όχθες ποταµιών, σε κήπους, στις 

άκρες των δρόµων (http12), σε φράχτες, αλσύλια (http13), βοσκοτόπους αλλά 

και σε καλλιέργειες βαµβακιού, καλαµποκιού, καπνού και σόγιας (http14). 

Στην Ελλάδα το παρατηρήσαµε στις άκρες των χωραφιών, στο 

βαµβάκι, στην αµυγδαλιά και στην ελιά στις περιοχές του Βελεστίνου του 

νοµού Μαγνησίας, του Καλαµακίου, του Νέσσωνα και του Συκουρίου του 

νοµού Λάρισας, αντίστοιχα. 

Το αµπέλαµο προτιµά τα γόνιµα εδάφη µε αρκετή υγρασία (http13), 

αλλά αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε όλους τους τύπους εδαφών και συχνά 

σε ασβεστούχα εδάφη (http12).  
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4.2 Χρήσεις και ιδιότητες του Ampelamus albidus 
 

Όσον αφορά στις χρήσεις και τις ιδιότητες του ζιζανίου δεν έχουν 

αναφερθεί πολλές στη βιβλιογραφία. Τα αµπέλαµο µπορεί να είναι τοξικό και 

αποτρεπτικό για αρκετά έντοµα και ζώα. Τα πρόβατα είναι εκείνα τα οποία 

κινδυνεύουν περισσότερο αλλά βοοειδή, αίγες, άλογα και πουλερικά 

κινδυνεύουν επίσης. Γενικότερα, αποφεύγουν να τρέφονται µε είδη της 

οικογένειας εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη διαθέσιµη τροφή. Οι µίσχοι, τα 

φύλλα και οι ρίζες αναφέρονται ως τοξικές. Τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται είναι εντερικές διαταραχές (έµετος και διάρροια), έλλειψη 

συντονισµού κινήσεων, καρδιακές ανωµαλίες, δύσπνοια µέχρι και θάνατος 

(http15).  

Εκτός από την τοξικότητα, το αµπέλαµο αποτελεί έναν πολύ χρήσιµο 

ξενιστή για διάφορα έντοµα. Τα έντοµα αυτά ανάλογα µε το αν τρέφονται µε τη 

γύρη του είδους ή όχι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

� Με γύρη   

1. Μέλισσες: Anthophoridae (Eucerini), Halictidae (Halictinae) 

2. Σφήκες: Sphecidae (Sphecinae): Sphex nudus; Vespidae: 

Polistes fuscata; Sapygidae: Sapyga interrupta; Tiphiidae: 

Myzinum quinquecincta 

3. ∆ίπτερα: Bombyliidae: Chrysanthrax cypris; Conopidae: 

Physoconops brachyrrhinchus; Tachinidae: Panzeria aldrichi, 

Phasia aeneoventris; Calliphoridae: Lucilia sericata 

 

 � Όχι από γύρη  

1. Μέλισσες: Halictidae (Halictinae): Augochloropsis metallica 

metallica, Lasioglossum illinoensis, Paralictus cephalotes, 

Paralictus platyparius; Colletidae (Hylaeinae): Hylaeus 

illinoisensis, Hylaeus mesillae 

2. Σφήκες: Vespidae (Eumeninae): Leionotus ziziae 

3. ∆ίπτερα: Empidae: Empis clausa 
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 � Απροσδιόριστη παρουσία γύρης  

1. Λεπιδόπτερα: Nymphalidae: Danaus plexippes (H) (http16) 

Το παραπάνω λεπιδόπτερο της οικογένειας Nymphalidae τρέφει τις 

προνύµφες του σε είδη της οικογένειας Asclepiadaceae. Χρησιµοποιούν 

πάνω από 100 είδη της οικογένειας αυτής στη Βόρεια Αµερική.  

Το αµπέλαµο παρέχει στα λεπιδόπτερα αυτά µία χηµική προστασία 

εναντίον πολλών αρπακτικών. Αποµονώνουν τα καρδενολιδή - αναφέρονται 

και ως καρδιακά γλυκοζίδια – τα οποία περιέχονται στο ζιζάνιο, (http17) στα 

φτερά τους και τον εξωσκελετό καθιστώντας τις προνύµφες και τα ενήλικα 

δηλητηριώδη για τα περισσότερα σπονδυλωτά. Τα αρπακτικά στη συνέχεια, 

µπορεί να αποφύγουν τα λεπιδόπτερα αυτά επειδή µαθαίνουν ότι τα ενήλικα 

και οι προνύµφες είναι µη γευστικά ή τα προκαλούν τάση προς έµετο. Μεταξύ 

των ειδών υπάρχει µεγάλη ποικιλία ως προς την ποσότητα των τοξινών που 

περιέχουν. Μερικά είδη που υπάρχουν στο βορρά δεν περιέχουν καθόλου 

τοξίνες ενώ κάποια άλλα φαίνεται ότι περιέχουν τόση ποσότητα τοξινών ώστε 

να θανατώσουν τις προνύµφες αυτών των λεπιδοπτέρων. (http18) Παρόλα 

αυτά κάποια βακτήρια και ιοί δεν ζηµιώνονται από τις τοξίνες ή µπορούν και 

τις υπερνικούν (http17).  
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4.3 Μορφολογία του Ampelamus albidus 
 

Το Ampelamus albidus είναι ένα αναρριχώµενο πολυετές πλατύφυλλο 

φυτό του οποίου το ύψος κυµαίνεται 38,1 cm (http16).  

 Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι πλατειές µε σχεδόν ωοειδές 

σχήµα και κοντό µίσχο (http15).  

Τα φύλλα είναι αντίθετα, καρδιόσχηµα στη βάση τους και οξύληκτα 

(http19). Φύονται σε ζεύγη από µακριούς µίσχους (3-11 cm) και δεν φέρουν 

τρίχες. Το χρώµα τους είναι σκουροπράσινο και η νεύρωση παλαµοειδής µε 

έντονο λευκό χρώµα (http12).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 4.2 Φύλλα του Ampelamus albidus 
 

 

Ο βλαστός είναι λεπτός αλλά τραχύς, απλός ή διακλαδιζόµενος, χωρίς 

τρίχες, µεγάλα µεσογονάτια, έρπει πάνω στο έδαφος ή αναρριχάται πάνω σε 

φυτά τα οποία «δένει» (Λόλας, 2003). 

Αναφέρεται ότι τα άνθη έχουν πέντε πέταλα (http16). Το χρώµα τους 

είναι λευκό και είναι µικρά σε µέγεθος (http13). Το µήκος τους φτάνει τα 0,7 cm 

και το πλάτος τους τα 2-3 mm (http19). Επίσης παρατηρείται ότι φύονται 

πολλά µαζί σε κοντούς ποδίσκους από τη µασχάλη των φύλλων (http13). 
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Εικόνα 4.3 Άνθος του Ampelamus albidus 
 

 

Ο καρπός είναι µαλακός και πράσινου χρώµατος ενώ όταν ωριµάζει 

γίνεται καφέ χρώµατος. Συναντάται συνήθως σε ζεύγη και είναι επιµήκης. Το 

µήκος του είναι 8-15 cm (http13) και το πλάτος του 3-7 cm (http12). Κατά την 

ωρίµανσή του ο καρπός, ανοίγει στην µέση και ελευθερώνει µεγάλο αριθµό 

σπόρων (http13). Ο σπόρος είναι πεπλατυσµένος, ωοειδής και καφέ 

χρώµατος. Στην άκρη του φέρει τρίχες λευκού χρώµατος (πάππος), οι οποίες 

βοηθούν την διασπορά του µε τον άνεµο (http16). 

Όσον αφορά στο ριζικό σύστηµα του ζιζανίου υπάρχουν διάφορες 

αναφορές για το είδος αυτού. Αναφέρεται ότι πρόκειται είτε για µία κάθετη 

κεντρική ρίζα µε πολλές πλευρικές (http13) είτε για ρίζωµα (http12). 
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4.4 Βιολογία του Ampelamus albidus 
 

Η περίοδος ανθοφορίας του αµπέλαµου παρατηρείται από τον Ιούνιο 

µέχρι τον Σεπτέµβριο και κρατά 1-2 µήνες. Κάθε φυτό µπορεί να παράγει 

µέχρι 50 καρπούς και η ρίζα του να φτάσει σε βάθος τα 183 cm. Η ιδιότητα 

του ζιζανίου να αναρριχάται και να «δένει» τα φυτά µπορεί να προκαλέσει 

σοβαρά προβλήµατα κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής των καλλιεργειών 

(http13). 

Πειράµατα που έγιναν για τον προσδιορισµό της βλαστικότητας και 

της καλύτερης ανάπτυξης του είδους, έδειξαν ότι η καλύτερη φυτρωτική 

ικανότητα παρατηρείται µε εµβάπτιση του σπόρου σε υπόστρωµα µε 

απεσταγµένο νερό στους 30ο C και το ποσοστό ήταν 86%. Η βλαστικότητα 

δεν επηρεάστηκε από το stress υγρασίας στο οποίο υποβλήθηκαν οι σπόροι 

µεταξύ 0 και -4,6 bars. Μείωση παρατηρήθηκε σε επίπεδα µεταξύ -4,6 και -

12,8 bars. Το καλύτερο εύρος pH για την καλύτερη βλαστικότητα βρέθηκε 

µεταξύ 5 και 7 ενώ το καλύτερο βάθος σποράς τα 0,5 cm. Μηδενική 

φυτρωτική ικανότητα παρατηρήθηκε όταν οι σπόροι σπάρθηκαν σε βάθος 

µεγαλύτερο από 5 cm.  

Τα πειραµατικά τεµάχια τα οποία σπάρθηκαν 1η Μαΐου έδωσαν την 

µεγαλύτερη παραγωγή σπόρου. Η παραγωγή σπόρου µειώνονταν κάθε δύο 

εβδοµάδες που καθυστερούσε η σπορά. Ηµεροµηνίες σποράς µετά τις 10 

Ιουλίου δεν έδωσαν καθόλου σπόρους. Την επόµενη άνοιξη, η αναβλάστηση 

από τα φυτά που σπάρθηκαν από τις 12 Ιουνίου και µετά ήταν λιγότερο 

ζωηρή από τα φυτά που είχαν σπαρεί νωρίτερα (Soteres and Murray, 1981). 
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4.5 Αντιµετώπιση του Ampelamus albidus 
 

Το αµπέλαµο αποτελεί σοβαρό πρόβληµα σε διάφορες καλλιέργειες 

όπως τη σόγια, τον αραβόσιτο, τον καπνό, το σιτάρι και το βαµβάκι. Λόγω του 

εκτεταµένου ριζικού του συστήµατος, ανταγωνίζεται έντονα τις καλλιέργειες 

και µειώνει την απόδοση. Επίσης, µε την ιδιότητα του ζιζανίου να αναρριχάται 

και να «δένει» τα φυτά προκαλεί σοβαρό πρόβληµα στις καλλιεργητικές 

πρακτικές, όπως τη συγκοµιδή.  

Ελάχιστα πειράµατα για την αντιµετώπιση του αµπέλαµου έχουν 

πραγµατοποιηθεί. Γενικότερα κανένα διαθέσιµο ζιζανιοκτόνο δεν φαίνεται να 

ελέγχει αποτελεσµατικά το ζιζάνιο αυτό. Οι καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες 

έχουν προταθεί για αυτό το είδος, γενικώς αναφέρονται στο όργωµα. Λίγες 

επιλογές ζιζανιοκτόνων υπάρχουν και είναι γνωστές για την αναστολή 

ανάπτυξης του φυτού. 

Αναφέρεται ότι αναστολή ανάπτυξης του αµπέλαµου µπορεί να 

επιτευχθεί µε προφυτρωτικές εφαρµογές sulfentrazone (Spartan 4F) ή µε 

µεταφυτρωτική εφαρµογή του clomazone (Command 3ME) µέσα σε 7 ηµέρες 

από τη µεταφύτευση (http20). 

Πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στο Kentucky για την εκτίµηση των 

ζιζανιοκτόνων φυλλώµατος στον αραβόσιτο. «Παραδοσιακά» ζιζανιοκτόνα 

όπως το dicamba (Banvel) και το 2,4 D συγκρίθηκαν µε ζιζανιοκτόνα που 

ανήκουν στην οικογένεια των σουλφονυλουριών. Τέτοια ζιζανιοκτόνα ήταν το 

nicosulfuron (Accent), το primisulfuron (Beacon), ένα µίγµα primisulfuron 

prosulfuron (Exceed) και το halosulfuron (Permit). Πλήρης έλεγχος του 

αµπέλαµου δεν παρατηρήθηκε µε κανένα από τα ζιζανιοκτόνα που 

χρησιµοποιήθηκαν. Μερικός έλεγχος ή αναστολή της ανάπτυξης του ζιζανίου 

παρατηρήθηκε σε ποσοστό από 60-75% βασισµένο σε µακροσκοπική 

παρατήρηση. Ωστόσο από µετρήσεις στο µήκος του φυτού παρατηρήθηκε ότι 

το µήκος των φυτών που υπέστησαν κάποια µεταχείριση ήταν αρκετά 

µειωµένο σε σχέση µε εκείνα τα φυτά που δεν εκτέθηκαν σε κάποιο από τα 

ζιζανιοκτόνα. Οι σουλφονυλουρίες ήταν πιο αποτελεσµατικές σε σχέση µε το 

dicamba. Μίγµα σουλφονυλουριών είτε µε το 2,4 D είτε µε το dicamba δεν 

βελτίωσαν την αποτελεσµατικότητα ως προς την αναστολή ανάπτυξης του 

ζιζανίου (Green and Martin).  
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Άλλο πείραµα που πραγµατοποιήθηκε σε καλλιέργεια καλαµποκιού 

στη Virginia έδειξε ότι παρόµοια αποτελέσµατα αναστολής περαιτέρω 

ανάπτυξης του φυτού µπορούν να επιτευχθούν µε εφαρµογές του 

halosulfuron (Permit), του primisulfuron (Exceed) ή του mesotrione (Callisto), 

όταν βέβαια αυτά συνδυάζονται είτε µε το dicamba (Banvel) είτε µε το 

diflufenzopyr (Distinct) (Πίνακας 4.4). Πρόσθετη έρευνα που έγινε στη Virginia 

έδειξε ότι µία εφαρµογή µέσα Μαΐου µε glyphosate (Roundup) παρέχει µία 

αρχική µόνο αναστολή και αναβλάστηση του ζιζανίου είναι πολύ πιθανό να 

εµφανιστεί. Αυτό δείχνει ότι ο χρόνος εφαρµογής του ζιζανιοκτόνου είναι πολύ 

σηµαντικό συστατικό στην επιτυχία ενός προγράµµατος αντιµετώπισης. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε όταν παρουσιάστηκαν υψηλότερα επίπεδα ελέγχου, όταν τα 

ζιζανιοκτόνα εφαρµόστηκαν πριν την άνθηση (τέλος Ιουνίου) και στην αρχή 

της άνθησης (µέσα Ιουλίου). Βάσει αυτών των πειραµάτων επαρκής έλεγχος 

των νεαρών φυτών ή των βλαστών που εµφανίζονται από ριζώµατα δεν 

πρέπει να αναµένεται µέχρι αυτά τα φυτά να φτάσουν τα 30,5 – 61 cm σε 

ύψος και υψηλότερο ποσοστό ελέγχου πρέπει να αναµένεται όταν γίνεται 

εφαρµογή του ζιζανιοκτόνου σε αρχικό στάδιο άνθησης. ∆υστυχώς, 

µεταχείριση σε εκείνο το στάδιο του φυτού είναι ανέφικτη λόγω του µεγέθους 

του καλαµποκιού στις αρχές µε µέσα Ιουλίου. Έτσι, όταν υπάρχει το ζιζάνιο σε 

µεγάλη πυκνότητα, οι παραγωγοί πρέπει να σκεφτούν να αφήσουν τον αγρό 

τους σε αγρανάπαυση ή να χρησιµοποιήσουν γενετικώς τροποποιηµένη 

καλλιέργεια. Για παράδειγµα, το αµπέλαµο µπορεί να αντιµετωπιστεί 

αποτελεσµατικά στον αραβόσιτου µε τη χρήση του Lightning. Αυτός ο 

συνδυασµός των δύο ιµιδαζολινών απαιτεί ένα IR ή IT υβρίδιο καλαµποκιού, 

και η χρησιµοποίησή τους µπορεί να περιορίσει την αµειψισπορά επόµενων 

καλλιεργειών. 

Πείραµα που έγινε στη σόγια, το καλαµπόκι, το σιτάρι και τη µηδική 

για την αντιµετώπιση του αµπέλαµου έδειξε ότι:  

► στο σιτάρι εφαρµογή ζιζανιοκτόνου πρέπει να γίνεται µε  

 � glyphosate (255 g / στρέµµα) 

 � glyphosate – αντιµετώπιση κατά κηλίδες - 2 - 3% διάλυµα 

 � glyphosate + εστέρας 2,4 D (170 g + 212 g / στρέµµα) 
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► η εφαρµογή του glyphosate στη µέγιστη δυνατή αναλογία στο στάδιο από 

τον οφθαλµό µέχρι το άνθος πρέπει να γίνεται στο καλαµπόκι ή την σόγια 

(http21). 

 

Για τη σόγια, αποδείχτηκε ότι µεταφυτρωτικές εφαρµογές µε 

glyphosate (Roundup Ready) θα ελέγξει ή θα καταστείλει την ανάπτυξη του 

αµπέλαµου αλλά τα αποτελέσµατα διέφεραν. Γι’ αυτό θα πρέπει να 

προτιµούνται µεγαλύτερες δόσεις από τις συνιστώµενες αν χρειάζεται. 

Καλύτερος έλεγχος προκύπτει από µεταφυτρωτικές εφαρµογές αργά, όταν τα 

φυτά ανθίσουν. Άλλες µεταχειρίσεις µε δράση είναι µε τη χρήση των: Flexstar, 

Reflex, Ultra Blazer, Cobra και συνδυασµό καθενός από τα παραπάνω µε το 

Basagran. Οι παραπάνω µεταχειρίσεις θα ξηράνουν το φύλλωµα κάτω από 

ευνοϊκές συνθήκες αλλά δεν θα επηρεάσουν καθόλου το ριζικό σύστηµα. 

Τέλος, σε πείραµα που πραγµατοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο του 

Kentucky αξιολογήθηκε η αποτελεσµατικότητα σουλφονυλουριών σε 

καλλιέργεια καπνού. Τα διαθέσιµα ζιζανιοκτόνα που υπήρχαν και 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν το clomazone (Command), το sulfentrazone 

(Spartan), το pendimethalin (Prowl), το napropamide (Devrinol), το pebulate 

(Tillam) και το sethoxydim (Poast). Κανένα από τα παραπάνω εκλεκτικά 

ζιζανιοκτόνα δεν ήταν αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση του αµπέλαµου 

στον καπνό (http22). 
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Πίνακας 4.4 Έλεγχος του είδους Ampelamus albidus µε µεταφυτρωτικά 
ζιζανιοκτόνα στnν πολιτεία της Virginia. 

 
 
 

Ζιζανιοκτόνο ∆όση /  στρέµµα Έλεγχος % του είδους  
Ampelamus albidus 

2,4D 71 g 54 

2,4D 141 g 51 

dicamba 35 g 51 

dicamba  71 g 45 

diflufenzopyr 45 g 53 

primisulfuron 7.5 g 46 

primisulfuron + dicamba  7.5 g + 35 g 74 

primisulfuron+diflufenzopyr  7.5 g + 45 g 75 

primisulfuron + 2,4D 7.5 g + 71 g 58 

halosulfuron 10 g 48 

halosulfuron + dicamba  10 g + 35 g 79 

halosulfuron + diflufenzopyr 10 g + 45 g 83 

halosulfuron + 2,4D 10 g + 71 g 83 

primisulfuron  6 g 48 

primisulfuron + dicamba  6 g + 35 g 59 

primisulfuron+diflufenzopyr  6 g + 45 g 74 

primisulfuron + 2,4D 6 g + 71 g 76 

mesotrione 11 g 48 

mesotrione + dicamba  11 g + 35 g 78 

mesotrione + diflufenzopyr  11 g + 45 g 89 

mesotrione + 2,4D 11 g + 71 g 63 

LSD (0.05):  10 
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5. ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

5.1 Γενικά 
 

Στη µελέτη βιολογίας του ζιζανίου πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

τόσο στο εργαστήριο όσο και στον αγρό στο Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο. Στο εργαστήριο έγινε πείραµα για την εύρεση 

κατάλληλων συνθηκών διακοπής του ληθάργου του σπόρου του ζιζανίου, ενώ 

στον αγρό παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν τα φαινοτυπικά στάδια του 

αµπέλαµου. Επίσης, πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν για την ικανότητα 

αναβλάστησης του ζιζανίου σε σχέση µε το µέγεθος της ρίζας και την ηλικία 

στον αγρό και σε φυτοδοχεία. 

Για τη µορφολογία του ζιζανίου παρατηρήθηκαν σε δέκα φυτά 

αµπέλαµου από σπόρο στον αγρό, ορισµένα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά ενώ για την χηµική αντιµετώπιση του ζιζανίου, αξιολογήθηκαν 

εννέα ζιζανιοκτόνα ως προς την ικανότητά τους να αντιµετωπίσουν φυτά από 

σπόρο σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο και τέσσερα µεταφυτρωτικά 

ζιζανιοκτόνα σε αυτοφυή φυτά στον αγρό.  

 

5.2 Βιολογία του Ampelamus albidus 

5.2.1 ∆ιακοπή ληθάργου 
 

Για τη διακοπή του ληθάργου δοκιµάστηκαν έντεκα µεταχειρίσεις σε 

δύο θερµοκρασίες, 25οC και 15οC και σε δύο φωτοπεριόδους, σκοτάδι για 24 

ώρες και 16 ώρες φωτισµός σε σπόρο από δύο πηγές, του 2004 και του 

2005. Οι έντεκα µεταχειρίσεις οι οποίες δοκιµάστηκαν ήταν: 1. βλάστηση σε 

υπόστρωµα απεσταγµένου νερού (Μάρτυρας), 2. θέρµανση σπόρου σε νερό 

για 30 λεπτά στους 50οC, 3. θέρµανση για 30 λεπτά στους 50οC και βλάστηση 

σε KNO3 (2 mg/L), 4. θέρµανση για 30 λεπτά στους 50οC και βλάστηση σε 

GA3 (800 mg/L), 5. βλάστηση σε διάλυµα GA3 (500 mg/L), 6. βλάστηση σε 

διάλυµα GA3 (800 mg/L), 7. βλάστηση σε διάλυµα GA3 (1000 mg/L), 8. 

βλάστηση σε υπόστρωµα KNO3 (2 mg/L), 9. εµβάπτιση σε θειϊκό οξύ 95-97% 

για 5 λεπτά, 10. εµβάπτιση σε θειϊκό οξύ 95-97% για 5 λεπτά και βλάστηση σε 

GA3 (800 mg/L) και 11. ψύξη για 3 εβδοµάδες στους 4οC και βλάστηση σε GA3 
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(800 mg/L). Ο αριθµός των τριβλίων (επαναλήψεις) που εισήχθησαν στους 

θαλάµους ήταν τρεις για κάθε µεταχείριση. 

Χρησιµοποιήθηκαν τριβλία Petri τα οποία πρώτα απολυµάνθηκαν. Η 

απολύµανση έγινε µε διάλυµα χλωρίνης (εµπορίου) και απεσταγµένου νερού 

σε αναλογία 1:4 για µία ώρα. Στη συνέχεια τα τριβλία ξεπλύθηκαν µε 

απεσταγµένο νερό και τοποθετήθηκαν για αποστείρωση σε κλίβανο στους 

100οC για 24 ώρες, αφού πρώτα είχαν τυλιχθεί σε αλουµινόχαρτο. Στη 

συνέχεια αποµακρύνθηκαν από τον κλίβανο και σε κάθε τριβλίο τοποθετήθηκε 

διηθητικό χαρτί ως υπόστρωµα και πάνω σε αυτό δέκα σπόροι αµπέλαµου οι 

οποίοι προηγουµένως είχαν δεχθεί µία ορισµένη µεταχείριση από τις 10 που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Ακολούθησε προσθήκη 5 mL απεσταγµένου νερού 

ή GA3 500-1000 mg/L ή KNO3 2 mg/L, ανάλογα µε την µεταχείριση και τα 

τριβλία τοποθετήθηκαν στους θαλάµους βλάστησης. Απεσταγµένο νερό 

προσθέτονταν όποτε κρίνονταν απαραίτητο (κάθε 2-3 µέρες) για να 

διατηρείται η απαραίτητη υγρασία για την βλάστηση των σπόρων. Κάθε 3-5 

µέρες καταγράφονταν ο αριθµός των σπόρων που βλάσταινε σε κάθε τριβλίο. 

Τα τριβλία διατηρήθηκαν στους θαλάµους 30-35 µέρες. Για κάθε τριβλίο 

υπολογίστηκε το επί τοις εκατό (%) ποσοστό βλάστησης των σπόρων του 

αµπέλαµου µε βάση τον αριθµό των σπόρων που βλάστησαν αλλά και ο 

ρυθµός βλάστησης των σπόρων σε ηµέρες. Τα πειράµατα επαναλήφθηκαν 

δύο φορές. 

Ο ρυθµός βλάστησης υπολογίστηκε µε τον τύπο (% βλαστικότητα π.χ. 

την 7η ηµέρα) * (την ηµέρα αυτή δηλ.7) + (% βλαστικότητα π.χ. την 14η ηµέρα) 

* (την ηµέρα αυτή-1 δηλ.14-1=13) / (το συνολικό ποσοστό βλαστικότητας). 

5.2.2 Φαινοτυπικά στάδια 
 

Στη µελέτη βιολογίας του αµπέλαµου στον αγρό έγινε παρατήρηση 

και χρονική καταγραφή εµφάνισης-συµπλήρωσης συγκεκριµένων 

φαινοτυπικών σταδίων σε ηµέρες από τη σπορά και το φρεζάρισµα. 

Χρησιµοποιήθηκε η BBCH κλίµακα (Hess et al., 1997) (Πίνακας 5.1). Τα 

αρχικά της κλίµακας αυτής προέρχονται από τα ονόµατα των Ινστιτούτων που 

ανέπτυξαν αυτή την κλίµακα. BBA, Biologische Bundesanstalt fur Land- und 

Forstwirtschaft (Γερµανικό Οµοσπονδιακό Ερευνητικό Κέντρο για τη Γεωργία 

και τη ∆ασοκοµία), BSA, Bundessortenamt (Γερµανική Οµοσπονδιακή 
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Υπηρεσία Ποικιλιών), CHemical Industry, Industrieverband Agrar, IVA 

(Γερµανική Ένωση Κατασκευαστών Αγροχηµικών Προϊόντων). 

Η εκτεταµένη BBCH κλίµακα είναι ένα σύστηµα για µία οµοιόµορφη 

κωδικοποίηση των ίδιων φαινοτυπικών σταδίων ανάπτυξης απ’ όλα τα 

µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα φυτά, βασιζόµενη στο γνωστό κώδικα των 

δηµητριακών του Zadoks et al. (1974). Η BBCH κλίµακα είναι ένα δεκαδικό 

σύστηµα, µε δέκα βασικά στάδια ανάπτυξης και πάνω από δέκα 

δευτερεύοντα, αρχίζοντας από το φύτρωµα των σπόρων, στάδιο 0 φτάνοντας 

ως την άνθηση και το γηρασµό, στάδιο 97 (Hess et al., 1997). Στον Πίνακα 

5.1 φαίνονται τα φαινοτυπικά στάδια που µελετήθηκαν σε δέκα τυχαία (από 

ρίζα) αυτοφυή φυτά στο Αγρόκτηµα στο Βελεστίνο και σε δέκα φυτά από 

σπόρο τα οποία απείχαν µεταξύ τους 10 cm . Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο χώρος 

όπου βρίσκονταν τα δέκα φυτά σε κάθε περίπτωση, διατηρήθηκε καθαρός 

από άλλα ζιζάνια και αρδεύονταν όποτε χρειάζονταν (κάθε 2-3 µέρες). Ως 

χρόνος µηδέν χρησιµοποιήθηκε η σπορά και το φρεζάρισµα για το λόγο ότι 

µελετήθηκαν φυτά από σπόρο που σπάρθηκε και αυτοφυή φυτά από 

έρπουσες ρίζες, αντίστοιχα.  
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Πίνακας 5.1 Κωδικοποιηµένα φαινοτυπικά στάδια που 
χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη της βιολογίας του Ampelamus albidus 
σύµφωνα µε την κλίµακα 
BBCH  
 

 

Κωδικός σταδίου 

 

Φαινοτυπικό στάδιο 

περιγραφικά 

 

10 Πλήρης έκπτυξη κοτυληδόνων 

 

12 2 φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

 

14 4 φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

 

21 1ος πλάγιος κλάδος & 6 φύλλα πλήρως 

ανεπτυγµένα 

 

23 3 πλάγιοι κλάδοι 

 

26 6 πλάγιοι κλάδοι 

 

51 Έναρξη έκπτυξης ταξιανθίας 

 

71 Εµφάνιση καρπών 

 

89 Πλήρης ωρίµανση καρπών 

 

97 Ολοκλήρωση βιολογικού κύκλου 
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5.2.3. Ικανότητα αναβλάστησης 
 
Στη  µελέτη της ικανότητας αναπαραγωγής του ζιζανίου σε σχέση µε 

το µέγεθος της ρίζας χρησιµοποιήθηκαν 3 µεγέθη ρίζας - 2,5, 5 και 10 cm - 

και, δύο ηλικιών – πρώτου και δευτέρου έτους στο εργαστήριο σε συνθήκες 

δωµατίου σε φυτοδοχεία και στον αγρό. Ο αριθµός των φυτοδοχείων 

(επαναλήψεις) ήταν τρεις για κάθε επέµβαση. 

 Αρχικά τοποθετήθηκε το χώµα µέχρι τη µέση των φυτοδοχείων και 

στη συνέχεια τρία κοµµάτια ρίζας από κάθε µέγεθος και ηλικία ανά 120°. 

Έπειτα σκεπάστηκαν µε χώµα και ακολούθησε πότισµα. 

Νερό προσθέτονταν όποτε κρίνονταν απαραίτητο (κάθε 2 ηµέρες 

περίπου) για να διατηρείται η απαραίτητη υγρασία για την βλάστηση των 

ριζών. Κάθε 3-5 µέρες καταγράφονταν ο αριθµός των βλαστών που 

βλάσταιναν σε κάθε φυτοδοχείο. Τα φυτοδοχεία διατηρήθηκαν για δώδεκα 

µήνες και πραγµατοποιήθηκαν 6 κοπές (1 κοπή κάθε 2 µήνες) για τη µελέτη 

αναβλάστησης των ριζών. Για κάθε φυτοδοχείο σε κάθε κοπή υπολογίστηκε ο 

αριθµός των βλαστών, το χλωρό βάρος τους και το ύψος τους ανά φυτό. 

Η ίδια διαδικασία έγινε και στον αγρό. Η εγκατάσταση έγινε στις 6 

Ιουνίου 2006 και έγιναν δύο κοπές µε τελευταία στις 4 Οκτωβρίου.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.2 Φυτοδοχεία µε βλαστούς από ρίζες τριών µεγεθών και δύο 

ηλικιών 
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5.3 Μορφολογία του Ampelamus albidus 

 

Στα φυτά στον πειραµατικό αγρό για τη µελέτη της βιολογίας του 

αµπέλαµου έγινε και η µελέτη της µορφολογίας του ζιζανίου. Η µορφολογική 

αυτή µελέτη περιελάµβανε το µέγεθος, το σχήµα, το χρώµα και τη µορφή της 

επιφάνειας των φύλλων, των βλαστών, των ανθέων και των καρπών. Για την 

µελέτη της µορφολογίας χρησιµοποιήθηκαν τα δέκα φυτά αµπέλαµου από 

σπόρο και η εκτίµηση έγινε τόσο οπτικά όσο και µε τη βοήθεια του 

υποδεκαµέτρου αλλά και του στερεοσκοπίου. Ειδικότερα, µελετήθηκε το 

τελικό ύψος (από την επιφάνεια του εδάφους) και οι διαστάσεις του φυτού, το 

σχήµα και το χρώµα των κοτυληδόνων αλλά και το σχήµα, το χρώµα και η 

υφή του βλαστού. Επίσης, µελετήθηκε το είδος, το σχήµα, οι διαστάσεις (από 

το µέσο του κεντρικού βλαστού) και το χρώµα των φύλλων αλλά και το χρώµα 

και το είδος των ανθέων. Τέλος, παρατηρήθηκε το χρώµα και το είδος του 

καρπού καθώς και το χρώµα και η υφή της επιφάνειας του σπόρου. 

 

5.4 Χηµική αντιµετώπιση του Ampelamus albidus 
 

Αξιολογήθηκαν 4 µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα στον αγρό και 9 

ζιζανιοκτόνα σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο. Στον αγρό, στο Αγρόκτηµα του 

Π. Θεσσαλίας χρησιµοποιήθηκαν τα ζιζανιοκτόνα 2,4D (Lendemul 45EW), το 

dicamba (Banvel 48SL), το glyphosate (RoundUp 36SL) και το imazamox 

(Pulsar 4SL) στη δόση 11,4, 9,6, 45 και 1,49 g δ.ο/στρέµµα, αντίστοιχα. Η 

εφαρµογή έγινε σε δύο στάδια του ζιζανίου, σε φυτά λίγο πριν την άνθηση και 

σε φυτά µε 12 περίπου φύλλα. Ψεκάστηκαν 6 φυτά (επαναλήψεις) για κάθε 

ζιζανιοκτόνο. Ο ψεκασµός των ζιζανιοκτόνων πραγµατοποιήθηκε στις 16 

Ιουλίου 2006. Στο εργαστήριο, αξιολογήθηκαν εννέα ζιζανιοκτόνα (πίνακας 

5.4) από τα οποία τρία ήταν µεταφυτρωτικά (POST) και τα υπόλοιπα 

εδάφους, από τα οποία τα δύο ενσωµατούµενα (PPI), τα τέσσερα 

προφυτρωτικά (PRE) και ένα χρησιµοποιήθηκε τόσο ως POST όσο και ως 

PRE. Ο ψεκασµός των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων πραγµατοποιήθηκε 

στις 4 Ιουλίου 2006 όπως και η ενσωµάτωση των δύο PPI. Η εφαρµογή των 

τριών µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων έγινε στο στάδιο των 4-5 φύλλων, στις 

25 Ιουλίου 2006.  
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Στη δοκιµή στο εργαστήριο χρησιµοποιήθηκε σπόρος ο οποίος 

τοποθετήθηκε για 24 h σε διάλυµα GA3 (800 mg/L) για υποβοήθηση της 

βλάστησης. Σε κάθε φυτοδοχείο σπάρθηκαν 7 σπόροι εκτός από τα 

φυτοδοχεία που θα δέχονται εφαρµογή του ζιζανιοκτόνου µε ενσωµάτωση. 

Στη συνέχεια, µετά τη σπορά έγινε εφαρµογή των προφυτρωτικών 

ζιζανιοκτόνων στην επιφάνεια του εδάφους µε 40 mL νερό. Στα φυτοδοχεία 

στα οποία θα εφαρµόζονταν µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, αφέθηκαν οι 

σπόροι να φυτρώσουν και τα φυτά να φτάσουν το στάδιο των 4-6 φύλλων για 

να γίνει η εφαρµογή. Η ενσωµάτωση των δύο ζιζανιοκτόνων 

πραγµατοποιήθηκε ως εξής: τοποθετήθηκε και απλώθηκε το χώµα από κάθε 

φυτοδοχείο σε ξεχωριστή σακούλα. Έπειτα, ετοιµάστηκε η δόση των δύο 

ζιζανιοκτόνων και προστέθηκε σε ένα ποτήρι ζέσεως µαζί µε 20-25 mL H2O. 

Το διάλυµα κατανεµήθηκε οµοιόµορφα στο χώµα και ανακινήθηκε η σακούλα 

για λίγα λεπτά ώστε να ενσωµατωθεί το κάθε ζιζανιοκτόνο στο χώµα και το 

τελευταίο τοποθετήθηκε σε κάθε φυτοδοχείο. Σπάρθηκαν οι σπόροι και 

ακολούθησε πότισµα σε όλα τα φυτοδοχεία. Οι επαναλήψεις για κάθε 

ζιζανιοκτόνο ήταν τέσσερις και το πείραµα επαναλήφθηκε δύο φορές. 

 
Πίνακας 5.3 Επεµβάσεις µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων στον αγρό για 
τα φυτά κοντά στο στάδιο της άνθησης 
 
 

Επέµβαση Xρόνος 
εφαρµογής 

∆όση             
g. δ.ο/στρέµµα 

 

∆όση 
σκευάσµατος  

(mL,g/στρέµµα) 
1. Μάρτυρας 
 

- - - 

2. 2,4 D   Lendemul  
45EW 

POST 11,4 100 

3. dicamba  Banvel 
48SL 

POST 9,6 80 

4. glyphosate  
RoundUp 36SL 

POST 45 500 

5. imazamox Pulsar 
4SL   

POST 1,49 150 
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Πίνακας 5.4 Επεµβάσεις µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων στον αγρό για 
τα φυτά κοντά στο στάδιο των δώδεκα φύλλων 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 5.5 Επεµβάσεις στη χηµική αντιµετώπιση του αµπέλαµου στο 
εργαστήριο 
 
 

Επεµβάσεις Xρόνος 
εφαρµογής 

∆όση             
g. δ.ο/στρέµµα 

 

∆όση 
σκευάσµατος   

(mL,g/στρέµµα) 

1. Μάρτυρας  - - - 
2. dicamba  Banvel  48SL POST 28.8 60 

3. mesotrione  Callisto  10SC PRE 7.5 75 

4. mesotrione  Callisto  10SC POST 7.5 75 

5. aclonifen  Challenge  60SC PRE 240 400 

6. acetochlor  Harness  84EC PRE 210 250 

7. isoxaflutole  Merlin  75WG PRE 9 12 

8. imazamox  Pulsar  4SL POST 5 125 

9. ethalfluralin Sonalan  33.3EC PPI 133 400  

10. pendimethalin  Stomp  330E PRE 133 400 

11. trifluralin  Treflan  48EC PPI 144 300 

 

 

Επέµβαση Xρόνος 
εφαρµογής 

∆όση             
g. δ.ο/στρέµµα 

 

∆όση 
σκευάσµατος  

(mL,g/στρέµµα) 

1. Μάρτυρας - - - 

2. 2,4 D  Lendemul  45EW POST 8.55 75 

3. dicamba  Banvel 48SL POST 7.2 60 

4. glyphosate  RoundUp 36SL POST 45 500 
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5.4.1 Παρατηρήσεις 
 

Τόσο στο πείραµα στον αγρό όσο και στο πείραµα στο εργαστήριο η  

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας ελέγχου του αµπέλαµου από τα 

ζιζανιοκτόνα έγινε σε σχέση µε τον µάρτυρα στις 30 µέρες από την εφαρµογή 

(ΜΑΕ). Για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ζιζανιοκτόνων στον 

αγρό χρησιµοποιήθηκε µία κλίµακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 αντιστοιχεί 

σε 0% και το 5 σε 100% αντιµετώπιση του ζιζανίου. Ο υπολογισµός του 

ελέγχου στα φυτοδοχεία έγινε µακροσκοπικά µε βάση τον αριθµό και τη 

νέκρωση των φυτών του αµπέλαµου που δέχτηκαν κάποια επέµβαση σε 

σχέση µε το µάρτυρα.  

 

5.4.2 Στατιστική ανάλυση 
 

Η στατιστική ανάλυση των παρατηρήσεων όπου χρειάστηκε έγινε µε 

τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικότερα, µε το ειδικό στατιστικό 

πακέτο MSTAT (Τζώρτζιος, 2002).  

 

5.4.3 Εδαφικές συνθήκες 
 

Τα εδάφη όπου πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα θεωρούνται 

κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες µε γονιµότητα σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Ειδικότερα τα εδάφη αυτά κατατάσσονται στα Xerochrepts των 

Inceptisols και συγκεκριµένα στην υποοµάδα Calcic αφού τα ανθρακικά άλατα 

σχηµατίζουν «καλσικό» ορίζοντα σε βάθος 100-150 εκατοστά από την 

επιφάνεια του εδάφους.  

Είναι µέσης έως λεπτόκοκκης µηχανικής σύστασης και εµφανίζονται 

µε υφή που είναι: πηλώδης, αµµοαργιλοπηλώδης, αργιοπηλώδης έως 

αργιλώδης στα διάφορα βάθη της εδαφοτοµής και σε διάφορες θέσεις. 

Η περιεκτικότητα των ανθρακικών αλάτων µειώνεται µε το βάθος και 

στα επιφανειακά τµήµατα, όπου και το ριζόστρωµα των φυτών, βρίσκεται σε 

ποσοστά που δεν προκαλούν προβλήµατα στις καλλιέργειες. 
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Η κατάσταση υδροµορφίας είναι άριστη και εκφράζεται µε βαθµό 

αποστράγγισης Β. 

Ο βαθµός οξύτητας είναι αλκαλικός, αλλά κάτω των ορίων 

επικινδυνότητας για απόθεση αλάτων και δηµιουργία παθογένειας. 

(Μήτσιος,κ.ά.,2000).  

 

5.4.4 Κλιµατικές συνθήκες 
 

Τα µετεωρολογικά δεδοµένα, θερµοκρασία αέρα και βροχόπτωση, τα 

οποία καταγράφηκαν σε ωριαία βάση σε πλήρως αυτοµατοποιηµένο 

µετεωρολογικό σταθµό που υπήρχε στο Αγρόκτηµα στο Βελεστίνο φαίνονται 

στο Σχήµα 5.6.  

 

Σχήµα 5.6 Μέση ηµερήσια θερµοκρασία ( 0C, µ.ο. δεκαηµέρου) και 
βροχόπτωση (mm ανά δεκαήµερο) στο Βελεστίνο κατά τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου του έτους 2006  

 Μέση θερµοκρασία αέρα και βροχόπτωση ανά 10ήµερο, το 2006, 
στο Βελεστίνο.
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5.5 Ζιζανιοκτόνα µελέτης 
 
Ζιζανιοκτόνο – ρυθµιστής αύξησης 

• Βενζοϊκά οξέα 

dicamba (Banvel ) 

 

H βασική µονάδα δοµής είναι το βενζοϊκό οξύ. Οι πλευρικές χηµικά 

ενεργές οµάδες µπορεί να είναι Cl, -OCH3, ή NH3 (Λόλας,2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  dicamba  

 

Τα ζιζανιοκτόνα τα οποία ανήκουν στην παραπάνω οικογένεια 

µιµούνται την ενδογενή αυξίνη (ινδολιλοξικό οξύ, IndoliloAceticAcid). Χαµηλές 

ποσότητες IAA επιταχύνουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτικών κυττάρων 

κυρίως στους ταχέως αναπτυσσόµενους φυτικούς ιστούς. Προσθήκη 

ορµονικών ζιζανιοκτόνων (σε δόσεις µεγαλύτερες από αυτές της IAA) 

µεταβάλλει την φυσιολογική ισορροπία στο εσωτερικό του φυτού και οδηγεί σε 

υπερβολική αύξηση και ανάπτυξη των φυτικών κυττάρων που οδηγούν στο 

θάνατο. Η αλληλουχία των αντιδράσεων που ακολουθούν την εφαρµογή 

ορµονικών ζιζανιοκτόνων είναι οι εξής: 

1. Ενεργοποίηση του ενζύµου ACC (αµινο-κυκλοπροπανο-

καρβοξυλική) – συνθάση, 

2. Ταχύτατη παραγωγή ACC και υπερπαραγωγή αιθυλενίου, 

3. Συστροφή φύλλων και σηµάδια πρόωρης γήρανσης, 

4. Βιοσύνθεση αµπσισικού οξέος (Absisic Acid, ABA) και 

διασυστηµατική µεταφορά του σε όλο το φυτό, 

5. Κλείσιµο των στοµατίων, αναστολή χρήσης CO2 για 

παραγωγή βιοµάζας, 
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6. Σχηµατισµός H2O2 και ενεργοποιηµένου O2 που υπεροξειδώνει 

τα λιπαρά οξέα των κυτταρικών µεµβρανών και καταστρέφει 

τις κυτταρικές µεµβράνες, 

7. Καταστροφή των φυτικών ιστών και νέκρωση του φυτού 

(Καρπούζας, 2003). 

 

Το dicamba (Banvel ) επανακυκλοφόρησε στη χώρα µας το 1997. 

Μεταφυτρωτικό, διασυστηµατικό, εκλεκτικό στο σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι για 

τον έλεγχο ετησίων και πολυετών πλατύφυλλων όπως πολυκόµπι, λουβουδιά, 

βλήτο, αγριοβαµβακιά, κίρσιο κ.ά. Σε πειράµατα του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας στο Βελεστίνο σε καλαµπόκι, ήταν αποτελεσµατικό σε ευρύτερο 

φάσµα ζιζανίων, όταν συνδυάστηκε µε το rimsulfuron (Λόλας,2003). 

 

 

Ζιζανιοκτόνο – εµποδιστής βιοσύνθεσης χρωστικών 

• Τρικετόνες 

mesotrione (Callisto ) 

 

 

 

 

 

 

 

  mesotrione  

 

Η οικογένεια αυτή αποτελείται από ζιζανιοκτόνα συνθετικά ανάλογα 

του φυτικού προϊόντος λεπτοσπερµίνη που παράγεται από το φυτό 

Callistemon citrinus. H λεπτοσπερµίνη προκαλούσε σε δόσεις 100 g /στρέµµα 

χαρακτηριστικά συµπτώµατα όπως και ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν την 

βιοσύνθεση καροτινοειδών. Οι υποκαταστάτες στον βενζυλικό δακτύλιο στις 

θέσεις 2 και 4- είναι απαραίτητοι για την έκφραση ζιζανιοκτόνου δράσης. 

Υποκαταστάτες στον κυκλοεξανοδιενικό δακτύλιο αυξάνουν την ζιζανιοκτόνο 

δράση (Καρπούζας, 2003). 
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Το mesotrione είναι προφυτρωτικό και µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο 

για την αντιµετώπιση κυρίως πλατύφυλλων όπως αγριοµελιτζάνα, 

αγριοβαµβακιά, λουβουδιά, βλήτα, πολύγωνο, και κάποιων αγρωστωδών 

ζιζανίων όπως µουχρίτσα και αιµατόχορτο σε αραβόσιτο. 

Στο έδαφος διασπάται µικροβιακά και έχει ηµιζωή από 5 έως 15 

ηµέρες. Επίσης, δεν εκπλύνεται και δεν είναι πτητικό (Λόλας,2003). 

  

  
Ζιζανιοκτόνο – καταστροφέας κυτταρικών µεµβρανών 

• ∆ιφαινυλαιθέρες 

aclonifen (Challenge ) 

 

Η βασική µονάδα δοµής είναι δύο φαινολικοί δακτύλιοι ενωµένοι µε 

αιθεροδεσµό (-Ο-). Οι πλευρικές χηµικά ενεργές οµάδες µπορεί να είναι 

ανάλογα µε το ζιζανιοκτόνο F3C-, -NO2, -Cl, -COONa ή αλκύλιο (Λόλας,2003).  

 

 

 
 
 
 
  aclonifen  

 

∆ρούν µε επαφή, παρεµποδίζοντας τη δράση του ενζύµου Protox στη 

βιοσύνθεση χλωροφύλλης, απαραίτητα παρουσία φωτός. Είναι εκλεκτικά και 

µετακινούνται πολύ αργά. Προσοχή να µην γίνεται ενσωµάτωση στους 

διφαινυλαιθέρες εδάφους γιατί χάνουν σηµαντικά σε δραστικότητα. Ελέγχουν 

αποτελεσµατικά περισσότερο τα πλατύφυλλα όπως το αναρριχώµενο 

πολύγωνο, την αγριοµελιτζάνα, αγριοβαµβακιά, τάτουλα, κ.λ.π και λιγότερο τα 

αγρωστώδη στη σόγια, λαχανοκοµικά, καλαµπόκι, ανάλογα µε το ζιζανιοκτόνο 

(Λόλας, 2003). 
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Ζιζανιοκτόνο – εµποδιστής αύξησης φυταρίων 

• Ανιλίδες 

acetochlor (Harness ) 

 

Αναφέρονται και ως χλωροακεταµίδια. ∆ιαφέρουν από τα αµίδια στο 

ότι µία από τις πλευρικές χηµικά ενεργές οµάδες στο N είναι αρωµατική και 

µία στον C µονοχλωριωµένο µεθύλιο (CH2-Cl) (Λόλας, 2003). 

 

 

 

 

  

 

 

  

  acetochlor 

 

Οι ανιλίδες διασπώνται στο έδαφος κυρίως µικροβιακά. Βακτήρια και 

ακτινοµύκητες που είχαν αποµονωθεί από εδάφη είχαν την ικανότητα να 

αποδοµούν το metolachlor µε αργό ρυθµό. Οι ανιλίδες µεταβολίζονται στο 

έδαφος µε δύο τρόπους: 1) Αντικατάσταση του Cl µε OH και σχηµατισµός 

αλκοόλης και στην συνέχεια N- απαλκυλίωση της αλκοόλης και σχηµατισµός 

οξανιλικών οξέων. 2) Αντικατάσταση του Cl µε γλουταθειόνη και οξείδωση της 

γλουταθειόνης και σχηµατισµός σουλφονικών οξέων (Καρπούζας, 2003).  

Το acetochlor χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση των 

περισσοτέρων ετήσιων ζιζανίων, συγκεκριµένων πλατύφυλλων και της 

κίτρινης κύπερης σε καλλιέργεια ελαιοκράµβης, εσπεριδοειδών, 

καφεόδεντρου, καλαµποκιού, µπιζελιού, κρεµµυδιού, οπωρώνων, αραχίδας, 

πατάτας, σόγιας, ζαχαροτεύτλου, ζαχαροκάλαµου, ηλίανθου και αµπέλι. 
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Ζιζανιοκτόνο – εµποδιστής βιοσύνθεσης χρωστικών 

• Ισοξαζόλες 

 isoxaflutole (Merlin ) 

 

∆ρα στην σύνθεση των καροτενοειδών µε παρεµπόδιση της δράσης 

του ενζύµου 4-HPPD (4-Hydroxy Phenyl Pyruvate Dioxygenase, 

Υδροξυφαινυλπυρουβική διοξυγενάση).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  isoxaflutole 

 

Είναι καινούργιο ζιζανιοκτόνο αφού πρώτη έγκριση στη χώρα µας 

πήρε το 1998. Προφυτρωτικό ή νωρίς µεταφυτρωτικό, εκλεκτικό στο 

καλαµπόκι, σε χαµηλές δόσεις (7-10 g/στρέµµα) για τον έλεγχο πλατύφυλλων 

και αγρωστωδών ζιζανίων (Λόλας, 2003). 

 

 

Ζιζανιοκτόνο – εµποδιστής βιοσύνθεσης αµινοξέων 

• Ιµιδαζολινόνες 

 imazamox (Pulsar ) 

 

Η βασική µονάδα δοµής τους είναι ο δακτύλιος της ιµιδαζόλης 

ενωµένος µε απλό ή διπλό βενζολικό δακτύλιο ανάλογα µε το ζιζανιοκτόνο 

(Λόλας, 2003). Είναι σχετικά πρόσφατη οµάδα ζιζανιοκτόνων που 

ανακαλύφθηκε την δεκαετία του ’70 και εµφανίστηκαν στην αγορά την 

δεκαετία του ’80. Ανακαλύφθηκαν παράλληλα µε τις σουλφονυλουρίες και 
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είναι ζιζανιοκτόνα νέας γενιάς που εφαρµόζονται σε δόσεις 100 φορές 

χαµηλότερες των παραδοσιακών ζιζανιοκτόνων εδάφους. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  imazamox 

 

Το imazamox είναι µεταφυτρωτικό για πλατύφυλλα και αγρωστώδη σε 

αρακά, µηδική, µπιζέλι, σόγια, φασόλι και καλλιέργειες µε ανθεκτικότητα στις 

Ιµιδαζολινόνες (π.χ. ελαιοκράµβη, κ.ά). Εφαρµόζεται για την αντιµετώπιση της 

αγριοβαµβακιάς, αγριοµελιτζάνας, αγριοσιναπιού, αγριοτοµάτας, βλήτου, 

λουβουδιάς, σετάριας, κ.ά. 

Στα φυτά εισέρχεται γρήγορα από το φύλλωµα και αργά από το ριζικό 

σύστηµα, µετακινείται στο Ξύλωµα και στο Φλοίωµα σε όλο το φυτό. Στα 

ανθεκτικά είδη µεταβολίζεται. Στο έδαφος συγκρατείται ισχυρά , αποδοµείται 

µικροβιακά, δεν εκπλύνεται, µε ηµιζωή 20-30 ηµέρες (Λόλας, 2003). 

 

 

Ζιζανιοκτόνα – εµποδιστές αύξησης φυταρίων  

• ∆ινιτροανιλίνες 

 ethalfluralin (Sonalan), pendimethalin (Stomp), trifluralin (Treflan) 

  

Η βασική µονάδα δοµής τους είναι η δινιτροανιλίνη. Οι πλευρικές 

χηµικά ενεργές οµάδες µπορεί να είναι –CF3, στη θέση 4, -SO2 –CH3, -H, -

NH2, ή -CH3 στη θέση 3 και στη θέση 1 (πάνω στο Ν) έχουν το ίδιο ή δύο 

διαφορετικά αλκύλια ή –Η. Χαρακτηριστικό τους είναι το κίτρινο-πορτοκαλί 

χρώµα (ανιλίνης) στα υδατικά διαλύµατα (Λόλας, 2003). Αναστέλλουν την 

µιτωτική διαίρεση, αναστέλλοντας τον σχηµατισµό των ινών της ατράκτου µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση διογκωµένων πολυπύρηνων κυττάρων. 
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∆εσµεύονται και αναστέλλουν τη δράση των πρωτεϊνικών συστηµάτων που 

ελέγχουν το σχηµατισµό ινιδίων κατά τον σχηµατισµό της µιτωτικής ατράκτου. 

Μία απ’ αυτές τις πρωτεΐνες είναι η τουµπουλίνη που αποτελείται από δύο 

ισοµερείς τις α- και β- τουµπουλίνη. Οι δινιτροανιλίνες δεσµεύονται στην α- 

τουµπουλίνη (Καρπούζας, 2003).  

Το ethalfluralin (Sonalan) είναι προσπαρτικό ενσωµατούµενο, 

εκλεκτικό στο βαµβάκι, αραχίδα, φασόλι και αλλού στη σόγια, αραχίδα, 

ηλίανθο, κολοκύθια. Ελέγχει τα συνηθισµένα αγρωστώδη και πλατύφυλλα 

καθώς και την αγριοτοµάτα.  

 

 

 

 

 

 

 
   

  ethafluralin 

 

Το pendimethalin (Stomp) είναι προσπαρτικό ενσωµατούµενο στο 

βαµβάκι, καπνό, φασόλι, αραχίδα, προφυτρωτικό στο καλαµπόκι, µελιτζάνα, 

καπνό, πιπεριά, λάχανο, χειµερινά σιτηρά, ρεβίθια, σκόρδο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pendimethalin 

Το trifluralin (Treflan) είναι προσπαρτικό ενσωµατούµενο, εκλεκτικό σε 

αραχίδα, βαµβάκι, ηλίανθο, κουνουπίδι, λάχανο, φασόλι, µπάµια και 
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προφυτευτικά στη τοµάτα, πιπεριά, λάχανο, κουνουπίδι. Ίσως είναι το 

ζιζανιοκτόνο που χρησιµοποιείται όπως και το pendimethalin στις πιο πολλές 

καλλιέργειες. Μαζί µε τα συνηθισµένα αγρωστώδη-πλατύφυλλα ζιζάνια 

ελέγχει και το τριβόλι, όχι όµως την αγριοτοµάτα. Η ενσωµάτωσή του δεν 

πρέπει να καθυστερεί πέρα από 24 ώρες. Συνθήκες στρες στα φυτά ενδέχεται 

να υποβοηθήσουν την φυτοτοξικότητά του. Αποτελεσµατικό σε ισχυρά 

οργανικά εδάφη. Συνδυάζεται µε πολλά ζιζανιοκτόνα (Λόλας, 2003). 

Σε πείραµα που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο 

Βελεστίνο για την µελέτη στον αγρό της διάρκειας παραµονής 4 ζιζανιοκτόνων 

εδάφους µε ευρεία χρήση στην Ελλάδα, της επίδρασης των υπολειµµάτων 

τους σε 5 καλλιέργειες, αλλά και της επίδρασης του εδαφικού τύπου, της 

θερµοκρασίας και της υγρασίας στο ρυθµό διάσπασης αυτών των 

ζιζανιοκτόνων στο έδαφος και της συσχέτισης των επιπέδων των 

υπολειµµάτων των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος µε την ευαισθησία 5 ειδών 

µεγάλης καλλιέργειας, αποδείχτηκε ότι: όσον αφορά στο trifluralin έδειξε τη 

µεγαλύτερη ηµιζωή από 39 έως 55 ηµέρες. Επίσης, παρουσίασε αργό ρυθµό 

αποδόµησης έως 90 ηµέρες από την εφαρµογή. Το υψηλότερο ποσοστό 

υπολειµµάτων προσδιορίστηκε για το trifluralin, 9% της αρχικής 

συγκέντρωσης αλλά δεν προσδιορίστηκε σε βάθος µεγαλύτερο από τα 10 cm. 

Στο trifluralin οι ασφαλείς χρόνοι για το καλαµπόκι και τη βρώµη ήταν 

µετά από 120 ηµέρες και επίπεδο υπολειµµάτων 0,08 mg/kg και για τα 

ζαχαρότευτλα µετά από 150 ηµέρες και υπολείµµατα 0,05 mg/kg (Ράπτης, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

trifluralin 
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Ζιζανιοκτόνο – ρυθµιστής αύξησης 

• Φαινοξυοξέα 

 2,4 D 

Αναφέρονται και ως φαινοξυαλκανοϊκά. Η βασική µονάδα δοµής τους 

είναι ο φαινυλικός δακτύλιος ενωµένος µε ένα άτοµο οξυγόνου. Οι πλευρικές, 

χηµικά ενεργές οµάδες είναι Cl (ένα ή περισσότερα) και CH3 πάνω στον 

φαινυλικό δακτύλιο και ένα καρβοξύλιο που ενώνεται µε το Ο του φαινυλικού 

δακτυλίου µε µια αλυσίδα (ευθεία ή διακλαδισµένη) από ένα, δύο, τρία, ή 

περισσότερα άτοµα C. 

Χάρη στο καρβοξύλιο τα φαινοξυοξέα µετατρέπονται σε άλατα 

(αµινικά) ή εστέρες και σ’ αυτές τις µορφές κυκλοφορούν σαν σκευάσµατα στο 

εµπόριο (Desteral, κ.ά.). Τα σκευάσµατα - άλατα είναι υδατοδιαλυτά, πολικά, 

όχι πτητικά και προσλαµβάνονται από τα φυτά εύκολα µε τις ρίζες. Αντίθετα οι 

εστέρες είναι λιποδιαλυτοί, απολικοί, πτητικοί και προσλαµβάνονται από τα 

φυτά ευκολότερα µε το φύλλωµά τους. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2,4 D 

 

Το 2,4 D κυκλοφορεί σε πολλά εµπορικά σκευάσµατα όπως άλας 

Na/K (Hedonal), άλας αµίνης (Emulsamine) ή εστέρα (Desteral). 

Μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό σε σιτηρά (από τέλος αδελφώµατος έως 

καλάµωµα) και στο καλαµπόκι (Hedonal), στους χλοοτάπητες (Emulsamine) 

και δενδρώδεις καλλιέργειες (κατευθυνόµενα) για τον έλεγχο πλατύφυλλων 

ζιζανίων (Λόλας, 2003). 
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Ζιζανιοκτόνο – εµποδιστής βιοσύνθεσης αµινοξέων 

• Αµινοξέα 

 glyphosate (Roundup)  

 

Μία άλλη ονοµασία είναι Γλυκίνες. Η βασική µονάδα δοµής είναι το 

αµινοξύ Γλυκίνη και οι πλευρικές, χηµικά ενεργές οµάδες –CH και H2PO3.  

 

 

 

 

 

 

   glyphosate 

 

Είναι πολύ αποτελεσµατικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο 

δυσκολοεξόντωτων ζιζανίων τόσο σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, αρδευτικά – 

στραγγιστικά κανάλια, ή βιοµηχανικούς χώρους και συγκοινωνιακά δίκτυα όσο 

και σε καλλιέργειες (καπνός, τοµάτα, κουκιά), για την αντιµετώπιση της 

οροβάγχης και τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. 

Το glyphosate είναι ένα µεταφυτρωτικό, µη εκλεκτικό, διασυστηµατικό 

ζιζανιοκτόνο πολύ δραστικό εναντίον των περισσότερων ζιζανίων, πολυετών 

δυσκολοεξόντωτων ή µονοετών. Για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των 

πολυετών ζιζανίων µε υπόγεια βλαστικά τµήµατα να µην γίνεται καλλιέργεια 

πριν περάσουν 15 ηµέρες. 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1 Βιολογία του Ampelamus albidus 

6.1.1 ∆ιακοπή ληθάργου 
 

Τα αποτελέσµατα µε τις µεταχειρίσεις για την εύρεση κατάλληλων 

συνθηκών διακοπής του ληθάργου των σπόρων του ζιζανίου παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 6.1 έως 6.8.  

 

Πίνακας 6.1 Επίδραση διαφόρων επεµβάσεων στη διακοπή του 
ληθάργου σπόρου αµπέλαµου έτους 2004 σε θάλαµο βλάστησης στους 
25οC και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι 
 
 

  
         
 

Τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 6.1, δείχνουν ότι, τα καλύτερα 

ποσοστά βλάστησης σε σχέση µε το µάρτυρα τα έδωσαν η βλάστηση σε 

υπόστρωµα γιββερελίνης 800 mg/L και η θέρµανση για 30 λεπτά στους 50°C 

µε ποσοστά 40 και 35%, αντίστοιχα. Ικανοποιητική ήταν και η βλάστηση 

(32%)  σε υπόστρωµα ΚΝΟ3 2 mg/L και η βλάστηση (30%) σε υπόστρωµα 

γιββερελίνης 500 mg/L. Οι υπόλοιπες δύο µεταχειρίσεις δεν κατάφεραν να 

αυξήσουν την βλαστικότητα του σπόρου πάνω από αυτή του µάρτυρα.  

Τα αποτελέσµατα στους 25οC µε φωτοπερίοδο 16 ώρες φως και 8 

ώρες σκοτάδι δίνονται στον Πίνακα 6.2. 

 

 
Επέµβαση 

 

Ποσοστό 
βλάστησης  

% 
1. Μάρτυρας 25 A*  
2. Θέρµανση - 50°C , για 30 min 35 A 
3. Θειικό οξύ - 97% , για 5 min 17 A 
4. ΚΝΟ3 - 0.2% 32 A 
5. Γιββερελίνη - 500  mg/L 30 A 
6. Γιββερελίνη - 800  mg/L 40 A 
7. Γιββερελίνη - 1000  mg/L 18 A 

L .S .D. 0 , 0 5  30 
CV% 60 
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Πίνακας 6.2 Επίδραση διαφόρων επεµβάσεων στη διακοπή του 
ληθάργου σπόρου αµπέλαµου έτους 2004 σε θάλαµο βλάστησης στους 
25οC και φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι 

 

Από τον Πίνακα 6.2 φαίνεται ότι, τρεις µεταχειρίσεις, θέρµανση - 

50°C για 30 min, ΚΝΟ3 - 0.2% και γιββερελίνη - 500  mg/L έδωσαν 

ποσοστό βλαστικότητας από 5-11% µεγαλύτερο σε σχέση πάντα µε τον 

µάρτυρα ενώ οι µεταχειρίσεις θειικό οξύ - 97% για 5 min, γιββερελίνη - 800  

mg/L και γιββερελίνη - 1000  mg/L, έδωσαν το ίδιο ποσοστό ή το µείωσαν 

από 0 έως 5%.  

Στους Πίνακες 6.3 και 6.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στη 

θερµοκρασία 15οC για τις δύο φωτοπεριόδους, 24 h σκοτάδι και 8/16 h 

φως/σκοτάδι, αντίστοιχα, για το έτος 2004. 

Πίνακας 6.3 Επίδραση διαφόρων επεµβάσεων στη διακοπή του 
ληθάργου σπόρου αµπέλαµου έτους 2004 σε θάλαµο βλάστησης στους 
15οC και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι 

 
Επέµβαση 

 

Ποσοστό 
βλάστησης 

% 
1. Μάρτυρας 3 C*  
2. Θέρµανση - 50°C ,για 30 min 10 C 
3. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min 2 C 
4. ΚΝΟ3 - 0.2% 5 C 
5. Γιββερελίνη - 500  mg/L 30 B 
6. Γιββερελίνη - 800  mg/L 47 A 
7. Θέρµανση 50°C , 30 min + γιββερελίνη - 800  mg/L  22 B 
8. Θέρµανση 50°C , 30 min + ΚΝΟ3 0.2% 0 C 
9. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min + γιββερελίνη - 800  mg/L 0 C 
10. Ψύξη για 3 εβδοµάδες+ γιββερελίνη - 800  mg/L 23 B 

L .S .D. 0 , 0 5  11 
CV% 45 

 
Επέµβαση 

 

Ποσοστό 
βλάστησης  

% 
1. Μάρτυρας 32 A*  
2. Θέρµανση - 50°C ,για 30 min 37 A 
3. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min 30 A 
4. ΚΝΟ3 - 0.2% 43 A 
5. Γιββερελίνη - 500  mg/L 43 A 
6. Γιββερελίνη - 800  mg/L 27 A 
7. Γιββερελίνη - 1000  mg/L 32 A 

L .S .D. 0 , 0 5  23 
CV% 37 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:44 EEST - 54.219.128.100



 51

Από τον Πίνακα 6.3 είναι φανερό ότι, το ποσοστό φυτρωτικής 

ικανότητας στην επέµβαση µάρτυρας ήταν πολύ µικρότερο (0-3%) στους 

15οC σε σχέση µε το αποτέλεσµα του αντίστοιχου µάρτυρα στους 25οC. 

Όπως στους 25οC και στους 15οC παρατηρείται ότι, πάλι το µεγαλύτερο 

ποσοστό (47%) παρατηρήθηκε µε βλάστηση του σπόρου σε υπόστρωµα 

γιββερελίνης 800 mg/L. Ικανοποιητικό ποσοστό και το ίδιο (30%) όπως στους 

25οC είχε και η βλάστηση σε υπόστρωµα γιββερελίνης 500 mg/L, ενώ 

ποσοστό 23 και 22%, αντίστοιχα έδωσε η επέµβαση ψύξη 3 εβδοµάδες και 

γιββερελίνη 800 mg/L αλλά και η θέρµανση για 30 λεπτά στους 50οC και 

βλάστηση σε GA3 (800 mg/L). Η θέρµανση στους 50°C για 30 λεπτά, η 

εµβάπτιση σε θειϊκό οξύ 97% για 5 λεπτά, η βλάστηση σε υπόστρωµα ΚΝΟ3 

(0.2%), η θέρµανση στους 50°C για 30 λεπτά και βλάστηση σε υπόστρωµα 

ΚΝΟ3 (0.2%) αλλά και η εµβάπτιση σε θειϊκό οξύ 97% για 5 λεπτά και 

βλάστηση σε γιββερελίνη 800 mg/L έδωσαν ποσοστά κοντά σε εκείνο του 

µάρτυρα. 

 
Πίνακας 6.4 Επίδραση διαφόρων επεµβάσεων στη διακοπή του 
ληθάργου σπόρου αµπέλαµου έτους 2004 σε θάλαµο βλάστησης στους 
15οC και φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι 
 

 
Επέµβαση 

 

Ποσοστό 
βλάστησης 

% 
1. Μάρτυρας 0 D*  
2. Θέρµανση - 50°C ,για 30 min 3 D 
3. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min 2 D 
4. ΚΝΟ3 - 0.2% 8 CD 
5. Γιββερελίνη - 500  mg/L 27 ABC 
6. Γιββερελίνη - 800  mg/L 30 AB 
7. Θέρµανση 50°C , 30 min + γιββερελίνη - 800  mg/L  12 BCD 
8. Θέρµανση 50°C , 30 min + ΚΝΟ3 0.2%       3 D 
9. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min + γιββερελίνη - 800  mg/L       0 D 
10. Ψύξη για 3 εβδοµάδες+ γιββερελίνη - 800  mg/L 40 A 

L .S .D. 0 , 0 5  19 
CV% 91 

 
 

Στον Πίνακα 6.4 επιβεβαιώνεται πάλι πως το ποσοστό βλάστησης του 

µάρτυρα και στις δύο θερµοκρασίες (25 και 15°C) ήταν υψηλότερο στην 

φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι. Το υψηλότερο ποσοστό 40% επιτεύχθηκε µε την 

ψύξη των σπόρων για 3 εβδοµάδες και βλάστηση σε GA3 (800 mg/L) και 
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βλάστηση σε υπόστρωµα γιββερελίνης 800 mg/L. Παράλληλα ποσοστά 

έδωσαν η βλάστηση σε υπόστρωµα γιββερελίνης 500 (27%) και 800 mg/L 

(30%). Τα ποσοστά των άλλων µεταχειρίσεων ήταν αρκετά µικρά και κοντά 

στο µηδενικό ποσοστό του µάρτυρα.  

Τα αποτελέσµατα µε τις µεταχειρίσεις για την εύρεση κατάλληλων 

συνθηκών διακοπής του ληθάργου των σπόρων του ζιζανίου από το έτος 

2005 παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.5 έως 6.8.  

 
 
Πίνακας 6.5 Επίδραση διαφόρων επεµβάσεων στη διακοπή του 
ληθάργου σπόρου αµπέλαµου έτους 2005 σε θάλαµο βλάστησης στους 
25οC και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι 
 
 

 
 
         

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 6.5, παρατηρείται ότι, σε 

όλες τις µεταχειρίσεις το ποσοστό βλάστησης σε σχέση µε το µάρτυρα ήταν 

υψηλότερο κατά 5 έως 20%, εκτός από την µεταχείριση της εµβάπτισης των 

σπόρων σε θειικό οξύ 97% για 5 min όπου το ποσοστό ήταν χαµηλότερο κατά 

16% . Το καλύτερο ποσοστό ήταν 83% και παρατηρήθηκε µε βλάστηση των 

σπόρων σε υπόστρωµα γιββερελίνης 500 mg/L. 

Τα αποτελέσµατα στους 25οC µε φωτοπερίοδο 16/8 h ώρες 

φως/σκοτάδι δίνονται στον Πίνακα 6.6. 

 
 
 
 

 
Επέµβαση 

 

Ποσοστό 
βλάστησης  

% 
1. Μάρτυρας 63 C*  
2. Θέρµανση - 50°C ,για 30 min 73 ABC 
3. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min 47 D 
4. ΚΝΟ3 - 0.2% 82 AB 
5. Γιββερελίνη - 500  mg/L 83 A 
6. Γιββερελίνη - 800  mg/L 70 BC 
7. Γιββερελίνη - 1000  mg/L 68 C 

L .S .D. 0 , 0 5  13 
CV% 10 
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Πίνακας 6.6 Επίδραση διαφόρων επεµβάσεων στη διακοπή του 
ληθάργου σπόρου αµπέλαµου έτους 2005 σε θάλαµο βλάστησης στους 
25οC και φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι 
 

 

Από τον Πίνακα 6.6 είναι φανερό ότι και πάλι ο µάρτυρας είχε ένα 

υψηλό ποσοστό φυτρωτικής ικανότητας και οι  περισσότερες µεταχειρίσεις 

κατάφεραν να αυξήσουν αυτό το ποσοστό από 3 - 13%. Το καλύτερο 

βλάστησης έδωσε η µεταχείριση GA3 (800 mg/L) και το χαµηλότερο, 27%, και 

αυτή τη φορά η εµβάπτιση των σπόρων σε θειϊκό οξύ 97% για 5 λεπτά. 

Στους Πίνακες 6.7 και 6.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στους 

15οC για τις δύο φωτοπεριόδους, 24 h σκοτάδι και 16/8 h φως/σκοτάδι 

αντίστοιχα για το έτος 2005. 

 

Πίνακας 6.7 Επίδραση διαφόρων επεµβάσεων στη διακοπή του 
ληθάργου σπόρου αµπέλαµου έτους 2005 σε θάλαµο βλάστησης στους 
15οC και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι 

 
Επέµβαση 

 

Ποσοστό 
βλάστησης 

% 
1. Μάρτυρας 3 DE*  
2. Θέρµανση - 50°C ,για 30 min 7 CDE 
3. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min 15 CD 
4. ΚΝΟ3 - 0.2% 18 C 
5. Γιββερελίνη - 500  mg/L 63 B 
6. Γιββερελίνη - 800  mg/L 87 A 
7. Θέρµανση 50°C , 30 min + γιββερελίνη - 800  mg/L  60 B 
8. Θέρµανση 50°C , 30 min + ΚΝΟ3 0.2%       13 CD 
9. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min + γιββερελίνη - 800  mg/L       0 E 
10. Ψύξη για 3 εβδοµάδες+ γιββερελίνη - 800  mg/L       83 A 

L .S .D. 0 , 0 5   14 
CV% 22 

 
Επέµβαση 

 

Ποσοστό 
βλάστησης  

% 
1. Μάρτυρας 70 AB*  
2. Θέρµανση - 50°C ,για 30 min 57 B 
3. Θειικό οξύ  97% ,για 5 min 27 C 
4. ΚΝΟ3 - 0.2% 77 AB 
5. Γιββερελίνη - 500  mg/L 73 AB 
6. Γιββερελίνη - 800  mg/L 83 A 
7. Γιββερελίνη - 1000  mg/L 78 AB 

L .S .D. 0 , 0 5  24 
CV% 20 
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Τα καλύτερα ποσοστά βλαστικότητας παρατηρήθηκαν µε την 

µεταχείριση βλάστηση σε υπόστρωµα GA3 800 mg/L και την ψύξη των 

σπόρων για 3 εβδοµάδες και βλάστηση σε GA3 800 mg/L µε ποσοστά 87 και 

83%, αντίστοιχα. Ικανοποιητικά ποσοστά 63 και 60% παρατηρήθηκαν µε 

βλάστηση σε υπόστρωµα GA3 500 mg/L και θέρµανση 50°C για 30 λεπτά 

βλάστηση σε υπόστρωµα GA3 800 mg/L, αντίστοιχα (Πίνακας 6.7). 

 

Πίνακας 6.8 Επίδραση διαφόρων επεµβάσεων στη διακοπή του 
ληθάργου σπόρου αµπέλαµου έτους 2005 σε θάλαµο βλάστησης στους 
15οC και φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι 
 

 
Επέµβαση 

 

Ποσοστό 
βλάστησης 

% 
1. Μάρτυρας 7 E*  
2. Θέρµανση - 50°C ,για 30 min 3 E 
3. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min 32 CD 
4. ΚΝΟ3 - 0.2% 23 D 
5. Γιββερελίνη - 500  mg/L 23 D 
6. Γιββερελίνη - 800  mg/L 70 B 
7. Θέρµανση 50°C , 30 min + γιββερελίνη - 800  mg/L  43 B 
8. Θέρµανση 50°C , 30 min + ΚΝΟ3 0.2%       33 CD 
9. Θειικό οξύ - 97% ,για 5 min + γιββερελίνη - 800  mg/L       0 E 
10. Ψύξη για 3 εβδοµάδες+ γιββερελίνη - 800  mg/L       87 A 

L .S .D. 0 , 0 5  15 
CV% 27 

 
 
 

Τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 6.8 επιβεβαιώνουν πάλι όπως και 

στον Πίνακα 6.7 ότι το µεγαλύτερο ποσοστό στους 15°C µπορεί να επιτευχθεί 

µε ψύξη των σπόρων για 3 εβδοµάδες και βλάστηση σε GA3 800 mg/L µε 

ποσοστό 87% και το άλλο υψηλό ποσοστό (70%) µε βλάστηση σε 

υπόστρωµα γιββερελίνης 800 mg/L. Τα περισσότερα ποσοστά κυµάνθηκαν 

από 23 έως 43% ενώ το µικρότερο ποσοστό (0%) παρατηρήθηκε όταν 

υπήρχε µεταχείριση µε εµβάπτιση των σπόρων σε θειϊκό οξύ 97% για 5 min 

και  βλάστηση σε γιββερελίνη 800  mg/L. 

Από τα αποτελέσµατα παραπάνω φαίνεται ότι, η βλαστικότητα του 

σπόρου του 2004 ήταν σχετικά χαµηλότερη συγκριτικά µε εκείνη του σπόρου 

του 2005 για τις περισσότερες µεταχειρίσεις και στις δύο θερµοκρασίες και 

φωτοπεριόδους. Στους σπόρους του 2004, µελετήθηκε η ζωτικότητά τους µε 
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την µέθοδο του τετραζολίου ή µέθοδο του Lakon. Η δοκιµή αυτή έδειξε ότι τα 

έµβρυα των σπόρων είχαν την ζωτικότητά τους άρα η αιτία που δεν 

βλάστησαν ήταν µη διακοπή του λήθαργου. 

Επίσης το ποσοστό βλαστικότητας του σπόρου είναι υψηλότερο 

στους 25°C απ’ ότι στους 15°C και σε φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι. Σε 

παρόµοια µελέτη από τους Soteres και  Murray αναφέρεται ότι το καλύτερο 

ποσοστό βλαστικότητας του σπόρου του αµπέλαµου επιτεύχθηκε σε 

θερµοκρασία 30°C ενώ η βλαστικότητα µειωνόταν σε θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες και µικρότερες των 30°C. Στους 15°C το ποσοστό βλαστικότητας 

ήταν πολύ µικρό. Όλα τα πειράµατα έγιναν σε σκοτεινούς θαλάµους 

βλαστικότητας όπου τα ποσοστά ήταν καλύτερα χωρίς την παρουσία φωτός.  

Ο ρυθµός βλάστησης στους 25°C  και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι σε 

σπόρους του µάρτυρα έτους 2005 ήταν: (% βλαστικότητα την 7η ηµέρα) * (την 

ηµέρα αυτή δηλ.7) + (% βλαστικότητα την 21η  ηµέρα) * (την ηµέρα αυτή-1 

δηλ.20) / (το συνολικό ποσοστό βλαστικότητας) άρα: (21*7)+(43*20)/64=15,7 

ηµέρες. 
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6.1.2 Φαινοτυπικά στάδια  
 

Από τις παρατηρήσεις-µετρήσεις του χρόνου εµφάνισης-

συµπλήρωσης των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης σύµφωνα µε την κλίµακα 

BBCH προέκυψαν οι Πίνακες 6.9 και 6.10. 

 

Πίνακας 6.9 Κωδικοποιηµένα φαινοτυπικά στάδια ανάπτυξης και 
χρόνος εµφάνισης-συµπλήρωσης του αµπέλαµου από σπόρο κατά την 
κλίµακα BBCH 

 

Κωδικός 

σταδίου 

 

 

Φαινοτυπικό στάδιο 

περιγραφικά 

 

Μέρες από σπορά 

 

10 Πλήρης έκπτυξη κοτυληδόνων 13 

12 2 φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

 

16 

14 4 φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

 

19 

21 1ος πλάγιος κλάδος & 6 φύλλα 

πλήρως ανεπτυγµένα 

 

25 

23 3 πλάγιοι κλάδοι 

 

29 

26 6 πλάγιοι κλάδοι 

 

33 

51 Έναρξη έκπτυξης ταξιανθίας 

 

45 

71 Εµφάνιση καρπών 

 

- 

89 Πλήρης ωρίµανση καρπών - 

97 Ολοκλήρωση βιολογικού κύκλου 160 
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Πίνακας 6.10 Κωδικοποιηµένα φαινοτυπικά στάδια ανάπτυξης και 
χρόνος εµφάνισης-συµπλήρωσης του αµπέλαµου από ρίζα κατά την 
κλίµακα BBCH 
 

 

Κωδικός 

σταδίου 

 

 

Φαινοτυπικό στάδιο 

περιγραφικά 

 

Μέρες από φρεζάρισµα 

 

12 2 φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

 

16 

14 4 φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

 

19 

21 1ος πλάγιος κλάδος & 6 φύλλα 

πλήρως ανεπτυγµένα 

 

25 

23 3 πλάγιοι κλάδοι 

 

29 

26 6 πλάγιοι κλάδοι 

 

33 

51 Έναρξη έκπτυξης ταξιανθίας 

 

45 

71 Εµφάνιση καρπών 

 

65 

89 Πλήρης ωρίµανση καρπών 140 

97 Ολοκλήρωση βιολογικού κύκλου 160 

 

Τα φαινοτυπικά στάδια του αµπέλαµου άρχισαν να καταγράφονται 

από την ηµέρα που πραγµατοποιήθηκε η σπορά και µετά σε ένα τεµάχιο 3 x 3 

m σε 5 φυτά. Στις δεκατρείς ηµέρες µετά τη σπορά (11 Ιουνίου 2004, τα 

ζιζάνια βρίσκονταν στο στάδιο 10 το οποίο δηλώνει την πλήρη έκπτυξη των 

κοτυληδόνων των φυτών. Το στάδιο 12 παρουσιάστηκε στις 14 Ιουνίου οπότε 

και εµφανίστηκαν τα δύο πλήρως αναπτυγµένα φύλλα και δύο ακόµη πολύ 

µικρά. Τα τέσσερα φύλλα - στάδιο 14 - εµφανίστηκαν 19 µέρες µετά τη σπορά 

ενώ το στάδιο 21, των έξι φύλλων και του πρώτου πλάγιου κλάδου στις 25 
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µέρες µετά τη σπορά. Στις 29 µέρες από τη σπορά παρουσιάστηκαν οι τρεις 

πλάγιοι κλάδοι ενώ στις 33 µέρες µετά τη σπορά εµφανίστηκαν οι έξι πλάγιοι 

κλάδοι. Στις 45 µέρες από τη σπορά παρατηρήθηκε στη µέση του κεντρικού 

άξονα και η πρώτη ανθοταξία, ενώ καρποί δεν παρατηρήθηκαν. Ο βιολογικός 

κύκλος του ζιζανίου συµπληρώθηκε στα τέλη του φθινοπώρου, δηλαδή 160 

ηµέρες περίπου µετά τη σπορά. 

Στο Σχήµα 6.11. φαίνεται η καµπύλη ανάπτυξης του αµπέλαµου 

όπως προκύπτει από την γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων στους 

Πίνακες 6.9 και 6.10. 

 
 
 

 
Σχήµα 6.11 Καµπύλη ανάπτυξης του Ampelamus albidus  
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6.1.3 Ικανότητα αναβλάστησης 

Από τις έξι κοπές που πραγµατοποιήθηκαν στα φυτοδοχεία 

προέκυψαν κάποια συµπεράσµατα για τον αριθµό των βλαστών, το χλωρό 

βάρος και το ύψος τους. Στους Πίνακες 6.12 και 6.13 φαίνονται τα 

αποτελέσµατα ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά και για τις έξι κοπές.  

 

Πίνακας 6.12 Αποτελέσµατα αναβλάστησης του αµπέλαµου σε τρία 

µεγέθη (2,5, 5 και 10 cm) και δύο ηλικίες (1ου και 2ου έτους)  ρίζας στους 

2, 4, 6, 8, 10 και 12 µήνες από την εγκατάσταση  

 

 Αγρονοµικά χαρακτηριστικά 

Κοπή 

Χρόνος 

Μέγεθος 

Ηλικία 

Αριθµός βλαστών Χλωρό βάρος 

βλαστών (g) 

Μέσος όρος 

ύψους (cm) 

 

 

1η κοπή 

2 µήνες 

 
 
 

2,5 - 1 

2,5 - 2 

5 - 1 

5 - 2 

10 - 1 

10 -2 

2,7C*  

2,7C 

3,7BC 

3,7BC 

4,7B 

7A 

0,6BC*  

0,3C 

0,8B 

0,6B 

3,4A 

3,1A 

24,3C*  

18,9D 

36,7B 

35,5B 

49,6A 

49,5A 

 L .S .D. 0 , 0 5  1,6 0,5 5,1 

 CV% 21 17 7,8 

 

 

2η κοπή 

4 µήνες 

 
 

 

2,5 - 1 

2,5 - 2 

5 - 1 

5 - 2 

10 - 1 

10 -2 

0,3C*  

0,7BC 

1,7ABC 

2,3AB 

2,7A 

3,3A 

0,3C*  

0,4C 

0,5C 

3,9A 

1,8BC 

3,3AB 

1E*  

12,9DE 

30,2CD 

66,9A 

37,6BC 

48,4AB 

 L .S .D. 0 , 0 5  1,8 1,6 17,4 

 CV% 54 52 29 
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3η κοπή 

6 µήνες 

 

2,5 - 1 

2,5 - 2 

5 - 1 

5 - 2 

10 - 1 

10 -2 

0C*  

1C 

3,7B 

0,7C 

3,3B 

6A 

0C* 

1C 

5,1B 

0,5C 

5,9AB 

6,8A 

0B*  

23,3B 

52,8A 

13,3B 

66,6A 

59,9A 

 L .S .D. 0 , 0 5  1,7  1,3 23,8 

 CV% 38 22 36 

 

 

4η κοπή 

8 µήνες 

 

2,5 - 1 

2,5 - 2 

5 - 1 

5 - 2 

10 - 1 

10 -2 

0,3D*  

1,3C 

1CD 

2,3B 

2,3B 

3,7A 

0,1C*  

0,4C 

1C 

3,5B 

1,9BC 

6,1A 

7D* 

20,7CD 

27,8BC 

50A 

42,5AB 

59,7A 

 L .S .D. 0 , 0 5  1 2,5 19,5 

 CV% 30 63 31 

 

 

5η κοπή 

10 µήνες 

 

2,5 - 1 

2,5 - 2 

5 - 1 

5 - 2 

10 - 1 

10 -2 

0,3A*  

1A 

1A 

2A 

1,3A 

2A 

0,03B*  

0,3AB 

0,8AB 

2,1A 

0,7AB 

1,9AB 

1A*  

6A 

13,1A 

23,6A 

30,6A 

33,1A 

 L .S .D. 0 , 0 5  2,3 1,9 38,6 

 CV% 98 105 118 

 

 

6η κοπή 

12 µήνες 

 

2,5 - 1 

2,5 - 2 

5 - 1 

5 - 2 

10 - 1 

10 -2 

0,3A*  

0,7A 

0,7A 

0,3A 

0,3A 

1,7A 

0,8AB*  

0,8AB 

0,5AB 

0,7AB 

0,2B 

4A 

16,6A*  

15,9A 

14,2A 

21,2A 

6,5A 

46,9A 

 L .S .D. 0 , 0 5  2 3,6 60 

 CV% 164 167 163 
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Από τις δύο κοπές που πραγµατοποιήθηκαν στον αγρό προέκυψαν 

τα παρακάτω αποτελέσµατα που φαίνονται στον Πίνακα 6.13. 

 

Πίνακας 6.13 Αποτελέσµατα αναβλάστησης του αµπέλαµου σε τρία 

µεγέθη (2,5, 5 και 10 cm) και δύο ηλικίες (1ου και 2ου έτους)  ρίζας στους 2 

και  4 µήνες από την εγκατάσταση στον αγρό 

 Αγρονοµικά χαρακτηριστικά 

Κοπή 

Χρόνος 

Μέγεθος 

Ηλικία 

Αριθµός βλαστών Χλωρό βάρος 

βλαστών (g) 

Μέσος όρος 

ύψους (cm) 

 

 

1η κοπή 

2 µήνες 

 
 
 

2,5 - 1 

2,5 - 2 

5 - 1 

5 - 2 

10 - 1 

10 -2 

0,4 C* 

0,9 BC 

0,5 C 

1,5 AB 

0,7 C 

1,8 A 

3 C* 

10 AB 

4 C 

16 A 

8B C 

17 A 

10 C* 

20 BC 

13 C 

30 AB 

17 BC 

35 A 

 L .S .D. 0 , 0 5  0,7 7 10 

 CV% 45 43 37 

 

 

2η κοπή 

4 µήνες 

 
 

 

2,5 - 1 

2,5 - 2 

5 - 1 

5 - 2 

10 - 1 

10 -2 

0,7 C* 

0,8 BC 

0,7 BC 

1,3 AB 

0,8 BC 

1,9 A 

5,5 C* 

8,9 BC 

7,3 BC 

15 AB 

8 BC 

20A 

13 C* 

18,5 BC 

16,4 BC 

26,9 AB 

17,2 BC 

35,7 A 

 

 L .S .D. 0 , 0 5  0,7 7,6 11 

 CV% 38 42 31 

 

 

*Σε κάθε στήλη όσοι αριθµοί ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα δεν 

διαφέρουν στατιστικώς (κατά Duncan) σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% 
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Από τον Πίνακα 6.12 φαίνεται ότι όσο µεγαλύτερο ήταν το µέγεθος της 

ρίζας τόσο µεγαλύτερος ήταν ο αριθµός των βλαστών, τόσο βαρύτερα και 

υψηλότερα τα φυτά. Ειδικότερα, τα περισσότερα φυτά του δευτέρου έτους σε 

όλα τα µεγέθη ρίζας (2,5 , 5 και 10 cm) ζύγιζαν περισσότερο και ήταν πιο 

ψηλά. Επίσης, οι βλαστοί που προέρχονταν από µεγαλύτερο µέγεθος ρίζας 

συνέχιζαν να δίνουν βλαστούς για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από αυτούς 

µε µικρότερο µέγεθος που σταµάτησαν να βλαστάνουν νωρίτερα. 

Στον Πίνακα 6.13 φαίνεται ότι και στον αγρό τα αποτελέσµατα και 

συµπεράσµατα είναι τα ίδια όπως και προηγουµένως. Παρατηρείται λοιπόν, 

ότι φυτά µεγαλύτερου µεγέθους ρίζας και µεγαλύτερης ηλικίας δίνουν 

περισσότερους βλαστούς, βαρύτερους και υψηλότερους σε σχέση µε φυτά 

µικρότερου µεγέθους ρίζας και µικρότερης ηλικίας. 
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6.2 Μορφολογία του Ampelamus albidus 

 

Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του ζιζανίου, παρατηρήθηκαν και 

καταγράφηκαν σε δέκα φυτά από σπόρο και σε δέκα αυτοφυή φυτά.  

Κοτυληδόνες: έµµισχες, πλατειές, µε σχεδόν ωοειδές σχήµα και το 

χρώµα τους πράσινο ανοιχτό, µε έντονο το κεντρικό νεύρο (Εικόνα 6.14).   

Κατά την πλήρη έκπτυξη των κοτυληδόνων, άρχισαν να εµφανίζονται 

ταυτόχρονα τα πρώτα δύο φύλλα. Φύλλα: αντίθετα, καρδιόσχηµα στη βάση 

τους και οξύληκτα, µε µακρύ µίσχο (2,5 - 5 cm), έχουν σκούρο πράσινο 

χρώµα και η νεύρωσή τους παλαµοειδής µε έντονο λευκό χρώµα. (Εικόνα 

6.15). Οι διαστάσεις των φύλλων (µέσο κεντρικού βλαστού) µετά από 

µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα δέκα φυτά αµπέλαµου ήταν 5,5 - 7 το 

µήκος και  4 - 5 cm το πλάτος (Σχήµα 6.16). 

Βλαστός: λεπτός αλλά τραχύς, διακλαδιζόµενος, έχει γαλακτοφόρους 

σωλήνες, χυµό, δεν φέρει τρίχες, έχει µεγάλα µεσογονάτια και έρπει στο 

έδαφος ή αναρριχάται πάνω σε άλλα φυτά. (Εικόνες 6.17).  

Άνθος: µικρό σε µέγεθος (4 - 7 mm), λευκού χρώµατος. Η ταξιανθία 

είναι ψευδοσκιάδιο, µε άνθη διγενή, ακτινόµορφα, πενταµελή. Τα σέπαλα είναι 

συνήθως ελεύθερα και τα πέταλα συµφυή µε την στεφάνη συχνά δεξιόστροφα 

περιστραµµένη. Τα άνθη φύονται πολλά µαζί σε κοντούς ποδίσκους από τη 

µασχάλη των φύλλων. (Εικόνα 6.18).  

Καρπός: διπλός πολύσπερµος θύλακος πράσινου χρώµατος, καφέ 

χρώµατος κατά την ωρίµανση και  υφή  ξυλώδη. Συχνά εµφανίζεται σε ζεύγη 

και το µήκος του κυµαίνονταν από 13 - 15 cm. Σπόρος: πεπλατυσµένος, 

ωοειδής, καφέ χρώµατος, φέρει θύσανο τριχών ασηµόλευκου χρώµατος (σαν 

πάππος) (Εικόνες 6.19, 6.20).   

Ρίζα: είναι έρπουσα. 

Το τελικό ύψος του φυτού κυµάνθηκε από 33 έως 77 cm ενώ η 

εξάπλωσή του πάνω στο έδαφος από 11 έως 130 cm και απεικονίζεται 

γραφικά στο Σχήµα 6.21. 
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Εικόνα 6.14 Κοτυληδόνες και τα πρώτα εκπτυσσόµενα φύλλα του 
Ampelamus albidus 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Εικόνα 6.15 Φύλλο του Ampelamus albidus       Εικόνα 6.17 Βλαστός του Ampelamus albidus 
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      Εικόνα 6.19 Καρπός του Ampelamus albidus 
 
 
 

 
Εικόνα 6.18 Άνθος του Ampelamus albidus 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Εικόνα 6.20 Σπόρος του Ampelamus albidus 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:44 EEST - 54.219.128.100



 66

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Αριθµός φυτού

∆
ιά
σ
τα
σ
η

-c
m

Πλάτος φύλλου
Μήκος φύλλου

 
 
Σχήµα 6.16 Καµπύλη µε τις διαστάσεις των φύλλων δέκα φυτών του 
Ampelamus albidus 
 
 
 

 

 
Σχήµα 6.21 Καµπύλη ύψους δέκα φυτών από σπόρο  και εξάπλωσης 
δέκα αυτοφυών φυτών του Ampelamus albidus  
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6.3 Χηµική Αντιµετώπιση του Ampelamus albidus 
 

Η αποτελεσµατικότητα των µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων στον αγρό 

φαίνονται στα Σχήµατα 6.22 και 6.23. 

 

Σχήµα 6.22 Αποτελεσµατικότητα τεσσάρων µεταφυτρωτικών 

ζιζανιοκτόνων σε φυτά κοντά στο στάδιο της άνθησης, στον αγρό 

 

Σχήµα 6.23 Αποτελεσµατικότητα τριών ζιζανιοκτόνων σε φυτά στο 

στάδιο των δώδεκα φύλλων, στον αγρό 
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Παρατηρείται ότι, όταν τα φυτά ήταν κοντά στο στάδιο της άνθησης το 

ποσοστό ελέγχου του αµπέλαµου ήταν µεγαλύτερο σε σχέση µε την 

αντιµετώπιση στο στάδιο των δώδεκα φύλλων. Στα φυτά µετά την έκθεση στα 

ζιζανιοκτόνα δεν παρατηρήθηκε αναβλάστηση. Τα φύλλα και οι βλαστοί από 

το µέσο του κεντρικού βλαστού και πάνω είχαν νεκρωθεί. Στα µικρότερα φυτά 

η νέκρωση αυτή ήταν πιο έντονη και εµφανής.  

 

Πίνακας 6.24. Αποτελεσµατικότητα ζιζανιοκτόνων, ως επί τοις % σε 

σχέση µε το µάρτυρα στα φυτοδοχεία στο εργαστήριο 

Επεµβάσεις Xρόνος 
εφαρµογής 

∆όση                 
g. δ.ο/στρέµµα 

  

 
 

Έλεγχος 
% 

1. Μάρτυρας   - 0 C* 

2. dicamba Banvel  48SL POST 28,8 63 B 

3. mesotrione Callisto  10SC  PRE 7,5 100 A 

4. mesotrione Callisto  10SC POST 7,5 96 A 

5. aclonifen Challenge  60SC PRE 240 96 A 

6. acetochlor Harness 84EC PRE 210 100 A 

7. isoxaflutole Merlin  75WG PRE 9 84 A 

8. imazamox Pulsar  4SL  POST 5 50 B 

9. ethalfluralin Sonalan  33.3EC PPI 133 84 A 

10. pendimethalin Stomp  330E PRE 133 88 A 

11. trifluralin Treflan  48EC PPI 144 92 A 

L.S.D.0 , 0 5   18 

C.V % 16 

 

 

*Σε κάθε στήλη όσοι αριθµοί ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα δεν 

διαφέρουν στατιστικώς (κατά Duncan) σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% 
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Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 6.24, την καλύτερη 

αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τον µάρτυρα (100%) έδωσαν τα 

ζιζανιοκτόνα acetochlor και mesotrione PRE. Πολύ ικανοποιητικά ποσοστά 

ελέγχου έδωσαν τα ζιζανιοκτόνα mesotrione, aclonifen και trifluralin 96, 96 και 

92%, αντίστοιχα. Σηµαντικό ποσοστό ελέγχου 84-88% έδωσαν τα 

ζιζανιοκτόνα isoxaflutole, ethalfluralin και pendimethalin. Τέλος, τα 

µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα dicamba και imazamox έδωσαν ποσοστά 

ελέγχου του αµπέλαµου 63 και 50%, αντίστοιχα. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων για τη Βιολογία- Μορφολογία 

και την Χηµική αντιµετώπιση του είδους Ampelamus albidus βγαίνουν τα 

παρακάτω συµπεράσµατα: 

Ο σπόρος του ζιζανίου εµφανίζει έντονο το φαινόµενο του ληθάργου 

και οι κατάλληλες συνθήκες για τη διακοπή του ληθάργου του σπόρου του 

έτους 2004 στους 25 οC, σε 24 h σκοτάδι ήταν η βλάστηση σε  GA3 800 mg/L 

µε ποσοστό 40%. Τα µεγαλύτερα ποσοστά σε ίδια θερµοκρασία µε 

φωτοπερίοδο  8/16 h φως/σκοτάδι έδωσαν η βλάστηση σε  GA3 800 mg/L και 

η βλάστηση σε υπόστρωµα ΚΝΟ3 (0.2%) (43%). Στους 15οC,  σε 24 h σκοτάδι 

η βλάστηση σε  GA3 500 mg/L έδωσε ποσοστό 30% και η βλάστηση σε  GA3 

500 mg/L 47%. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε φωτοπερίοδο  8/16 h φως/σκοτάδι 

ήταν 27 και 30%, αντίστοιχα. Ικανοποιητικό ποσοστό βλάστησης (40%) έδωσε 

και η επέµβαση ψύξη 3 εβδοµάδες και γιββερελίνη 800 mg/L. Oι κατάλληλες 

συνθήκες για τη διακοπή του ληθάργου του σπόρου του έτους 2005 στους 25 

οC, σε 24 h σκοτάδι ήταν η βλάστηση σε  GA3 500 mg/L και η βλάστηση σε 

υπόστρωµα ΚΝΟ3 (0.2%) µε ποσοστά βλαστικότητας 83 και 82%, αντίστοιχα. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό (83%) σε ίδια θερµοκρασία µε φωτοπερίοδο  8/16 h 

φως/σκοτάδι έδωσε η βλάστηση σε  GA3 800 mg/L. Στους 15οC,  σε 24 h 

σκοτάδι καλύτερα ποσοστά βλαστικότητας έδωσαν οι µεταχειρίσεις βλάστηση 

σε  GA3 800 mg/L (87%) και η επέµβαση ψύξη για 3 εβδοµάδες και 

γιββερελίνη 800 mg/L (83%). Το µεγαλύτερο ποσοστό βλάστησης (87%) 

έδωσε η επέµβαση ψύξη 3 εβδοµάδες και γιββερελίνη 800 mg/L. 

Από το είδος των µεταχειρίσεων που διέκοψαν τον λήθαργο του 

σπόρου συµπεραίνεται ότι στο αµπέλαµο υπάρχει λήθαργος του εµβρύου 

που είναι εντονότερος σε σπόρους προηγούµενου έτους. 

Η πλήρης έκπτυξη των κοτυληδόνων σε φυτά από σπόρο 

παρατηρήθηκε στις 13 ηµέρες από τη σπορά, τα δύο πρώτα φύλλα στις 16, η 

έκπτυξη της ταξιανθίας στις 45 ηµέρες, η εµφάνιση των καρπών σε αυτοφυή 

φυτά στις 65 και η ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου του ζιζανίου στις 160 

περίπου ηµέρες. 

Οι κοτυληδόνες του αµπέλαµου είναι πλατειές µε σχεδόν ωοειδές 

σχήµα. Τα φύλλα του, αντίθετα, καρδιόσχηµα στη βάση τους και οξύληκτα µε 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:44 EEST - 54.219.128.100



 71

διαστάσεις 5,5-7 cm το µήκος και 4-5 cm το πλάτος. Ο βλαστός λεπτός, 

τραχύς, έχει χυµό και έρπει στο έδαφος ή αναρριχάται πάνω σε άλλα φυτά. Το 

άνθος είναι µικρό, λευκού χρώµατος και η ταξιανθία ψευδοσκιάδιο, µε άνθη 

διγενή, ακτινόµορφα και πενταµελή. Ο καρπός είναι πολύσπερµος θύλακος 

καφέ χρώµατος κατά την ωρίµανση και η υφή του ξυλώδης. Ο σπόρος είναι 

πεπλατυσµένος, ωοειδής, καφέ χρώµατος µε θύσανο τριχών ασηµόλευκου 

χρώµατος. Το τελικό ύψος του φυτού κυµάνθηκε  33-77 cm ενώ η εξάπλωσή 

του στο έδαφος από 11 έως 130 cm.    

Η εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων για την αντιµετώπιση του αµπέλαµου 

έδειξε ότι, τον καλύτερο έλεγχο (90-100%) έδωσαν τα ζιζανιοκτόνα mesotrione 

(PRE και POST), aclonifen, acetochlor και trifluralin. Ποσοστό ελέγχου (80-

90%) είχαν τα ζιζανιοκτόνα isoxaflutole, ethafluralin και  pendimethalin. Τα 

υπόλοιπα δύο ζιζανιοκτόνα (imazamox και dicamba) έδωσαν ποσοστά 

ελέγχου 50 και 63%, αντίστοιχα. 
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