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'With the seed of the smal Tornesoll they die and stayne old linnen 
cloutes and ragges into a purple colour wherewithall in this 

countrey, men use to colour gellies, wynes, fyne confeciones and
comfittes. '

Henry Lyte -1585

«  To σπόρο της χρωζοφόρας τον χρησιμοποιούσαν για χρώση 
ειδών ρουχισμού, ποτών και γλυκισμάτων...»
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μεταπτυχ ιακή  δ ιατρ ιβή αφορά πε ιράματα  μελέτης ενός 
νεοεμφαν ιζόμενου  ζ ιζαν ίου, τη ς  C hrozophora  t inc to r ia  με κοινό 
όνομα χρωζοφόρα,  που τα τελευτα ία  χρόν ια  άρχ ισε  να αποτελε ί  
σημαντ ικό  π ρόβλημα σε αρκετές  καλλ ιέργε ιες (βαμβάκ ι ,  λαχαν ικά)  
σε δ ιάφορες  περ ιοχές  της χώρας μας.

Η έρευνα έγ ινε στο αγρόκτημα  του Πανεπ ιστημ ίου  Θεσσαλ ίας  
στο Βελεστ ίνο Μαγνησ ίας  το 2004 κατά τους μήνες Μάιο έως 
Οκτώβριο  και στο εργαστήρ ιο .

Σκοπός της μεταπτυχ ιακής  δ ιατρ ιβής  ήταν η εύρεση σε 
συνθήκες  εργαστηρ ίου  των κατάλληλων συνθηκών δ ιακοπής  του 
λήθαργου του σπόρου, καθώς και η μελέτη της β ιολογίας, της 
μορφολογ ίας  και της χημ ικής  αντ ιμετώ π ισης  της χρω ζοφόρας  στ ις 
καλλ ιέργε ιες  βαμβακ ιού  και φασολ ιού στον αγρό.

Χ ρησ ιμοπ ο ιήθηκε  το πε ιραματ ικό  σχέδιο πλήρε ις  
τυχα ιοπο ιημένες  ομάδες  (RCB),  με 3 επαναλήψε ις  για κάθε 
επέμβαση και πε ιραματ ικό  τεμάχιο 3X4m για το βαμβάκι  και 
2 ,5X4m για το φασόλι.

Στη μελέτη της βλαστ ικότητας  χρ ησ ιμοπ ο ιήθηκαν  9 
επεμβάσε ις  σε σπόρο ηλ ικ ίας 6 & 18 μηνών (συλλογής 2003) και 
6 μηνών (συλλογή 2004) σε δύο θερμοκρασ ίες  -15 και 25°C- και 
σε δύο φ ω τοπερ ιόδους  [σκότος 24h και 8 /1 6 h φως/σκότος ] .  Τα 
δεδομένα έδε ιξαν  ότι στους  25°C το υψηλότερο ποσοστό  
βλάστησης 100 και 90% π αρατηρήθηκε  στους σπόρους που 
δέχτηκαν τρ ίψ ιμο με γυαλόχαρτο  και βλάστηση σε δ ιάλυμα G A 3 
(1mg/L) με φω τοπερ ίοδο  8h φως/16ίτ  σκότος και συνεχές  σκοτάδι,  
αντ ίστο ιχα .  Στους 15°C τα αντ ίστο ιχα  ποσοστά  ήταν 90% και 
100%.

Για την μελέτη των φα ινοτυπ ικώ ν σταδ ίων της χρωζοφόρας  
χρησ ιμοπ ο ιήθηκε  η κλ ίμακα B.B.CH. Η εμφάν ιση των
κοτυληδόνων π αρατηρήθηκε  12 ημέρες από το φρεζάρ ισμα, των 
δύο πρώτων φύλλων στις  16, του πρώτου άνθους στ ις  25, του 
πρώτου καρπού στ ις 41 και ο β ιολογ ικός  κύκλος συμπληρώ θηκε  
σε 90 ημέρες περ ίπου.  Φύτρωμα νέου σπόρου π αρατηρήθηκε  έως 
και τον Σεπτέμβριο.

Από την καταγραφή των μορφολογ ικών χαρακτηρ ισ τ ικώ ν  της 
χρ ω ζοφόρας , (συνθήκες  αγρού) βρέθηκε ότι το ύψος της 
χρωζοφόρας  κυμάνθηκε  από 35 έως 55οπι και οι δ ιαστάσε ις  των 
φύλλων 2-3X3-5cm. Μ ετρήσε ις  έγ ιναν επ ίσης  για το σχήμα των 
κοτυληδόνων, το χρώμα των βλαστών, υφή της επ ιφάνε ιας  των 
φύλλων-σπόρων,  το χρώμα των άνθεων-καρπών.

Για τον χημ ικό  έλεγχο αξ ιολογήθηκε  η απ οτελεσματ ικότη τα  9 
ζ ιζαν ιοκτόνων:  4 π ροσπ αρτ ικώ ν  (PRE) [a lach lor ,  p rometryne,  
pend imetha l in ,  c lomazone],  3 π ροσπαρτ ικώ ν  με ενσωμάτωση 
(ΡΡΙ) [οΐοπιβζοπσ, e tha l f lu ra l in ,  t r i f lu ra l in ]  και 2 μεταφυτρωτ ικών 
(POST) [ th i fensu l fu ron ,  bentazon] ,  σε βαμβάκι  και φασόλι,  σε 
τρε ις  δ ιαφορετ ικές  θέσε ις  του αγροκτήματος .
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Οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν στον αγρό ήταν:

Η αποτελεσματικότητα (% έλεγχος) της χρωζοφόρας στις 15,30 και 45
μέρες από την εφαρμογή (MAE) ______________________________
Η εκλεκτικότητα: ως χλωρό και ξηρό βάρος /φυτό στις 30 και 60 MAE και
μακροσκοπικά στις 15, 30, 45 και 60 MAE_________________________
Η απόδοση ως kg/στρέμμα, οι λοβοί στο φασόλι και τα καρύδια στο 
β α μ β ά κ ι_________________________________________________

Και στις δύο καλλιέργειες τον καλύτερο έλεγχο (70-90%) έδωσε 
το triflu ra lin , μετά τα ethalfluralin ΡΡΙ (75%), clomazone ΡΡΙ 
(75%), το prometryne (70%) και τα μεταφυτρωτικά thifensulfuron 
(80%) και bentazon (75%).

Τα thifensulfuron και bentazon μείωσαν σημαντικά το βάρος 
ανά φυτό στο βαμβάκι και στο φασόλι, ενώ το thifensulfuron το 
βάρος και τον αριθμό λοβών ανά φυτό και στα δύο πειράματα στο 
φασόλι.

Τον αριθμό καρυδιών ανά φυτό μείωσαν τα clomazone PRE, 
thifensulfuron και bentazon. Η απόδοση σε σπόρο φασολιού 
μειώθηκε σημαντικά όπου έγινε χρήση clomazone PRE, bentazon 
POST ή thifensulfuron POST.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ζ ιζάν ια  και οι πολύ σημαντ ικές  ζημ ιές  που επ ιφέρουν  ε ίναι 
γνωστά στον άνθρωπο από την εποχή της Βίβλου. Εμφαν ίζοντα ι  
κάθε χρόνο σε όλα τα αγροο ικοσυστήματα  σε αντ ίθεση με τα 
έντομα και τ ις ασθένε ιες  και αν δεν ελεγχθούν  όχι μόνο 
με ιώνουν τις απ οδόσε ις  αλλά επηρεάζουν  και την πο ιότητα  των 
γεωργ ικών προ ϊόντων.

Η αντ ιμετώπ ιση των ζ ιζαν ίων στ ις περ ισσότερες  καλλ ιέργε ιες  
σήμερα μπορε ί  να γίνει  με δ ιάφορες  μεθόδους όπως 
προληπτ ικές  (χρησ ιμοπο ίηση  καθαρού σπόρου),  καλλ ιεργητ ικές  
(αμε ιψ ισπορά,  κατάλληλη εποχή σποράς,  σωστή λ ίπανση 
κτλ) ,φυσ ικές  και μηχαν ικές  (οργώματα,  σκαλ ίσματα,  κάλυψη του 
εδάφους,  ηλ ιοθέρμανση) ,  β ιολογ ικές  και χημ ικές.  Στην σύγχρονη 
όμως γεωργία με τα πολλά ευρωπαϊκά  ερεθ ίσματα  και τον 
μεγάλο δ ιεθνή ανταγωνισμό ,  η αντ ιμετώπ ιση  των ζ ιζαν ίων δεν 
αρκεί  να ε ίνα ι  αποτελεσματ ική  αλλά θα πρέπε ι  ταυτόχρονα να 
είναι  ο ικονομ ική  και ανάλογη των επ ιδ ιώξεων του ανθρώπου.  
Επ ιδ ιώκετα ι  δηλαδή η μεγ ιστοπο ίηση των απ οδόσεω ν με το 
μ ικρότερο ο ικονομ ικό  κόστος και π αράλληλα  η δ ιατήρηση της 
ο ικολογ ικής  ισορροπίας  και π ροστασ ίας  του περ ιβάλλοντος .

Οι ζημιές  που προκαλούν  τα ζ ιζάν ια  στα καλλ ιεργούμενα 
φυτά ε ίναι  εφ ικτό  να ελλατω θούν  σε αρκετά  μεγάλο βαθμό, αν 
αυτά αντ ιμετω π ιστούν  αποτελεσματ ικά  και έγκα ιρα.  Ο έλεγχος 
των ζ ιζαν ίων αποτελε ί  μια από τις βασ ικότερες  αρχές στις 
οποίες στηρ ίζετα ι  “ η Ζ ιζ α ν ιο λ ο γ ία ”  για τον περ ιορ ισμό  των 
ζημ ιών αλλά κυρίως την εξάπλωση και δ ιάδοση των ζ ιζανίων. 
Στον όρο αυτό εμπερ ιέχοντα ι  όλες εκε ίνες  οι πρακτ ικές  
εφαρμογές  και τα μέτρα που λαμβάνοντα ι  για τον περ ιορ ισμό,  
όχι την πλήρη εξάλειψη, των ζ ιζαν ιοπ ληθησμώ ν ώστε να 
αποφεύγετα ι  ο ανταγω ν ισμός  τους με τα καλλ ιεργούμενα  φυτά. 
Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν  και οι μέθοδοι  που μπορούν 
να χρ ησ ιμοπ ο ιηθούν  για τον έλεγχο των ζ ιζαν ίων αποτελούν  τις 
μεθόδους αντ ιμετώ π ισης  και χωρ ίζοντα ι  σε πέντε  βασικές 
ομάδες, τ ις καλλ ιεργητ ικές ,  τις φυσ ικές -μηχαν ικές ,  τις 
β ιολογικές,  τις β ιο τεχνολογ ικές  και τέλος τις χημικές.

Η χημική μέθοδος αφορά τον έλεγχο των ζ ιζαν ίων με τη 
χρήση συνθετ ικών ουσιών, των ζ ιζαν ιοκτόνων.  Τα ζ ιζαν ιοκτόνα 
ε ίναι  χημ ικές  ουσίες  που όταν ψεκάζοντα ι  στα φυτά άμεσα 
(ζ ιζαν ιοκτόνα φυλλώματος) ,  ή έμμεσα (ζ ιζαν ιοκτόνα εδάφους)  
και σε μ ικρές σχετ ικά ποσότητες  εμποδ ίζουν  ή τροποπο ιούν  την 
κανονική αύξηση ανάπτυξη  των φυτών, νεκρώνουν  ή ζημ ιώνουν 
τα ανεπ ιθύμητα  φυτά σε μια καλλ ιέργε ια .  Η σπουδα ιότητα  των 
ζ ιζαν ιοκτόνων φα ίνετα ι  από το ποσοστό  που κατέχουν στο 
σύνολο των γεω ργ ικώ ν  φαρμάκων, που χρησ ιμοπ ο ιούντα ι  στη 
σύγχρονη γεωργία  και που αγγ ίζε ι  το 6 0 -7 0  %. Αν και σήμερα 
δίνετα ι  μεγάλη έμφαση στις ο ικολογ ικές ,  π ερ ιβαλλοντ ικές  και
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τοξ ικολογ ικές  συνέπε ιες  από την χρήση των ζ ιζαν ιοκτόνων αλλά 
και λο ιπών φυτοφαρμάκων,  παρόλα αυτά φαίνετα ι  ότι  θα 
υπάρχε ι  και θα συνεχ ίσε ι  να υπάρχε ι  η ανάγκη της χρήσης των 
ζ ιζαν ιοκτόνων ακόμη και στα προγράμματα  ολοκληρω μένης  
αντ ιμετώπ ισης  ζ ιζανίων.

Συμπερασματ ικά ,  στη σύγχρονη γεωργία  των υψηλών 
αποδόσεω ν καθ ίστατα ι  αδύνατη η μη εφαρμογή της χημ ικής  
μεθόδου στα προγράμματα  ολο κληρω μένης  αντ ιμετώπισης.

Αυτό που απα ιτε ίτα ι  σήμερα είναι  η ορθολογ ική  χρήση των 
ζ ιζαν ιοκτόνων και η ε ισαγωγή νέων σκευασμάτω ν  φ ιλ ικών προς 
το περ ιβάλλον,  τον χρήστη  και τον καταναλωτή.  Η επ ιλογή του 
κατάλληλου ζ ιζαν ιοκτόνου  με βάση τα ζ ιζάν ια  που βρ ίσκοντα ι  
στον αγρό, τον τύπο του εδάφους,  την καλλ ιέργε ια  και τις 
ιδ ιότητες του ζ ιζαν ιοκτόνου καθώς επ ίσης και η εφαρμογή του 
στην συν ιστώμενη  δόση και με τον συν ιστώμενο  τρόπο 
εφαρμογής θα περ ιόρ ιζε  και θα μηδέν ιζε  ίσως τις αρνητ ικές  
συνέπε ιες  από την χρήση των ζ ιζαν ιοκτόνων.

Τα τελευτα ία  χρόν ια  στη χώρα μας εμφαν ίστηκαν  μερικά νέα 
ζ ιζάνια, ενώ άλλα εξαπ λώ νοντα ι  και αρχ ίζουν  να αποτελούν 
πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό θα ήταν πιο συνετό να δοθεί  
περ ισσότερη προσοχή  για τον έλεγχο των ζ ιζαν ίων στην 
πρόληψη ε ισαγωγής,  εγκατάστασης  και εξάπλωσής τους στα 
αγροο ικοσυστήματα  όπου δεν προϋπήρχαν  και δεν εξελ ίχθηκαν  
εκεί.

Ένα νεοεμφ αν ιζόμενο  ζ ιζάν ιο  ε ίνα ι  και η γρωζοφόρα  
fChrozophora  t inc to r ia l  που αποτελε ί  αντ ικε ίμενο  μελέτης σε 
επ ίπεδο β ιολογικό,  μορφολογ ικό  αλλά και χημ ικής  
αντ ιμετώπ ισης  στην παρούσα μεταπτυχ ιακή  δ ιατρ ιβή,  η οποία 
έλαβε χώρα στο Αγρόκτημα  του Πανεπ ιστημ ίου  Θεσσαλ ίας  τους 
μήνες Μάιο -Οκτώβρ ιο  του 2004. Το ζ ιζάν ιο  αυτό ε ίναι αρκετά 
δ ιαδεδομένο στην Ευρώπη αλλά κυρίως στ ις ασ ιατ ικές  και 
αφρ ικαν ικές  χώρες  και θεωρε ίτα ι  ως ένα ζ ιζάν ιο  που δύσκολα 
αντ ιμετωπίζετα ι .

2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 54.219.128.100



2. ΝΕΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

2.1 Γενικά

Σε όσους ασχολούντα ι  με την γεωργία παγκοσμ ίω ς  είναι  πολύ 
καλά γνωστό πως κάθε χρόνο 10 έως και 50 δ ιαφορετ ικά  είδη 
ζ ιζαν ίων εμφαν ίζοντα ι  και μπορε ί  να προξενήσουν ,  εάν δεν 
ελεγχθούν,  μεγάλες  ζημ ίες  στ ις  αποδόσε ις  στ ις  κύριες 
καλλ ιέργε ιες  της κάθε χώρας. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφε ί  
συνολ ικά  π ερ ισσότερα  από 150 είδη ζ ιζαν ίων.

Η εμφάν ιση  κα ινούργ ιων ζ ιζαν ίων με την π αγκοσμ ιοπ ο ίηση  και 
την εντατ ικοπο ίηση  της γεωργ ίας  ολοένα και αυξάνει .  Ζ ιζάν ια  
που άλλοτε δεν υπήρχαν σε συγκεκρ ιμένες  περ ιοχές  ή αν 
υπήρχαν η παρουσ ία  τους ήταν σε πολύ μικρό ποσοστό  και δεν 
αποτελούσαν  πρόβλημα στις  καλλ ιέργε ιες ,  τώρα καταλαμβάνουν  
μεγάλο μερίδ ιο στο ποσοστό  ζημ ιών στη γεωργ ική  παραγωγή 
της περ ιοχής  εμφάν ισής  τους.

Το Μαρόκο, π αραδε ίγμα τος  χάρη, αποτελε ί  μια χώρα 
ε ισαγωγής νέων ζ ιζαν ίων.  Το 1997 αναφέρθηκαν  συνολ ικά  12 
ζιζάνια που ε ισήχθησαν  στην χώρα μετά το 1 9 80 ,εξαιτ ίας κυρίως 
μολυσμένων σποροπαρτ ίδω ν  κάποιων καλλ ιεργε ιών με σπόρους 
ζ ιζαν ίων ό π ω ς -.Abutilon theophrasti ,  Aman ia  coccinea, Cyperus  
di fformis, Ech inoch loa  phy l lopogon,  Euphorb ia  he terophy l la ,  
Kochia scopar ia , Pan icum cap i l la re  & Solar ium e leagn i fo l ium  
(Tanj i  et.al. ,  1997).

Στις Η.Π.Α. την δεκαετ ία  του '70 στην Β & Ν. Καρολίνα το 
Str iga asia t ica,  ένα πολύ επ ικ ίνδυνο  ολοπαράσ ιτο  ζ ιζάν ιο  έκανε 
την εμφάν ισή του και κατέκλυσε  τις καλλ ιέργε ιες  ρυζιού, 
καλαμποκ ιού και ζαχαροκάλαμου  με ιώνοντας την παραγωγή και 
τις αποδόσε ις  μέχρι  και 50% (Sand, 1979).

Στην χώρα μας ορ ισμένα ζ ιζάν ια  δεν παραμένουν  τα ίδια με 
εκε ίνα που επ ικρατούσαν  παλ ιότερα.  Ορ ισμένα είδη όπως το 
Agros tem m a g i thago  σπαν ίζουν  αφού ο σπόρος του σ ιταρ ιού για 
σπορά καθαρίζετα ι ,  ενώ άλλα είδη όπως η αγρ ιομελ ιτζάνα  
(Xanth ium s t rumar ium)  που τα προηγούμενα  χρόν ια  δεν 
αποτελούσε  πρόβλημα,  σήμερα απαντάτα ι  σε μεγάλους 
πληθυσμούς  κυρίως στ ις βαμβακοκαλλ ιέργε ιες  (Δαμανάκης 
1984).

Επίσης το ασπράγκαθο  (Xan th ium sp inosum )  ε ίνα ι  ένα ακόμη 
ζ ιζάν ιο που αρχ ίζε ι  να εξαπλώνετα ι  και απε ιλε ί  να γ ίνε ι  πολύ 
σοβαρός εχθρός σε καλλ ιέργε ιες  σε πολλές  περ ιοχές  της 
Ελλάδας αφού ο έλεγχός του με τα σημερ ινά  ζ ιζαν ιοκτόνα είναι 
πολύ δύσκολος.  Ο αγρ ιο ϊβ ίσκος  (H ib iscus  t r ionum)  ε ίναι  και 
αυτό ένα ζ ιζάν ιο  που τα τελευτα ία  χρόν ια  άρχ ισε  να εξαπλώνετα ι  
και να αποτελε ί  πρόβλημα (Λόλας, 2003).

Νέα ζ ιζάν ια  επ ίσης για την χώρα μας θεωρούντα ι  η μικρή 
μουχρ ίτσα (Ech inoch loa  co lonum)  που συναντάτα ι  κυρ ίως σε
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αμπελώνες,  οπωρώνες,  ανο ιξ ιά τ ικες  καλλ ιέργε ιες  και 
ακαλλ ιέργητες  εκτάσεις, καθώς και η ελευσ ίνη (E leus ine ind ica)  
(Λόλας,  2003).

Η αγρ ιοφασουλ ιά  ( Ipomoea hederacea)  ε ίναι  ένα ακόμη 
ζ ιζάν ιο που εμφαν ίστηκε  το 1994 για πρώτη φορά στην χώρα 
μας στην περ ιοχή του Λούρου στο Ν. Πρεβέζης  (Γ ιαννοπολίτης ,  
1998, Στάρτσου κ .α . ,2004).

Ένα νεοεμφαν ιζόμενο  ε ίδος ζ ιζαν ίου αποτελε ί  για την Ελλάδα 
και το Panicum d icho tom i f lo rum  Michx.,  που για πρώτη φορά το 
2003 εντοπ ίσθηκε  σε καλλ ιέργε ιες  καλαμποκ ιού  στην Βοιωτία 
(Ορχομενός) .  Κατάγετα ι  από την Αμερ ική  και αποτελε ί  σοβαρό 
εχθρό σε καλλ ιέργε ιες  καλαμποκ ιού,  βαμβακ ιού και σόγιας. Δεν 
υπήρχε στην Ευρώπη το συγκεκρ ιμένο  ε ίδος αλλά τα τελευτα ία  
χρόνια άρχ ισε  να εξαπλώνετα ι  σημαντ ικά  στη Γαλλία, Ισπανία, 
Ιταλία (Γ ιαννοπολ ίτης  και Ευθυμιάδης,  2004).

Η Conyza alb ida Willd. Ex Sprenge l  της ο ικογένε ιας  As te racae  
(Com pos i tae)  είναι ένα επ ιγενές  ε ίδος αμερ ικαν ικής  προέλευσης,  
το οποίο έχει επ ισημανθε ί  στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετ ίας  
του ’70. Έχε ι  εγκλ ιματ ισθε ί  πλήρως στην Ελλάδα και τα 
τελευτα ία  χρόν ια  προκαλε ί  σημαντ ικά  ζ ιζαν ιολογ ικά  προβλήματα  
κυρίως σε δενδρώδε ις  καλλ ιέργε ιες  και αμπελώ νες  (Ο ικονόμου 
κ.α., 1999).

Το σολανό (Solarium e leagn i fo l ium),  γηγενές  ε ίδος στις Η.Π.Α, 
π ρω τοεντοπ ίσ τηκε  στην περ ιοχή της Θέρμης στην Θεσσαλον ίκη  
στις αρχές της δεκαετ ίας  του ’70. Τα τελευτα ία  χρόνια 
εξαπλώνετα ι  συνεχώς σε όλες της περ ιοχές  της Μακεδον ίας  
(Bel l  κ.α., 1990).

Η οξαλίδα (Oxa l is  pescaprae)  ένα ενδημ ικό  φυτό της Νότιας 
Αφρ ικής  που ε ισήχθη στην Κρήτη τον 19° αιώνα, έχει  πλέον 
εγκλ ιματ ιστε ί  και εξαπλωθε ί  στην χώρα μας αποτελώ ντας  ένα 
από τα σοβαρότατα  και δυσκολοεξόντω τα  ζ ιζάν ια  (Δαμανάκης-  
Μαρκάκης, 1990, Πασπάτης  και Παπαδάκης,  2004).

To Penn ise tum c landes t inum  αποτελε ί  νέο ζ ιζάν ιο  για την 
χώρα μας το οποίο ε ισήχθη με μεταφορά σπόρου για 
χλοοτάπητες  και εξαπλώθηκε  πολύ γρήγορα ως ζ ιζάν ιο  στην 
ευρύτερη περιοχή της Αττ ικής  αλλά και σε άλλα μέρη της 
Ελλάδας (Δράκου και Ευθυμιάδης,  2002).

Τέλος  η χρωζοφόρα (Chrozophora  t inc tor ia)  που μελετήθηκε 
στην παρούσα μεταπτυχ ιακή  δ ιατρ ιβή,  ε ίνα ι  ένα ζ ιζάν ιο  
α ιγυπτ ιακής  καταγωγής,  το οποίο τα τελευτα ία  χρόνια 
εξαπλώθηκε  γρήγορα στην χώρα μας κυρίως σε
βαμβακοκαλλ ιέργε ιες  και λαχαν ικά  στην κεντρική και νότ ια 
Ελλάδα (Γ ιαννοπολ ίτης ,  1998, Κυρμαν ίδου και Ακρ ιβού,  2004).
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2.2 Η χρωζοφόρα (Chrozophora  t inctoria  L.A Jussj

Η χρωζοφόρα κατάγετα ι  από την ευρύτερη περ ιοχή της Α ιγύπτου.  
Απαντάτα ι  σε πολλές  χώρες  όπως: Αλγερ ία,  Μαρόκο, Τυνησία ,  
Αβγαν ιστάν ,  Κύπρος, Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία, Καζακστάν,  
Λ ίβανο, Σ. Αραβία ,  Συρία, Τουρκ ία,  Ινδία, Πακιστάν, Αλβανία ,  
Βουλγαρία, Γαλλία,  Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία, Πορτογαλ ία.  
Παράλληλα έχει  αναφερθε ί  στην Β. Αμερ ική  στ ις πολ ιτε ίες  της 
A labama και του Mary land καθώς και στην Ν.Δ Αυστραλ ία .  
Γεν ικότερα την βρ ίσκουμε κυρίως στ ις μεσογε ιακές  χώρες, στην 
τροπική Αφρ ική  και σε κάποια μέρη της Ασίας, ενώ ε ίναι σχεδόν 
άγνωστη αλλού και αποτελε ί  ζ ιζάν ιο φυτοκαραντ ίνας  όπως π.χ. στη 
Νέα Ζηλανδ ία  (h t tp : / /w w w .a q ro tvp o s .q r ).

Στην Ελλάδα ε ίναι  αρκετά  δ ιαδεδομένο  ζ ιζάν ιο  ιδ ια ίτερα στην 
Κεντρική (Θεσσαλ ία)  και στην Νότια Ελλάδα όπου συναντάτα ι  το 
καλοκαίρ ι  σε ξηρούς ή αρδευομένους  αλλά και καλά 
σ τραγγ ισμένους  αγρούς, σε ηλ ιόλουστες  θέσεις 
(h t tp : / /w w w .a q ro tvp o s .q r ).

Παρουσ ιάζε ι  ενδ ιαφέρον ν ιατ ί  τα τελευτα ία  χρόνια εμφαν ίζετα ι  και 
εξαπλώνετα ι  πολύ νρήνορα σε καλλ ιέργε ιες  κηπευτ ικών
(κρεμμυδ ιού κ.α ), αμπελώ νες  και καλλ ιέργε ιες  βαμβακ ιού.  Ήδη στ ις 
βαμβακοκαΛλ ιέρνε ιες  φα ίνετα ι  να ξεφεύγε ι  και να μην
αντ ιμετωπ ίζετα ι  από τα χρ ησ ιμοπ ο ιούμενα  ζ ιζαν ιοκτόνα  και έχει 
εξελ ιχθε ί  σε μεγάλο πρόβλημα σε πολλές  περ ιοχές  της χωράς μας 
και κυρίως στην περ ιοχή της Θεσσαλ ίας(Κ .  Ελλάδα).

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο είδη χρωζοφόρας :  ί)  Chrozopnora  
t inc tor ia  L.A. Juss. και 2) Chrozophora  obtique{Mahl)A. To πιο 
δ ιαδεδομένο είδος όμως στην Ελλάδα το οποίο αφόρα και η 
παρούσα μεταπτυχ ιακή δ ιατρ ιβή είναι  η C hrozophora  t in c to r ia .
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Άλλα είδη χρωζοφόρας  που έχουν εντοπ ιστε ί  σε δ ιάφορα μέρη 
είναι:  Chrozophora  p l ica ta  (Σουδάν),  Chrozophora  ro f f /e r / ( Ινδία), 
Chrozophora  senega lens is ,  Chrozophora  ve rbasc i fo l ia  ( Ιράν)
(h t tp : / /p la n ts .u sd a .g o v / ).
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3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

3.1 Μορφολογία χρωζοφόρας

Η C hrozophora  t inc to r ia  ε ίναι  ένα ετήσιο π λατύφ υλλο  ζιζάνιο.
Ανήκε ι  στην ο ικογένε ια  Euphorb iaceae  (Ευφορβ ι ίδες)  της κλάσης 
Magno l iops ida  { Π ί ν . 1}. Στην ο ικογένε ια  αυτή π ερ ιλαμβάνοντα ι  
ποώδη, θαμνώδη, δενδρώδη και αρκετά  κακτόμορφα σαρκώδη 
φυτά. Τα είδη της ο ικογένε ιας  αυτής φέρουν τρίχες , αδένες  ή 
αγκάθια. Σε μερικά είδη υπάρχουν γαλακτοφόρα ή ρητ ιν ιφόρα 
σωληνοε ιδή  κύτταρα, ενώ σε άλλα είδη συναντ ιούντα ι  αμφ ίπλευρες  
ηθμαγγε ιώδε ις  δεσμ ίδες .  Τα φύλλα των φυτών αυτών φέροντα ι  
κατ 'εναλλαγή ,  καμιά φορά αντ ίθετα  ή κατά σ π ονδύλους  και είναι  
ακέρα ια  ή σύνθετα,  με παράφυλλα  (Βαρδαβάκης,  1993).

Τα άνθη ε ίναι μονογενή, μόνοικα  ή δίο ικα, ακτ ινόμορφα ή 
ζυγόμορφα, πλήρη ή χωρίς  περ ιάνθ ιο  ανάλογα με το είδος. Τα 
αρσεν ικά  και τα θηλυκά άνθη φέροντα ι  στην ίδια ανθοδόχη κατά 
κυάθια. Τα τελευτα ία  ε ίναι στεφανοε ιδή  κατασκευάσματα ,  
αποτελούμενα  από 5 συμφυή φύλλα. Τα σέπαλα αποτελούντα ι  
συνήθως από 5 ευδ ιάκρ ιτα  τμήματα.  Καμιά φορά λε ίπε ι  τελε ίως ο 
κάλυκας και η στεφάνη. Ο αρ ιθμός των πετάλων κυμα ίνετα ι  από 0- 
5. Τα πέταλα είναι  ευδ ιάκρ ιτα  ή ενωμένα μεταξύ τους. Τα αρσεν ικά 
άνθη φέρουν ισάρυθμους ή δ ιπλάσ ιους  στήμονες  προς τα πέταλα ή 
από 1-100. Οι στήμονες  ε ίναι  ευδ ιάκρ ιτο ι  ή μονάδελφο ι  ή μερ ικώς 
ενωμένοι ,  ενώ τα νήματά τους ε ίναι  απλά ή δ ιακλαδ ισμένα.  Η 
ωοθήκη αποτελε ίτα ι  από 2-4 σύγκαρπα καρπόφυλλα,  είναι  συνήθως 
έμμ ισχη και απ οτελε ίτα ι  από λ ιγότερους  των τριών ή από τρεις ή 
περ ισσότερους  χώρους.  Κάθε χώρος της περ ιέχε ι  1-2 ανάτροπες  
σπερμοβλάστες ,  αξον ικά τοποθετημένες .  Οι στάλοι  ε ίνα ι  3, 
ευδ ιάκρ ιτο ι ,  ενωμένο ι  στη βάση τους. Τα στ ίγματα είναι  3 ή 6 συχνά 
δίλοβα (Βαρδαβάκης,  1993).

Ο καρπός ε ίναι κάψα τρ ίχωρη και σπαν ιότερα  ράγα ή δρύπη. Τα 
σπέρματα εμφαν ίζοντα ι  μεμονωμένα ή κατα ζεύγη σε κάθε χώρο. 
Επίσης τα σπέρματα  περ ιέχουν  ευθύ έμβρυο και άφθονο 
ενδοσπέρμιο .

Ορισμένα είδη της ο ικογένε ιας  αυτής  παράγουν  ελαστ ικό  κόμμι, 
έλαια ή χρησ ιμοπ ο ιούντα ι  σαν καλλωπιστ ικά  φυτά (Βαρδαβάκης,  
1993).

Η C hrozophora  t inc to r ia  έχει  πολλά κοινά ονόματα 
συμπ ερ ιλαμβανομένου  του dyer 's -c ro ton  (αγγλ ικού)  g i radol  
( ισπανικά), maure l ie  (γαλλ ικά) iaekm uskrau t  (γερμαν ικά) ,  των 
akbas (τουρκικά) και Faqqoos eL- homaar (αραβικά) , (Be l inda 
Sibly, 2002).

Οι κοτυληδόνες  των νεαρών φυτών είναι  πλατε ιές  με σχεδόν 
ορθογώνιο  σχήμα.

Τα φύλλα είναι  μεγάλα με τρ ιγων ικό  σχήμα, κυματοε ιδή 
περ ιφέρε ια  και μακρύ μίσχο.
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Το ανεπτυγμένο  φυτό της χρωζοφόρας  έχε,· ύψος 35-50cm είναι 
όρθιας ανάπτυξης  δ ιακλαδ ιζόμενο  με πολλές  λεπτές  αστεροε ιδε ίς  
τρ ίχες σε όλα τα μέρη του.

Παράγε ι  μ ικρά κ ιτρ ινωπά άνθη όπου τα αρσεν ικά  βρ ίσκοντα ι  σε 
επάκρ ιους  ή μασχαλ ια ίους  βότρε ις  και τα θηλυκά μεμονωμένα στην 
βάση των αρσεν ικών. Τα άνθη εμφαν ίζοντα ι  τον Αύγουστο .

Ο καρπός της χρω ζοφόρας  ε ίναι  χαρακτηρ ιστ ικά  κρεμασμένη 
κάψα, τρ ιχωτή με χρώμα σκούρο καφέ ή γκρίζου.

Οι σπόροι  της ε ίναι μικροί ,  3-4mm, με ανώμαλη επ ιφάνε ια  και 
γκρ ιζόμαυροι .

Ο χυμός που συμπ ιέζετα ι  από τους ώριμους καρπούς ε ίναι  
πράσ ινος  ή γαλαζοπράσ ινος ,  αλλά αλλάζε ι  σύντομα σε ένα βαθύ 
μελανωμένο μπλε και μετατρέπετα ι  σε μωβ και κόκκ ινο καθώς 
στεγνώνει.

Πίνακας 1 :Συστηματ ική  κατάταξη της Chrozophora tinctoria

Αθροισμα Σπερματόφυτα

Υποάθροισμα M agno l iophy ta

Κλάση M agno l iops ida

Υπόκλαση Rosidae

Τάξη Euphorb ia les

Οικογένεια Euphorb iaceae

Γ ένος Chrozophora

Είδος Chrozophora  t inc to r ia  (L.) A.Juss.
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3.2 Βιολογία - χρήσεις -  εξάττλωση χρω ζοφ όρας

Από το β ιβλ ικό Ισραήλ όπου η χρωζοφόρα  ήταν γνωστή ως 
Lesh ish i t  ( tu rnso le, Chrozophora  t incto ria)  έφθασε τελ ικά στην 
Ευρώπη όπου χρησ ιμοπο ιε ί τα ι  κυρ ίως για το χρωματ ισμό  των 
τροφ ίμων (Chaudhary  et at. 1987).

Στην Τουρκ ία  έχει χρησ ιμοπ ο ιηθε ί  από καιρό ως πηγή χρωστ ικής  
ουσίας για τους τάπητες  και στην Παλα ιστ ίνη χρησ ιμοπο ιε ί τα ι ,  σαν 
φυτ ική βαφή, για βάψιμο των νυχ ιών ή ακόμα για τον χρωματ ισμό 
των τροφίμων. Μέχρι και τον 19° α ιώνα στην Γαλλία 
χρησ ιμοπ ο ιούνταν  για το βάψιμο των ρούχων 
(h t tp : / /w w w .ech n .n e t /a ts r / ind ex .asp x ).

Κατά την δ ιάρκε ια  του μεσαίωνα, τον 17° αιώνα, η χρωστ ική  
ουσία της χρ ω ζοφόρας  χρ ησ ιμοπ ο ιούντα ν  ως κύριο συστατ ικό  για 
τον φθορ ισμό - αποκρυπ τογράφηση  μεσα ιων ικών μυστ ικών 
χε ιρογράφων.  Εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποια δ ιαλύματα  για 
χρώση υφασμάτων χαρτ ιών κ.α γνωστά ως ‘ ’c lo th le ts ”  και το 
ζιζάνιο της χρω ζοφόρας  ήταν το κύριο συστατ ικό.  Η χρήση της 
λέγετα ι  ότι  σταμάτησε  τον 16 α ιώνα με την εξέλ ιξη της β ιομηχαν ίας  
τυπογραφ ίας  β ιβλίων, παρόλα αυτά σε πολλά μεσα ιωνικά βιβλία 
γ ίνοντα ι  αναφορές  σε πολλές  συνταγές  της Chrozophora  t incto r ia  
(h t tp : / /w w w .ech n .n e t /a ts r / ind ex .asp x ).

To Croton t inc to r ius .L  που έχει πλέον ονομαστε ί  Chrozophora  
t inc tor ia  A. Juss ieu καλλ ιεργούνταν  και καλλ ιεργε ίτα ι  ακόμη σε ένα 
μικρό χωριό της Γαλλίας,  το Grand-Gal la rgues,  που βρ ίσκετα ι  
κοντά στο Nime. Ο π ρασ ινω πός  χυμός της σε επαφή με αμμωνιακά 
υγρά παράγε ι  ένα ε ίδος χρωστ ικής  ουσίας χρώματος  μπλε, που 
είναι γνωστή ως l i tmus. Αυτό χρησ ιμοπ ο ιε ί τα ι  για την χρώση 
δ ιαφόρων προ ϊόντων και εξάγετα ι  στην Ολλανδ ία  όπου 
χρησ ιμοπο ιε ί τα ι  για την χρώση τυρ ιών και ορ ισμένων λικέρ 
(Maisch, 1885).

Στο Ιράκ και σε κάποιες  πόλε ις  της Ισπανίας  χρησ ιμοπο ιε ί τα ι  ως 
θεραπευτ ικό  βότανο κατα του πυρετού και πολλών αδενωδών 
εξογκωμάτων.  Είναι εμετ ικό και λ ε ι τουργε ί  ως καθαρτικό.  Παρόλο 
αυτά ε ίνα ι  δηλητηρ ιώ δες  ζ ιζάν ιο  και δεν χρησ ιμοπ ο ιε ί τα ι  για βρώση. 
Αναφέρετα ι  επ ίσης σε έρευνα που έγ ινε στο Πακιστάν, ένα μέρος 
όπου απαντάτα ι  συχνά, ότι ε ίνα ι  δυσάρεστης  γεύσης φυτό 
δύσπεπτο και μπορεί  να έχει τοξ ικές  επ ιδράσε ις  αποβα ίνοντας  
δηλητηρ ιώ δες  για τα ζώα (Chaudhary ,  1987).

Στην Σ ικελ ία η χρωζοφόρα βρ ίσκετα ι  σε εγκατελε ιμμένους  αγρούς 
και σε ακαλλ ιέργητα  εδάφη. Ανθ ίζε ι  το καλοκα ίρ ι  και ε ίναι 
περ ιτρυγυρ ισμένη  από μέλ ισσες  για την πλούσ ια  γύρη της. Το 5% 
περίπου των σ ικελ ικών μελ ιών προέρχετα ι  από την γύρη του 
συγκεκρ ιμένου ζ ιζαν ίου (h t tp : / /w w w . Flora I tal ica. Chrozophora
tinctoria).

Απαντάτε  περ ισσότερο  στο μεσογε ιακό και μέσο ανατολ ικό  χώρο, 
είναι  ένα π ολ ιτογραφημένο  ζ ιζάν ιο  στην Αυστραλ ία ,  ιδ ια ίτερα στην 
ανατολ ική Α υστραλ ία  και έχει αναφερθε ί  στ ις  βορε ιοαμερ ικαν ικές
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πολιτε ίες  της Α λαμπάμα και του Mary land (Ε ικ .1 ,2 ,  M ac far iane  
et.al.,  2000 ) .

Εικ.1. Παρουσία της χρωζοφόρας στην 
Αυστραλία

Εικ.2. Παρουσία της χρωζοφόρας στις

Τα τελευτα ία  χρόνια έχει  εξαπλωθε ί  στους ελλην ικούς  αγρούς, 
ιδ ια ίτερα στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, στα βαμβακοχώραφα.  
Απαντάτα ι  επ ίσης συχνά σε καλλ ιέργε ιες  λαχαν ικών. Προτ ιμά καλά 
στραγγ ιζόμενα  εδάφη και ηλ ιόλουστες  θέσε ις  (Ακρ ιβού κ.α., 2004).

Το 2001 ο ερευνητής  Κατσάρας εφηύρε προ ϊόντα  που 
προέρχοντα ι  από τα φυτά Coronopus squamatus, Crepis zacintha , 

Scrophuiaria canina και Chrozophora iincioria σε συνδυασμό 
μεταξύ τους και ξεχωριστά,  για την θεραπε ία  των θηλωμάτω ν σε 
ανθρώπους και ζώα. Τα προ ϊόντα  ήταν με ίγματα των καρπών, 
υδατικά και αλκοολ ικά  εκχυλ ίσματα  των καρπών και των άλλων 
τμημάτων των φυτών αυτών (h t tp : / /w w w .Chrozophora  t inctoria) .

Είναι καλοκα ιρ ινό  φυτό και φυτρώνε ι  από τέλος άνο ιξης μέχρι  
αρχές φθ ινοπώρου.  Παράγει  άνθη και καρπούς από τα μέσα 
καλοκα ιρ ιού  μέχρι  και φθ ινόπωρο στο βόρειο ημ ισφα ίρ ιο  ενώ στο 
νότ ιο ολοκληρώ νε ι  την ανάπτυξή του από Νοέμβριο έως και Μάρτιο.

Π ολλαπλασ ιάζετα ι  αποκλε ιστ ικά  με σπόρους που παρουσ ιάζουν  
έντονο το φα ινόμενο  του λήθαργου και γ ι 'α υ τό  η βλάστησή τους 
ε ίναι σταδιακή.

Είναι σχετ ικά  ανθεκτ ική  στην ξηρασία  και γ ίνετα ι  ιδ ια ίτερα 
ανταγων ιστ ική  για τα καλλ ιεργούμενα  φυτά όταν υπάρχε ι  έλλε ιψη 
εδαφικής  υγρασίας. Είναι ευα ίσθητη στη σκίαση και καλλ ιέργε ιες
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που αναπτύσσουν  γρήγορα άφθονο φύλλωμα υποφέρουν λ ιγότερο.  
Ευδοκ ιμε ί  κυρ ίως σε ελαφρώς αμμώδη, μεσαία πηλώδη και δεν 
ανέχετα ι  βαριά αργ ιλώδη εδάφη.

3.3 Αντιμετώπιση χρωζοφόρας

Δεν υπάρχουν πολλά στο ιχε ία  για την αντ ιμετώπ ιση  της 
χρωζοφόρας.  Η αντ ιμετώπ ισή του ζ ιζαν ίου είναι  δύσκολη.  Λόγω του 
σταδ ιακού φυτρώματος ,  το χωράφι  μπορε ί  να παραμένε ι  μολυσμένο 
με τους σπόρους του ζ ιζαν ίου για μεγάλο χρον ικό  δ ιάστημα. 
Παρουσ ιάζε ι  αντοχή στην ξηρασία  και ε ίνα ι  πολύ ανταγω ν ισ τ ικό  για 
τα καλλ ιεργούμενα φυτά,  ιδ ια ίτερα σε δυσμενε ίς  εδαφοκλ ιματ ικές  
συνθήκες. Η ανάπτυξή  του περ ιορ ίζετα ι  κάτω από καλλ ιέργε ιες  με 
πλούσια  βλάστηση, επειδή ε ίναι ευα ίσθητο  στην έλλε ιψη ηλιακού 
φωτός.  Η δραστ ική  ουσία g lyphosa te  σε δ ιάφορα σκευάσματα  
προτε ίνετα ι  από τους κατασκευαστές  της ως αποτελεσματ ικό  
ζ ιζαν ιοκτόνο για την αντ ιμετώπ ιση  της Chrozophora  t inctoria.

To Direct 36SL, με δραστική ουσία το g lyphosa te  σε 
περ ιεκτ ικότητα  36%, αποτελε ί  ένα δ ιασυστηματ ικό  μη εκλεκτ ικό  
ζ ιζαν ιοκτόνο  που με δόση 150-200 mL/στρ . και με εφαρμογή στο 
φύλλωμα αναφέρετα ι  ότι μπορεί  να αντ ιμετωπ ίσε ι  την χρωζοφόρσ.

Παράλληλα το Roundup SEC 42SG, με δραστική  ουσία 42%, 
αποτελε ί  ένα μεταφυτρωτ ικό ,  δ ιασυστηματ ικό  μη εκλεκτ ικό  
ζ ιζαν ιοκτόνο  στην μορφή των υδατοδ ιαλυτώ ν κόκκων. Ψεκαζόμενο  
στο φύλλωμα της χρω ζοφόρας  όταν αυτή βρ ίσκετα ι  στο στάδιο της 
ζωηρής της ανάπτυξης  σε δόσε ις  130-170 g δ .ο . /στρ  .

Τέλος το Roundup 12SL, με g lyphosa te  12%, ε ίναι ένα 
δ ιασυστηματ ικό  μη εκλεκτ ικό  ζ ιζαν ιοκτόνο  που επ ίσης ψεκάζετα ι  
στο φύλλωμα στις δόσε ις  450-600  mL/στρ για νεαρά φυτά και 750- 
1500 mL/στρ για περ ισσότερα  ανεπτυγμένα
ζιζάνια(ί ι ί ίρ :/ /νννννν.3ρΓ0.ό3γθΓ.ρΓ/ζ ίζ3ηί3 ίη ίΌ.35ρ?ζίζ3η ί3_ίά=23&ζίζ  
_ca tegory_ id=6) .

Από πε ιραματ ικά  δεδομένα το c iomazone βρέθηκε πως 60 ημέρες 
μετά την εφαρμογή του σε δόση 48 g δ.ο/στρ.  έλεγξε την 
χρωζοφόρα κατά 95% σε καλλ ιέργε ια  καπνού (Κυρμαν ιδου,  2002) .

To s imaz ine με δόση 3-5 kg/ha δε ίχνε ι  να ελέγχε ι  μερ ικώς την 
χρωζοφόρα.

Οι Uremis et a I . , (2004) αξ ιολόγησαν  τις δραστ ικές  ουσίες
ace toch io r  όταν αυτό εφαρμόστηκε  προφυτρω τ ικά  και το 
n icosu l fu ron  όταν αυτό εφαρμόστηκε  μεταφυτρωτ ικό  σε καλλ ιέργε ια  
καλαμποκ ιού  για την αντ ιμετώπ ιση πέντε  σ υγκεκρ ιμένω ν  ζ ιζανίων, 
A m aran thus  albus, A m aran thus  hybridus, Cyperus ro tundus,  
Convo lvu lus  a rvens ls  και Chrozophora  t inctoria.  To n icosu i fu ron  
έδε ιξε έναν μέτριο έλεγχο της χρωζοφόρας  ενώ το ace toch io r  δεν 
την έλεγξε.

Οι T rape ro -Casas  και Ka iser  (1998), μελέτησαν συγκρ ιτ ικά  τον 
αγγε ιακό μαρασμό φυτών χρωζοφόρας  και ρεβ ιθ ιού από τον μύκητα 
Fusar ium oxysporum. Συμπέραναν ότι το Fusar ium που προκαλε ί  
τον μαρασμό του ζ ιζαν ίου (Chrozophora  t incto r ia)  και το Fusar ium
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που π ροκαλε ί  τον μαρασμό του ρεβ ιθ ιού (C ice r a r ie t inum )  
προέρχοντα ι  από δ ιαφορετ ικά  παθογόνα και η παρουσ ία  του 
Fusar ium oxysporum  που π ροκαλε ί  μαρασμό του ζ ιζαν ίου στον 
αγρό δεν μπορεί  να χρησ ιμοπ ο ιηθε ί  ως παράγοντας  πρόβλεψ ης  για 
την ασθένε ια  και στην καλλ ιέργε ια  του ρεβ ιθ ιού. Μπορε ί  να 
θεωρηθε ί  ενδεχομένως,  ένας δυναμ ικός  π αράγοντας  για β ιολογικό 
έλεγχο του ζ ιζαν ίου κάτω από συνθήκες  αγρού στην συγκεκρ ιμένη  
καλλ ιέργε ια .

Καμία άλλη μελέτη που έχε ι  γ ίνε ι  γ ι 'α υ τό  το ζ ιζάν ιο δεν κάνει 
αναφορά στην αντ ιμετώπ ισή  του. Αυτό αποτελε ί  και έναν από τους 
λόγους για τους οποίους  π ραγματοπ ο ιή θηκε  η μεταπτυχ ιακή  
δ ιατρ ιβή.
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4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

4.1 Γενικά

Ο πε ιραματ ισμός  έγ ινε στον αγρό την περ ίοδο  άνο ιξη -φθ ινόπωρο 
2004 στο Αγρόκτημα  του Πανεπ ιστημ ίου  Θεσσαλ ίας  στο Βελεστ ίνο 
του Βόλου και στο Εργαστήρ ιο  Ζ ιζαν ιολογ ΐας  την περ ίοδο χε ιμώνας 
2004 - άνο ιξη 2005. Στο Εργαστήρ ιο  μελετήθηκαν οι συνθήκες  
βλάστησης σε δύο θερμοκρασ ίες ,  δύο φ ω τοπερ ιόδους  και δύο 
ηλικ ιών του σπόρου του ζ ιζαν ίου. Ο β ιολογ ικός  κύκλος και τα 
μορφολογ ικά  χαρακτηρ ιστ ικά  μελετήθηκαν στον αγρό όπως και η 
αξ ιολόγηση 9 ζ ιζαν ιοκτόνων για τον χημ ικό  έλεγχο της χρωζοφόρας.  
Οι σπόροι  που χρησ ιμοπ ο ιήθηκαν  στο πε ίραμα βλάστησης 
συλλέχθηκαν  στο Αγρόκτημα  στην περ ιοχή του Βελεστ ίνου από 
φυτά το έτος 2003 και το 2004.

4.2 Βιολογία χρω ζοφ όρας

Η βιολογία της χρω ζοφόρας  όπως αναφέρθηκε  παραπάνω, 
αφορούσε α) τ ις συνθήκες  βλάστησης  του σπόρου, δύο ηλικ ιών, σε 
θαλάμους βλάστησης στο εργαστήρ ιο  και β) τον χρόνο εμφάν ισης  
των σημαντ ικότερω ν σταδ ίων ανάπτυξης  του ζ ιζαν ίου στον αγρό.

4.2.1 Πείραμα στο εργαστήριο

Ειδ ικότερα,  σκοπός του πε ιράματος  ήταν η εύρεση των 
κατάλληλων συνθηκών δ ιακοπής  του λήθαργου  και βλάστησης των 
σπόρων. Οι σπόροι  που χρησ ιμο π ο ιήθη καν  ήταν ηλ ικ ίας  6 και 18 
μηνών (Βελεστ ίνο  2003) και 6 μηνών (Βελεστ ίνο  2004).  Οι καρποί  
μετά την συλλογή αφέθηκαν στο εργαστήρ ιο  να ξεραθούν και στην 
συνέχε ια  αφα ιρέθηκαν  από αυτούς  οι σπόροι . Το χρώμα του 
σπόρου ήταν γκρίζο, το π ερ ισπέρμ ιό  του σκληρό και το έμβρυο 
λευκό και πλήρως σχηματ ισμένο .

Η βλαστ ικότητα  των σπόρων της χρωζοφόρας  μελετήθηκε  σε 
θαλάμους βλάστησης ελεγχόμενης  ατμόσφα ιρας  ως προς την 
θερμοκρασ ία  και τον φωτ ισμό στις  συνθήκες:
►► Θερμοκρασία :  15 και 25°C
»  Φωτοπερ ίοδος:  α) συνεχές  σκότος β) 8 h φως /16 h σκότος.
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Χ ρησ ιμοπ ο ιήθηκαν  συνολ ικά  ΊΟ επεμβάσε ις  για τ ις παραπάνω 
συνθήκες.  Οι επεμβάσε ις  που εφαρμόστηκαν  στον σπόρο ήταν οι 
εξής:

1. Εμβάτττιση του σπόρου σε H2S 0 4 για 5min και ξέπλυμα  
με νερό.

2. Τρ ίψ ιμο σπόρου με γυα λόχαρτο  για μείωση του όγκου  
του περισπερμίου .

3. Τρίψιμο σπόρου και εμβάπτιση σε ΚΝΘ3 για 1h.
4. Τρ ίψ ιμο σπόρου και γ ιβ βερ ιλ ικό  οξύ 1mg/L στο  

υπόστρωμα.
5. Τρίψιμο σπόρου και θέρμανση στους 50°C για  1h.
6. Θέρμανση σπόρου στους 50° C για 1h.
7. Θέρμανση (50°C) σπόρου και γ ιβ βερ ιλ ικό  οξύ 1mg/L στο 

υπόστρωμα.
8. Θέρμανση (50°C) σπόρου και εμβάπτιση  σε Κ Ν 0 3 για 1h.
S. Γ ιββερ ιλ ικό  οξύ 1mg/L στο υπόστρωμα.
10. Τρίψ ιμο σπόρου και θέρμανση στους 50°C για  1h και 

γ ιβ βερ ιλ ικό  οξύ 1mg/L στο υπόστρωμα.

Χ ρησ ιμοπ ο ιήθηκαν  γυάλ ινα  τρ ιβλ ία  petr i  τα οποία πρώτα ε ίχαν 
απολυμανθε ί .  Η απολύμανση έγ ινε σε δ ιάλυμα χλωρ ίνης  και 
απεσταγμένου νερού σε αναλογ ία  1:4 για μία ώρα. Στην συνέχε ια  
ξεπλύθηκαν  με απεσταγμένο  νερό και τοποθετήθηκαν  για 
αποστε ίρωση,  αφού πρώτα σκεπάστηκαν  σε αλουμ ινόχαρτο ,  σε 
κλ ίβανο στους 100° C για 24 ώρες.

Στην συνέχε ια  αφα ιρέθηκαν  από τον κλ ίβανο και σε κάθε τρ ιβλ ίο  
τοποθετήθηκε  δ ιηθητ ικό  χαρτ ί  ως υπόστρωμα και πάνω σε αυτό 10 
σπόροι  χρωζοφόρας,  οι οποίο ι  π ροηγουμένω ς  είχαν δεχτε ί  
ορ ισμένη μεταχε ίρ ιση .  Ακολούθησε  δ ιαβροχή με 4mL απεσταγμένο  
νερό ή G A 3 1mg/L ανάλογα με την επέμβαση και τα τριβλία 
τοποθετήθηκαν  στους θαλάμους  βλάστησης  με την απαρα ίτητη  
σήμανση και στην συνέχε ια  π ροσθέτονταν  απεσταγμένο  νερό όποτε 
κρ ίνονταν  απαρα ίτητο  έτσι ώστε να δ ιατηρε ίτα ι  η απαρα ίτητη  
υγρασία  για την βλάστηση των σπόρων (Ε ικ .3 ,4) .

Κάθε 2-3 ημέρες καταγράφονταν  ο αρ ιθμός των σπόρων που 
βλάστα ινε  σε κάθε τριβλίο. Η διατήρηση των τρ ιβλ ίων στους 
θαλάμους βλάστησης δ ιάρκεσε 25-30 ημέρες.

Κάθε επέμβαση είχε τρε ις  επαναλήψε ις .  Για κάθε περ ίπτωση 
υπολογ ίστηκε  το επί τοις εκατό ποσοστό  (%) βλάστησης των 
σπόρων της χρω ζοφόρας  με βάση των αρ ιθμό των σπόρων που 
βλάστησαν.  Το πε ίραμα έγ ινε 2 φορές για κάθε θερμοκρασ ία .
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Εικ.3 Θάλαμος Βλάστησης (Σκότος)
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4.2 .2  Πείραμα στον αγρό

Για την μελέτη του β ιολογ ικού κύκλου αύξησης-ανάτττυξης  του 
φυτού της χρ ω ζοφόρας  έγ ινε σπορά σε αγρό στο Βελεστ ίνο, στο 
Αγρόκτημα του Πανεπ ιστημ ίου  Θεσσαλ ίας  στις 7 Μα'ί'ου, με σπόρους 
που συλλέχθηκαν  το 2003. Σπάρθηκαν έξι γραμμές  με οχτώ θέσεις 
σποράς ανά γραμμή οι οποίες απε ίχαν  μεταξύ τους 0,5m. Οι σπόροι  
σπάρθηκαν  σε βάθος περ ίπου 2cm και οι θέσε ις  σποράς που 
δέχτηκαν 2-3 σπόρους του ζ ιζαν ίου σημαδεύτηκαν  με 
γλω σσοπ ίεστρα  προκε ιμένου  να π α ρακολουθηθούν  οι συγκεκρ ιμένο ι  
σπόροι . Κατόπ ιν  ακολούθησε  πότ ισμα με τεχνητή βροχή για 
καλύτερη επαφή του σπόρου με την σποροκλ ίνη .  Η άρδευση γ ινόταν 
όποτε κρ ίνονταν απαρα ίτητη  ενώ απομακρύνονταν  και τα υπόλο ιπα 
ζιζάνια για την δ ιευκόλυνση και την καλύτερη μελέτη της 
χρωζοφόρας.

Εξαιτ ίας  του λήθαργου  των σπόρω ν της χρ ω ζοφόρας  ελάχ ιστο ι  
σπόροι  φύτρωσαν από αυτούς που σπάρθηκαν  και για τον λόγο 
αυτό μελετήθηκαν και τα αυτοφυή φυτά της χρωζοφόρας  που 
προέκυψαν στον συγκεκρ ιμένο  πε ιραματ ικό  αγρό για πιο αξ ιόπ ιστη 
μελέτη της β ιολογ ίας  του ζ ιζαν ίου.  Χ ρησ ιμοπ ο ιήθηκαν  10 φυτά από 
τον πε ιραματ ικό  αυτό αγρό.

Ο β ιολογ ικός  κύκλος του ζ ιζαν ίου μελετήθηκε  με την καταγραφή 
ορ ισμένων σταδ ίων ανάπτυξης  της χρω ζοφόρας  και του χρόνου 
εμφάν ισης  των σταδ ίων αυτών σε ημέρες από την σπορά ή το 
φρεζάρισμα. Για την καταγραφή αυτή χρησ ιμοπ ο ιήθηκε  η κλ ίμακα 
B.B.CH. η οποία αποτελε ί  ένα σύστημα ομο ιόμορφης  
κωδικοπο ίησης  των φα ινοτυπ ικά  ίδιων σταδ ίων ανάπτυξης  από όλα 
τα μονοκοτυλήδονα  και δ ικοτυλήδονα  είδη, βασ ιζόμενη στον γνωστό 
κώδικα των δημητρ ιακώ ν των Zadoks e t .a l . ,1974.
Τα ινστ ιτούτα τα οποία από κοινού ανέπτυξαν  αυτή τη κλ ίμακα είναι: 
Η  ΒΒΑ- B io log ische Bundesans ta l t  fur  Land und Fors tw ir tschaf t  

(Γερμαν ικό  Ο μοσπονδ ιακό  Ερευνητ ικό  Κέντρο για την Γεωργία 
και την Δασοκομ ία )

Η  BSA- Bundessor tenam t (Γερμαν ική  Ομοσπονδ ιακή  Υπηρεσ ία  
Ποικ ιλ ιών)

Η  IVA- Chemica l  Industry  -  Indus tr ieverband Agra r  (Γερμανική 
Ένωση Κ ατασκευαστώ ν Α γροχημ ικώ ν  Προϊόντων)

Η κλ ίμακα αυτή ε ίνα ι  ένα δεκαδ ικό  σύστημα με δέκα βασικά 
στάδια ανάπ τυξης  και π ερ ισσότερα  από δέκα δευτερεύοντα.  
Ξεκ ινάε ι  από το φύτρωμα των σπόρων, στάδιο 0 και τελε ιώνε ι  με το 
γήρας των φυτών, στάδιο 90. Το σύστημα αυτό εξελ ίχθηκε  και 
προσαρμόστηκε  στα ζ ιζάν ια  ώστε να μπορέσε ι  να χρησ ιμοπο ιηθε ί  
σε κάθε έρευνα της ανάπτυξης  των φυτών αυτών (Hess et a l . , 1997).

Ένα τέτοιο παράδε ιγμα  αποτελε ί  και η μελέτη των σταδ ίων 
αύξησης -ανάπ τυξης  του ζ ιζαν ίου Ipomoea hederacea  
(αγρ ιοφασουλ ιά )  από την Στάρτσου (2004),  στην περ ιοχή του 
Βελεστ ίνου.
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Στον Πιν.1 π αρουσ ιάζοντα ι  αναλυτ ικά  τα στάδια που 
καταγράφηκαν  στο συγκεκρ ιμένο  πε ίραμα και η κωδικοπο ίησή τους 
σύμφωνα με την κλ ίμακα B.B.CH. Ως μηδεν ικός χρόνος θεωρήθηκε  
η σπορά ή το φρεζάρισμα, για τον λόγο του ότι μελετήθηκαν  και 
αυτοφυή φυτά. Το φρεζάρ ισμα εφαρμόστηκε  την ίδια ημέρα με την 
σπορά.

Πιν.1 Κωδικοπο ιημένα  στάδια ανάπτυξης  που χρησ ιμοπο ιήθηκαν  
για την χρωζοφόρα και περ ιγραφή τους κατά την κλ ίμακα B.B.CH.

Κωδικός σταδίου Στάδιο ανάπτυξης

0 σπορά

10 Πλήρη έκπτυξη κοτυληδόνων

12 Δύο πρώτα φύλλα

14 Τέσσερα φύλλα

19 Εννέα ή περισσότερα φύλλα

21 Πρώτος πλάγιος βλαστός

23 Τρεις πλάγιοι βλαστοί

51 Έναρξη έκπτυξης άνθους

59 Πλήρης έκπτυξη άνθους

71 Εμφάνιση καρπών

89 Πλήρης ωρίμανση καρπού

...... ............ _ ... 9 7 .......  . ......._ Θάνατος φυτού
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4.3 Μορφολογία χρωζοφόρας

Στα φυτά στον πε ιραματ ικό  αγρό για την μελέτη της β ιολογ ίας  του 
ζ ιζαν ίου μελετήθηκαν και τα δ ιάφορα μορφολογ ικά  γνω ρ ίσματα  της 
χρωζοφόρας.

4.3.1 Πείραμα στον αγρό

Συγκεκρ ιμένα μελετήθηκαν τα εξής χαρακτηρ ιστ ικά :

Ο  Το ύψος του ζ ιζανίου, από την επ ιφάνε ια  του εδάφους: όταν το 
φυτό ολοκλήρω σε τον β ιολογ ικό  του κύκλο.

© Τ ο  χρώμα και το σχήμα του φύλλου όταν αυτό απέκτησε  το 
τελ ικό του μέγεθος.

θ  Το μέγεθος,  μήκος-πλάτος  του φύλλου από το μέσο του 
κεντρικού βλαστού του φυτού.

Ο Το χρώμα και το σχήμα του άνθους στην πλήρη έκπτυξη.
Θ Τα χαρακτηρ ιστ ικά  του άνθους.
©  Το χρώμα, το σχήμα και το βάρος του καρπού στην έναρξη της 

ωρίμανσης.
© Τ ο  χρώμα, το σχήμα και το βάρος του καρπού στην πλήρη 

ωρίμανση.
©  Σπόροι  ανά καρπό.
©  Το χρώμα, το σχήμα το μέγεθος και το βάρος του σπόρου στην 

πλήρη ωρίμανση.
Οι παραπάνω  μετρήσε ις  έγ ιναν  με την βοήθε ια  υποδεκάμετρου,
παχύμετρου,  ζυγού ακρ ίβε ιας  και στερεοσκοπ ίου ,  ανάλογα με την
παρατήρηση.
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4.4 Αντ ιμετώ πιση της χρω ζοφ όρας

Η μελέτη της χημ ικής  αντ ιμετώπ ισης  της χρω ζοφόρας  έγ ινε με την 
εφαρμογή και την αξ ιολόγηση εννέα ζ ιζαν ιοκτόνων εκ των οποίων 
τα τέσσερα εφαρμόστηκαν  προφυτρω τ ικά  (PRE), τα τρία 
προσπαρτ ικά  με ενσωμάτωση (ΡΡΙ) και τα δύο μεταφυτρωτ ικά  
(POST) σε καλλ ιέργε ιες  βαμβακ ιού και φασολ ιού ,  σε τρεις 
δ ιαφορετ ικές  θέσε ις  του Αγροκτήματος ,  μία με βαμβάκ ι  και δύο με 
φασόλι .

4.4.1 Πείραμα στον αγρό

Η επιλογή των ζ ιζαν ιοκτόνων έγ ινε με βάση τη β ιβλ ιογραφ ία  αλλά 
και την κυκλοφορ ία  τους στην Ελλάδα για τις συγκεκρ ιμένες  
καλλ ιέργε ιες  (βαμβάκ ι  και φασόλι) .  Το πε ίραμα έγ ινε στο Αγρόκτημα  
του Πανεπ ιστημ ίου  Θ εσσαλ ίας  στην περ ιοχή του Βελεστ ίνου.

Τα ζ ιζαν ιοκτόνα που εφαρμόστηκαν  προφυτρω τ ικά  ήταν τα 
a lach lo r  (Lasso 48CS), p rometryne (P rom etrex  50SC), 
pend im etha l in  (Stomp 33EC) και c lom azone  (Cent ium 36CS). 
Εκε ίνα που εφ αρμόστηκαν  προσπαρτ ικά  με ενσωμάτωση ήταν τα 
c lomazone (Cent ium 36CS), e tha f lu ra l in  (Sonalan 33EC) και 
t r i f lu ra l in  (Tre f lan 48EC). Τέλος τα ζ ιζαν ιοκτόνα που 
χρησ ιμοπο ιήθηκαν  μεταφυτρωτ ικά  ήταν τα th i fensu l fu ron  (Harmony 
75WG) και bentazon (Basagran 48AS).

4.4 .1α Τα ζ ιζανιοκτόνα μελέτης

Ξ  C lomazone: ανήκε ι  στην ο ικογένε ια  Ισοξαζολ ιδ ινόνες .  Το
χημικό του όνομα είναι 2 - [ (2 -ch lo ro ph eny l )m e thy l ] -4 ,4 -d im e thy l -3 -  
isoxazo l id inone.
Το συνηθέστερο  εμπορ ικό  σκεύασμα που κυκλοφορε ί  σήμερα είναι  
το Command αλλά έχει  και αλλά εμπορ ικά  ονόματα όπως το Gamit,  
Magis ter , και Meri t  ανάλογα με την χώρα κυκλοφορίας.  Το 
σκεύασμα που χρησ ιμοπο ιήθηκε ,  Cent ium 36CS, είναι  α ιώρημα 
μ ικροκάψουλων (CS) αλλά στο εμπόρ ιο  κυκλοφορε ί  και σαν 
γαλακτοπο ιήσ ιμο  συμπύκνω μα EC.

Πρόκε ιτα ι  για εκλεκτ ικό  ζ ιζαν ιοκτόνο  εδάφους που εφαρμόζετα ι  
προσπαρτ ικά  με ενσωμάτωση (ΡΡΙ), προφυτρωτ ικά ,  ή πριν  τη 
σπορά (DPP, days pr io r  p lant ing),  στη σόγια και άλλα ψυχανθή, 
στον καπνό, βαμβάκι , πατάτα, για τον έλεγχο αγρω στω δώ ν και 
π λατύφυλλω ν ζ ιζαν ίων όπως ε ίναι η μουχρ ίτσα (Echinochloa  
crusgall i ), οι σετάρ ιες  ( Setaria sp), ο τάτουλας (Datura 
stramonium),  η λουβουδ ιά  ( Chenopodium album),  η αγρ ιοβαμβακ ιά  
(Abuti lon theophrasti),  η αγρ ιομελ ιτζάνα  (Xanthium strumarium),  η 
αγρ ιοτομάτα  (Solanum nigrum)  και το α ιματόχορτο  (Digitaria 
sanquinalis)  (Anonymous,  1987, w w w .F M C .co m ).

Αποτελε ί  εγκεκρ ιμένο  ζ ιζαν ιοκτόνο  στις  ΗΠΑ για χρήση στη σόγια,
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στο βαμβάκι, στα μπιζέλ ια , στις π ιπερ ιές ,  στον καπνό, στις 
γλυκοπατάτες ,  στην αραχ ίδα και στα κολοκύθ ια  (Renner et al., 
1992).

To c lomazone κατατάσσετα ι  στα μετακ ινούμενα  ζ ιζαν ιοκτόνα.  Η 
απορρόφησή του από τα φυτά ε ίναι  σχετ ικά εύκολη και μεταφέρετα ι  
στο φύλλωμα όπου εκε ί  εκδηλώνε ι  τη ζ ιζαν ιοκτόνο  δράση του. Η 
απ οτελεσματ ικότη τα  του ως προς τον έλεγχο των ζ ιζαν ίων έχει 
μελετηθε ί  σε πολλές  καλλ ιέργε ιες  δ ιεθνώς, για την καλλ ιέργε ια  του 
καπνού όμως δεν υπάρχουν αρκετές  ερευνητ ικές  εργασ ίες  στη 
Ελλάδα.

Το νέο σκεύασμα Cen t ium 36CS του c lom azone  αξ ιολογήθηκε  και 
στο βαμβάκι  ως προς την απ οτελεσματ ικότη τά  του στον έλεγχο των 
ζ ιζανίων. Πάνω από πενήντα  δοκ ιμές  έλαβαν μέρος σε δ ιάφορες  
πολ ιτε ίες  των ΗΠΑ. Το ζ ιζαν ιοκτόνο  c lomazone CS ελέγχθηκε  ως 
έτο ιμο μίγμα και ως μίγμα με το f luometu ron .  Το έτο ιμο μίγμα 
προφυτρω τ ικά  παρε ίχε  έλεγχο ίδιο με τον έλεγχο που παρε ίχε  το 
μίγμα με το f luometu ron .  Το έτο ιμο μ ίγμα ( Command cotton premix  
fo rm u la t ions)  με προφυτρωτ ική  εφαρμογή έλεγξε τα ζ ιζάνια 
Xan th ium  s t rum ar ium  και A m aran th us  hyb r idus  στον ίδιο βαθμό με 
τα συμβατ ικά  προγράμματα  ελέγχου στο βαμβάκ ι  (αρχικά tr i f lu ra l in  
με ΡΡΙ εφαρμογή και στη συνέχε ια  f luom etu ron  με PRE εφαρμογή). 
To c lomazone όταν εφαρμόστηκε  προφυτρω τ ικά  (PRE) στο βαμβάκι  
ήταν πιο αποτελεσματ ικό  στον έλεγχο της ανθεκτ ικότητας ,  του 
ζ ιζαν ίου Xan th ium  s t rum ar ium  από ότι το ζ ιζαν ιοκτόνο  MSMA 
βιότυπου R (C hand rashekha r  et al., 1995).

a  Bentazon: ανήκε ι  στην ο ικογένε ια  των Βενθοθε ιαδ ιαζολώ ν και 
στην Ελλάδα κυκλοφορε ί  με το εμπορ ικό  όνομα Basagran 48AS. 
Ονομάζετα ι  κατά IUPAC 3 - (1 -methy le thy l ) - (1  Η ) - 2 ,1,3-
be nzo th iad iaz in -4 (3H )-one  2,2 -d iox ide.  Με χημ ικό  τύπο οξέος 
C10H12N2O3S.

Ο μηχαν ισμός δράσης του ε ίναι  η παρεμπόδ ιση  της 
φ ω τοσύνθεσης  στο φωτοσύστημα  II. Στα φυτά ε ισέρχετα ι  από την 
ρίζα και το φύλλωμα και μετακ ινε ίτα ι  ελάχ ιστα.  Τα συμπτώματα  από 
την εφαρμογή του εμφαν ίζοντα ι  έπε ιτα από 3-5 ημέρες  και ε ίναι 
χλώρωση την οποία ακολουθε ί  ξήρανση και νέκρωση του 
φυλλώματος.  Στο έδαφος συγκρατε ίτα ι  αδύναμα, δ ιασπάτα ι  
μ ικροβ ιακά,  έχει  ημ ιζωή περ ίπου 20 ημέρες, δεν εκπλύνετα ι  πέρα 
από την ζώνη κατεργασ ίας  του εδάφους  και είναι  μη πτητ ικό  
(Λόλας,  2003).

To Basagran 48AS εφαρμόζετα ι  σε φυτρωμένα  ζ ιζάν ια  με 
συν ιστώμενη δόση 150-250mL σκευάσματος  / στρ . πριν αυτά 
περάσουν  το στάδιο  των 4-5 φύλλων. Πρέπει  να γ ίνετα ι  καλή 
δ ιαβροχή των ζ ιζαν ίων,  με π ίεση μ ικρότερη από 3Atm, 
χρ ησ ιμοπ ο ιώ ντας  μπεκ τύπου σκούπας.  Συν ίστατα ι  πότ ισμα με 
τεχνητή βροχή 2-3 ημέρες πριν  από την εφαρμογή και 5-6 ώρες 
μετά την εφαρμογή αν δεν βρέξει .

Έχει  ευρύ φάσμα δράσης ελέγχοντας  πλατύφυλλα  ζ ιζάν ια  καθώς
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και την κύπερη σε πολλές  καλλ ιέργε ιες .  Είναι εκλεκτ ικό  σε 
καλαμπόκι ,  σόγια,  αραχίδα,  κουκιά, φασόλια, λ ινάρι ,  μπιζέλια, 
αρακά, σ ιτηρά και στους χλοοτάπητες

όπου ελέγχε ι  αρκετά  ζ ιζάν ια  αγρ ιοβαμβακ ιά ,  κίρσιο,
αγρ ιομελ ιτζάνα ,  αγρ ιοτοματ ιά ,  λουβουδιά ,  κολλητσ ίδα,  τρ ιβόλ ι  κ.α.

0  Pend imetha l in :  ανήκει στ ις  Δ ιν ι τροαν ιλ ίνες  και στη χώρα μας 
ένα εμπορ ικό  όνομα είναι  Stomp. Ονομάζετα ι  κατά IUPAC Ν-(1- 
e th y lp ro py l ) -3 ,4 -d im e th y l -2 ,6 -d in i t rob enze nam ine .  Έχε ι  χημικό τύπο 
C 1 3 H 1 9 N 3 0 4 .

Δρα π αρεμπ οδ ίζο ντας  την μ ίτωση- κυτταροδ ια ίρεση  στο ριζικό 
σύστημα και ε ιδ ικότερα τον π ολυμερ ισμό  και την συμμετοχή της 
πρωτε ΐνης  τουμπουλ ίνης  στο σχηματ ισμό  της ατράκτου.  Είναι 
αποτελεσματ ικό  σε εδάφη με οργαν ική  ουσία μέχρι  10% ή και 
περ ισσότερο  (Herb ic ide  Handbook, 2002).

To Stomp εφαρμόζετα ι  ανάλογα με την καλλ ιέργε ια  προσπαρτ ικά  
με ενσωμάτωση,  επ ιφανε ιακά  προφυτρωτ ικά .  Η συν ιστώμενη δόση 
ε ίνα ι  40 0 -600m L / στρ . σε 25-50L νερό.

Συν ιστάτα ι  για τον έλεγχο αγρω στω δώ ν όπως αλεπονουρά,  
νεραγρ ιάδα,  μουχρίτσα,  ήρα, φάλαρη, πόα, σετάρια, βέλ ιουρα από 
σπόρο, μίλιο, κεχρί,  φεστούκα και ελευσίνη. Επίσης χρησ ιμοπο ιε ί τα ι  
εναντ ίων πλατύφ υλλω ν  όπως η αγρ ιοτοματ ιά ,  βλήτο,  λουβουδιά ,  
γλυστρ ίδα ,  ανθεμ ίδα  κ.α. (Λόλας,2003) .

Prometryne:  ένα από τα εμπορικά του ονόματα ε ίναι το 
Prometrex και ε ίναι μια δραστ ική  ουσία που ανήκει στις Τρ ιαζ ίνες.  
Ονομάζετα ι  κατά IUPAC N ,N -b is (1 -m e thy le thy l ) -6 - (m e thy l th io ) -  
1 ,3 ,5 - t r iaz ine -2 ,4 -d iam ine .  Έχε ι  χημ ικό  τύπο C10H19N5S.

Ο μηχαν ισμός δράσης του ε ίναι  η παρεμπόδ ιση της 
φ ω τοσύνθεσης  στο φωτοσύστημα  II και συγκεκρ ιμένα  η δ ιακοπή της 
μεταφοράς e-. Ε ισέρχετα ι  στα φυτά από την ρίζα ή το φύλλωμα. 
Μετά την εφαρμογή του στο έδαφος απ ορροφάτα ι  εύκολα από τις 
ρίζες και μεταφέρετα ι  αποπλαστ ικά  στους βλαστούς.  Στα φύλλα, 
μετά από μεταφυτρωτ ική  εφαρμογή,  δεν μετακ ινε ίτα ι  σε άλλα μέρη. 
Έχε ι  μ ικρή υπολε ιμματ ική  δ ιάρκεια(ΗβΓ0ίο ίάβ Handbook, 2 Οι02).

Εφαρμόζετα ι  με ομο ιόμορφο ψεκασμό εδάφους ή σε έδαφος που 
τα ζ ιζάν ια είναι  ακόμα μικρά, με 40-60πιΙ_/στρ ., με μπεκ τύπου 
σκούπας και π ίεση έως 3Atm. Η δόση εφαρμογής  ε ίναι  από 100- 
400mL σκευάσματος  ανά στρέμμα ανάλογα με την καλλ ιέργε ια .  
Πρέπει  να αποφεύγετα ι  η χρήση του σε αμμώδη και οργαν ικά  εδάφη 
εξα ιτ ίας  του κ ινδύνου που υπάρχε ι  για να προκαλέσε ι  
φυτοτοξ ικότητα .  Η συγκομ ιδή  σε όλες τις καλλ ιέργε ιες  πρέπε ι  να 
γ ίνετα ι  τουλάχ ιστον  ενάμ ιση μήνα μετά από την τελευτα ία  επέμβαση 
του ζ ιζαν ιοκτόνου (Γ ιαννοπολ ίτης ,  1997).

To prometryne είναι  προφυτρω τ ικά  εκλεκτ ικό  στο βαμβάκι,  
πατάτα, ηλ ίανθο, αραχίδα,  αρακά, σκόρδο και φακή. Στο βαμβάκι  
συνήθως αναμε ιγνύετα ι  με τα a lach lor ,  pend im etha l in ,  tr i f lu ra l in  για 
να δράσει  σε ένα ευρύτερο φάσμα ζ ιζαν ίων.  Όταν  το ζ ιζαν ιοκτόνο
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εφαρμόζετα ι  μεταφυτρωτ ικά ,  η εφαρμογή γ ίνετα ι  νωρίς  όταν τα 
ζ ιζάν ια βρ ίσκοντα ι  σε μικρό στάδιο σε καλλ ιέργε ιες  καρότου, 
σέλ ινου κ.α. Ελέγχει  ετήσια πλατύφυλλα  και αγρωστώδη ζιζάνια 
όπως η αγρ ιοτοματ ιά ,  βλήτο,  λουβουδ ιά ,  μουχρ ίτσα,  αλεπονουρά,  
στελλάρ ια  κ.α. Α νθεκτ ικότητα  παρουσ ιάστηκε  στα ζιζάνια: αγρώστη, 
κολλητσ ίδα  μεγαλόκαρπη,  τρ ιβόλι  (Λόλας,2003) .

th i fensu l fu ron-m ethy l :  με εμπορ ικό  όνομα Harmony 75WG 
είναι μέλος της ο ικογένε ιας  των Σουλφονυλουρ ιών.  Ονομάζετα ι  κατά 
IUPAC methyl 3 - [ [ [ [ (4 -m e thoxy -6 -m ethy l -1 ,3 ,5 - t r iaz in -2 -
y f jam ino ]ca rbo ny l ]am in o ]su l fony l ] -2 - th ioph ene ca rb oxy la te .  Έχει 
χημ ικό  τύπο C 1 2 H 1 3 N 5 0 6 S 2  (Herb ic ide  Handbook, 2002).

Παρεμποδ ίζε ι  την δράση της οξε ικογαλακτ ικής  συνθετάσης 
(ALS). Δρα δ ιασυστηματ ικά  και απορροφάτα ι  κυρ ίως από το 
φύλλωμα και δευτερευόντω ς  από την ρίζα των ζ ιζανίων. 
Μετακ ινε ίτα ι  στα ακρα ία  μερ ιστώματα  του βλαστού και της ρίζας και 
εμποδίζε ι  την ανάπτυξή  τους η οποία σταματά μερικές ώρες μετά 
την εφαρμογή του. Στο έδαφος αποδομε ίτα ι  γρήγορα μ ικροβ ιακά  και 
με χημ ική  υδρόλυση. Έ χε ι  ημ ιζωή 10-15 ημέρες, ξεπλένετα ι  εύκολα 
και ε ίνα ι  μη πτητ ικό  (Λόλας,2003) .

Κυκλοφορε ί  στη Ελλάδα από το 1997 και είναι  μεταφυτρωτ ικό  
εκλεκτ ικό  στην σόγια και τα σιτηρά, κυρ ίως στο καλαμπόκι ,  για την 
αντ ιμετώπ ιση των π λατύφυλλω ν ζ ιζαν ίων.  Τα ζ ιζάν ια  πρέπε ι  να 
ψεκάζοντα ι  ομο ιόμορφα με πίεση μ ικρότερη από 2,5 Atm σε 20-40L 
ψεκαστ ικό υγρό ανά στρέμμα. Η δόση εφαρμογής  είναι  1-2g 
σκευάσματος  ανά στρέμμα και γ ίνετα ι  με μπεκ τύπου σκούπας.
Τα ζ ιζάν ια  που μπορε ί  να αντ ιμετω π ιστούν  από το συγκεκρ ιμένο  
ζ ιζαν ιοκτόνο  ε ίναι η λουβουδ ιά ,  το τραχύ βλήτο,  ο τάτουλας και η 
γλυστρ ίδα.  Ανθεκτ ικά  σε αυτό ε ίναι όλα τα αγρωστώδη καθώς και 
τα: αγρ ιομελ ιτζάνα ,  σκαρολάχανο,  αλογοουρά,  βερόν ικα
(Γ ιαννοπολ ίτης ,  1997, Λόλας, 2003).

4.4.2 Εγκατάσταση

Το πε ίραμα της χημ ικής  αντ ιμετώπ ισης  π ραγματοπ ο ιήθηκε  στο 
Αγρόκτημα  του Πανεπ ιστημ ίου  στο Βελεστ ίνο σε δύο καλλ ιέργε ιες ,  
βαμβάκι  σε μία θέση και φασόλ ι  σε δύο δ ιαφορετ ικές  θέσεις.  Η 
σπορά του βαμβακ ιού και του φασολ ιού στην μία θέση έγ ινε στ ις 7 
Μαΐου και του φασολ ιού στην δεύτερη θέση έγ ινε στις 24 Ιουνίου και 
χρ ησ ιμοπ ο ιήθηκε  το πε ιραματ ικό  σχέδιο πλήρε ις  τυχα ιοπο ιημένες  
ομάδες (RCB),  με τρεις επαναλήψε ις .  Η τυχα ιοπο ίηση των 
επεμβάσεων στα πε ιραματ ικά  σχέδια  έγ ινε με την βοήθε ια  και την 
χρήση στατ ιστ ικώ ν π ινάκων (Φασούλας,  1992).
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Τα ζ ιζαν ιοκτόνα ψεκάστηκαν  σε δύο στάδια. Στις 7 Μαΐου 
εφαρμόστηκαν  τα ττροφυτρωτικά (PRE) και τα ενσωματούμενα  
(ΡΡΙ) και 20 ημέρες μετά έγ ινε και η εφαρμογή των 
μεταφυτρω τ ικώ ν  (POST) ζ ιζαν ιοκτόνων.  Στο φασόλ ι  της δεύτερης  
θέσης τα π ροφυτρω τ ικά  και τα ενσω ματούμενα  ψεκάστηκαν  στις 
23 Ιουνίου και τα μεταφυτρωτ ικά  στις 16 Ιουλίου. Τα ζ ιζαν ιοκτόνα 
ψεκάστηκαν με ψεκαστήρα π ροπ ιέσεω ς αέρα στ ις  μέγ ιστες 
συν ιστώμενες  δόσε ις  και στ ις  δύο καλλ ιέργε ιες  (Πιν. 2,3).

Σε κάθε επανάληψη δύο επεμβάσε ις  στο βαμβάκι  και μία στο 
φασόλ ι  αποτελούσαν  τους μάρτυρες  του πε ιράματος,  οι οποίο ι  δεν 
δέχτηκαν καμία χημ ική  επέμβαση, παρά μόνο σκάλ ισμα. Στις 35 
ημέρες από την σπορά (ΜΑΣ) όλα τα π ε ιραματ ικά  τεμάχια 
σκαλ ίστηκαν.  Ό ποτε  κρ ινόταν απαρα ίτητο  ο πε ιραματ ικός  αγρός 
αρδευόταν.

Πιν. 2 Επεμβάσεις χημικής αντιμετώπισης της χρωζοφόρας στο βαμβάκι.

ΑΙΑ Επέμβαση Σκεύασμα
Χρόνος

εφαρμογής
Δόση
δ.ο.

g/στρ

Σκεύασμα 
mL/στρ .

Σκεύασμα
mL/12m2

1 Μάρτυρας 1
Δύο

σκαλίσματα m

2 Μάρτυρας 2
Ένα σκάλισμα 

30ΜΑΣ m _

3 alachlor Lasso 48 CS PRE 192 400 4,8

4 prometryn Prometrex 50 SC PRE 150 300 3,6

5 pendimethalin Stomp 33 E PRE 100 300 3,6

6 trifluralin Treflan 48 EC ΡΡΙ 144 300 3,6

7 clomazone Centium 36 CS PRE 28,8 80 0,96

8 clomazone Centium 36 CS ΡΡΙ 28,8 80 0,96
9 thifensulfuron Harmony 75 WG POST 0,75 1 0,01

10 bentazone Bazagran 48 AS POST 96 200 2,4
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Πιν. 3 Επεμβάσεις χημικής αντιμετώπισης της χρωζοφόρας στο φασόλι.

Επέμβαση Χρόνος εφαρμογής
Δόση 
δ.ο. 

g/σ τρ .

Σκεύασμα 
mL/στρ .

Σκεύασμα
mL/12m2

1. Μάρτυρας 1°2° σκάλ.,30ΜΑΣ - - -

2.Prometrex (prometryn) 
50SC

PRE 150 400 4

3.Basagran (bentazon) 48AS POST 96 200 2
4.Centium (clomazone) 

36CS
PPI 36 100 1

5.Centium (clomazone) 
36CS

PRE 36 100 1

6.Harmony (thifensulfuron- 
methyl) 75WG

POST 0,75 1 0,01

7.Lasso (alachlor) 48CS PPI 192 400 4
8.Sonalan (ethafluralin) 33EC PRE

PPI
132 400 4

S.Stomp (pendimethalin) 
33EC

PRE 99 400 4

lO.Treflan (trifluralin) 48EC PPI 96 300 3

4.4 .3  Π αρατηρήσ εις

Η αξ ιολόγηση της απ οτελεσματ ικότη τας  των ζ ιζαν ιοκτώ νω ν 
έγ ινε  με τον επ ί  τ ις εκατό έλεγχο της  χρ ω ζοφόρας  από κάθε 
ζ ιζαν ιοκτόνο  σε σχέση με τον μάρτυρα. Ο υπολογ ισμός του επί τις 
εκατό ελέγχου έγ ινε με βάσει  του αρ ιθμού των β ιώσ ιμων φυτών 
χρωζοφόρας  σε κάθε πε ιραματ ικό  τεμάχ ιο  15, 30 και 45 MAE των 
ζ ιζαν ιοκτόνων.  Ο αρ ιθμός αυτός  εκφράστηκε  ως επί τ ις εκατό των 
φυτών χρωζοφόρας  στο μάρτυρα.

Η εκλεκτ ικότητα  των ζ ιζαν ιοκτόνω ν έγ ινε με την μέτρηση του 
χλωρού και του ξηρού βάρους των φυτών της καλλ ιέργε ιας .  Για 
την αξ ιολόγηση των ζ ιζαν ιοκτόνων ως προς την φυτοτοξ ικότητα  
στο βαμβάκι  και στο φασόλ ι  κόπηκαν στην επ ιφάνε ια  του εδάφους 
5 φυτά από κάθε πε ιραματ ικό  τεμάχιο, με τυχαία δε ιγματοληψ ία .  
Τα φυτά αυτά μεταφέρθηκαν  στο εργαστήρ ιο  όπου ζυγ ίσ τηκε  το 
χλωρό βάρος,  στην συνέχε ια  τα φυτά τοποθετήθηκαν  στον 
κλ ίβανο στους 80° C για δύο ημέρες και μετά την ξήρανση 
ζυγ ίστηκε  το ξηρό βάρος.

Η απόδοση των καλλ ιεργε ιών  έγ ινε με την μέτρηση του 
αρ ιθμού των καρυδ ιών και του σύσπορου  στο βαμβάκ ι  και με τον 
αρ ιθμό και το βάρος των λοβών στο φασόλι.
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4.4.4 Εδαφικές συνθήκες

Σύμφωνα με την εδαφολογ ική  μελέτη και τον εδαφολογ ικό  
χάρτη του Α γροκτήματο ς  του Πανεπ ιστημ ίου  Θεσσαλ ίας  στο 
Βελεστ ίνο, η περ ιοχή στην οποία έγ ινε  το πε ίραμα 
περ ιλαμβάνε ι  εδάφη τα οποία κατά την Εδαφολογ ική 
ταξ ινόμηση του Υπουργε ίου  Γεωργ ίας  των Η.Π.A (soil  
Taxonomy, 1992) κατατάσσοντα ι  στα X erochrep ts  των 
Incept iso ls  και συγκεκρ ιμένα  στην υποομάδα Calcic . Είναι 
εδάφη επίπεδα, ορ ιζόντ ια, χωρίς  π ροβλήματα  δ ιάβρωσης,  με 
κατάσταση υδρομορφ ίας  άριστη. Ο βαθμός οξύτητας  ε ίναι 
αλκαλ ικός  αλλά δεν αποτελε ί  πρόβλημα ή κ ίνδυνο για απόθεση 
αλάτων και δημ ιουργ ία  π αθογένε ιας  (Μήτσ ιος  κ.α., 2000).

4.5 Στατιστική Ανάλυση

Η στατ ιστ ική  επεξεργασ ία  των αποτελεσμάτω ν  έγ ινε με την 
ανάλυση π αραλλακτ ικό τη τας  (ANOVA) του στατ ιστ ικού  πακέτου 
MSTAT καθώς επ ίσης και με το στατ ιστ ικό  π ρόγραμμα SPSS 8.0 
for w indows. Για τον δ ιαχωρ ισμό  των όρων με στατ ιστ ική  δ ιαφορά 
μεταξύ τους υπολογ ίστηκε  το LSDo.os, για π ιθανότητα  σφάλματος  
ρ=5%. Επίσης υπολογ ίστηκε  το CV% - συντελεστής  
παραλλακτ ικό τητας  και έγ ινε  εφαρμογή του κρ ιτηρ ίου τ (t - test ) 
στις π ερ ιπτώσε ις  σύγκρ ισης  δύο μεταβλητών (Τζώρτζ ιος ,  1998).
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5.1 Βιολογία της χρωζοφόρας

Η μελέτη της β ιολογ ίας  της χρωζοφόρας  αφορούσε  τις συνθήκες 
βλάστησης του σπόρου (σπάσιμο του ληθάργου)  και την μέτρηση 
του χρόνου εμφάν ισης  των σημαντ ικότερω ν σταδ ίων ανάπτυξης  
του ζ ιζαν ίου,  σύμφωνα με την κλ ίμακα B.B.CH.

5.1.1 Πείραμα στο εργαστήριο  

5.1 .1α Βλαστικότητα

Η μελέτη της βλαστ ικότητας  του σπόρου της χρωζοφόρας  έγ ινε 
σε ελεγχόμενες  συνθήκες  θερ μοκρασ ίας  (25 και 15°C) και 
φωτοπερ ιόδου  (24 h σκοτάδ ι  και 8 h /16 h φως / σκοτάδι).

Χ ρησ ιμοπ ο ιήθηκε  σπόρος ηλ ικ ίας 4 μηνών και πάνω (συλλογή 
2003,2004)  και 18 μηνών (συλλογή 2003) . Όλες  οι δοκ ιμές  έγ ιναν 
δυο φορές και κάθε μεταχε ίρ ιση είχε 3 επαναλήψε ις .

Αρχ ικά δοκ ιμάστηκε  η βλαστ ικότητα  σε απεσταγμένο  νερό χωρίς  
καμία άλλη μεταχε ίρ ιση του σπόρου. Επειδή ο σπόρος δεν 
βλάστησε σε καμμία από τις συνθήκες  θερμοκρασ ίας -  
φωτοπερ ιόδου βρέθηκε ότι ο σπόρος έχει λήθαργο και γ ι ’ αυτό 
στις επόμενες  δοκ ιμές  χρ ησ ιμοπ ο ιήθηκαν  άλλες μεταχε ιρ ίσε ις  
(Πιν .4 ,5 ,6) .
Όπως με το νερό έτσι και με το πυκνό H2S 0 4 (95-97%) 
(εμβάπτ ιση για 5min και καλό ξέπλυμα με νερό, μετά βλάστηση 
του σπόρου σε απεσταγμένο  νερό) αλλά και με το Κ Ν Ό 3 (0.2%) 
δεν π αρατηρήθηκε  δ ιακοπή του λήθαργου και βλάστηση του 
σπόρου της χρω ζοφόρας  τόσο στους 25°Ό όσο και στους 15°Ό 
ανεξάρτητα  της φωτοπερ ιόδου (Π ιν.4,5) .  Από τις μεταχε ιρ ίσε ις  
στον ττιν.4 στην στατ ιστ ική  ανάλυση των αποτελεσμάτω ν  
αφα ιρέθηκαν  οι μηδεν ικές  τ ιμές και έγ ινε ανάλυση 
παραλλακτ ικό τητας  (ANOVA) μεταξύ των δύο επεμβάσεων.  Οι 
τ ιμές δ ιαφέρουν  στατ ιστ ικά  και στ ις  δύο συνθήκες  φω τοπερ ιόδου  
(παράρτημα).

Το υψηλότερο ποσοστό  βλάστησης στους 25°C βρέθηκε στην 
μεταχε ίρ ιση τρ ίψ ιμο με γυαλόχαρτο  (απώλε ια  βάρους του σπόρου 
κατά 0,003g όταν το βάρος του σπόρου αγγ ίζε ι  τα 0.015g δηλαδή 
περίπου 3%) και βλάστηση σε δ ιάλυμα 1mg/L G A3 και ήταν 100% 
στην φωτοπερ ίοδο  8 / 16 h φως / σκοτάδ ι  και 90% στην 
φωτοπερ ίοδο  24 h σκοτάδ ι  (Πιν .4).  Στους 15°C τα αντ ίστο ιχα 
ποσοστά  βλάστησης  ήταν 80 και 100% (Πιν.5).

Στις υπόλο ιπες δύο μεταχε ιρ ίσε ις  - G A3 1mg/L, θέρμανση στους 
50°Ό για 1h και βλάστηση σε δ ιάλυμα 1 mg/L GA3- το ποσοστό
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βλάστησης ήταν σημαντ ικά  χαμηλότερο  σε σύγκρ ιση με την 
μεταχε ίρ ιση τρ ίψ ιμο με γυαλόχαρτο  και βλάστηση σε δ ιάλυμα 
1mg/L G A 3 τόσο στους 25°C όσο και στους 15°C (Πιν.4,5). 
Ειδικότερα,  το ποσοστό  βλάστησης  για την μεταχε ίρ ιση 1mg/L 
G A3 ήταν 25% στην φω τοπερ ίοδο  8 h /16 h φως / σκοτάδ ι  και 33% 
στην φωτοπερ ίοδο  24 h σκοτάδ ι  στους  25°C και 7 και 20% 
στους1 5°0  για τις δύο φωτοπερ ιόδους,  αντ ίστο ιχα .

Στην μεταχε ίρ ιση G A 3 1mg/L (δοκ ιμάστηκε  μόνο στους 15°C) τα 
αντ ίστο ιχα ποσοστά ήταν 10 και 30% ( Πιν.5).

Από τα αποτελέσματα  παραπάνω φαίνετα ι  ότι όταν ο σπόρος 
της χρωζοφόρας  δέχετα ι  τρ ίψ ιμο με γυαλόχαρτο  και στην συνέχε ια  
τοποθετηθε ί  για βλάστηση σε δ ιάλυμα G A3 1mg/L βλαστάνε ι  σε 
ποσοστό  πάνω από 80%, τόσο στους 25°C όσο και στους 15°C 
ανεξάρτητα  της φωτοπερ ιόδου  (24h σκοτάδ ι  ή 8 /1 6 h φως / 
σκοτάδι).

Πιν.4 Επί τοις  εκατό βλαστ ικότητα  σπόρου χρω ζοφόρας  συλλογής 
2003 στους 25°C σε δύο συνθήκες  φωτοπερ ιόδου.

Επέμβαση Φωτοπερίοδος Βλαστικότητα
(%)

24 h σκοτάδι 90
Τρίψιμο και GA3

δίκρως και 16h σκοτάδι 100
24 h σκοτάδι 33

Θέρμανση και GA3
8ήφως και 16h σκοτάδι 25
24 h σκοτάδι 0

κ ν ο 3
81κρως και 16h σκοτάδι 0
24 h σκοτάδι 0

h 2s o 4
δίτφως και 16h σκοτάδι 0
24 h σκοτάδι 15

C.V%
δίκρως και 16h σκοτάδι 11
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Πιν.5 Επί τοις εκατό βλαστ ικότητα  σπόρου χρω ζοφόρας  συλλογής 
2003 στους 15° C σε δύο συνθήκες  φωτοπερ ιόδου.

Επέμβαση Φ ωτοπερίοδος Βλαστικότητα
(%)

24 h σκοτάδι 100Α
Τρίψ ιμο και GA3

δί ιφως και 16h σκοτάδι δΟΑ
24 h σκοτάδι 20 Β

Θέρμανση και G A 3
δίκρως και 16h σκοτάδι 10Β
24 h σκοτάδι 30Β

g a 3
δίκρως και 16h σκοτάδι 10Β
24 h σκοτάδι 0

κ ν ο 3
δί ιφως και 16h σκοτάδι 0
24 h σκοτάδι 14

L . S . D . o,o5
δί ιφως και 16h σκοτάδι δ
24 h σκοτάδι 28

C.V%
δίιφως και 16h σκοτάδι 24

Σε κάθε στήλη όσοι αριθμοί ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν 
διαφέρουν στατιστ ικά κατά Duncan, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% .
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Πιν.6 Επί τοις εκατό βλαστ ικότητα  σπόρου χρωζοφόρας  συλλογής 
2003 και 2004 στους  15° C σε δύο συνθήκες  φωτοπερ ιόδου.

Επέμβαση Φ ω τοπ ερίοδος Β λασ τικότητα (% )  
2003 2004

24 h σκοτάδι 30Α 10Α
Τρίψ ιμο και GA3

δίκρως και 16h σκοτάδι 50Α 44Α
24 h σκοτάδι 20Α 13Α

Θ έρμανση και G A 3
δίκρως &16h σκοτάδι 10Β 10Α
24 h σκοτάδι 13Α 10Α

g a 3
δίκρως και 16h σκοτάδι 24Β 17Α
24 h σκοτάδι 0 0

Τρ ίψ ιμο  + θέρμανση
δίκρως και 16h σκοτάδι 0 0
24 h σκοτάδι 32 20

L . S . D . o,o5
δίκρως και 16h σκοτάδι 13 40
24 h σκοτάδι 66 79

C.V%
δίκρως και 16h σκοτάδι 2δ 76

Σε κάθε στήλη όσοι αριθμοί ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν 
διαφέρουν στατιστ ικά κατά Duncan, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% .

Στις 14 Ιανουάρ ιου του 2005 συγκρ ίθηκαν  τα ποσοστά 
βλαστ ικό τητας  των σπόρων της χρ ω ζο φό ρας  των ηλ ικ ιών 4 μηνών 
(συλλογή 2004) και 18 μηνών (συλλογή 2003) στους 15°C.

Από τις μεταχε ιρ ίσε ις  που εφαρμόστηκαν  προέκυψε ότι οι 
σπόροι  του 2003 ε ίχαν μεγαλύτερη βλαστ ικότητα  από αυτούς που 
συλλέχθηκαν  το 2004. Η επέμβαση με τρ ίψ ιμο και γ ιββερ ιλ ίνη  G A 3 
1mg/L έδωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά σε φωτοπερ ίοδο  8ίτφως και 
16h σκοτάδ ι  (Πιν.6).

5.1.2 Πείραμα στον αγρό 

5.1.2α Στάδια βιολογικού κύκλου

Η δ ιάρκε ια  του β ιολογ ικού  κύκλου της χρ ω ζοφόρας  αναφέρετα ι  
στην β ιβλ ιογραφ ία  ότι  ε ίνα ι  περ ίπου 3 μήνες. Το φυτό 
αναπαράγετα ι  με σπόρο αυξάνε ι ,  αναπτύσσετα ι ,  δ ιαφοροπο ιε ί τα ι  
και αναπαράγετα ι  από το τέλος της ανο ίξεως έως το φθινόπωρο.
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Από την μελέτη του χρόνου εμφάνισης και συμπλήρωσης των 
διαφόρων σταδίων ανάπτυξης σύμφωνα με την κλίμακα B.B.CH 
προέκυψαν τα αποτελέσματα στον πίνακα 7. Για την καταγραφή 
των σταδίων της κλίμακας μελετήθηκαν 10 τυχαία φυτά του 
ζιζανίου.

Πιν.7 Κωδικοποιημένα στάδια ανάπτυξης για την χρωζοφόρα και περιγραφή 
τους, κατά την κλίμακα B.B.CH.

Κωδικός
σταδίου Στάδιο ανάπτυξης Ημέρες από την σπορά / 

φρεζάρισμα

0 σπορά 0

10 Πλήρη έκπτυξη 
κοτυληδόνων 12

12 Δύο πρώτα φύλλα 16

14 Τέσσερα φύλλα 21

19 Εννέα ή περισσότερα φύλλα 25

21 Πρώτος πλάγιος βλαστός 25

23 Τρεις πλάγιοι βλαστοί 29

51 Έναρξη έκπτυξης άνθους 26

59 Πλήρης έκπτυξη άνθους 30

71 Εμφάνιση καρπών 42

89 Πλήρης ωρίμανση καρπού 75

97 Θάνατος φυτού 90
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Κωδικός Σταδίου κατά κλίμακα B.B.CH

Σχήμα 1.Καμπύλη ανάπτυξης της Chrozophora tinctoria (Βελεστίνο,2004)
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Η εμφάν ιση των κοτυληδόνων π αρατηρήθηκε  12 ημέρες από το 
φρεζάρ ισμα (ΗΜΦ) και τα δύο πρώτα φύλλα εμφαν ίστηκαν  στ ις 16 
ημέρες. Ο πρώτος πλάγ ιος  βλαστός του ζ ιζαν ίου όπως και τα 
εννέα φύλλα καταγράφηκαν  στις  25 ΗΜΦ. Οι ανθοφόρο ι  οφθαλμο ί  
παρατηρήθηκαν  μία ημέρα μετά και έφθασαν  στην πλήρη έκπτυξή 
τους 3-4 ημέρες αργότερα.  Ο πρώτος  καρπός καταγράφηκε  στις 
41 ΗΜΦ και η ωρίμανσή του ολοκληρώ θηκε  στις 75 ΗΜΦ. Το 
χρον ικό  δ ιάστημα δηλαδή από την εμφάν ιση  του καρπού της 
χρωζοφόρας  μέχρι την ωρίμανσή του ήταν ένας μήνας περίπου. 
Το ζ ιζάν ιο συμπλήρω σε τον β ιολογ ικό  του κύκλο στις  90 ΗΜΦ.

Η καμπύλη ανάπτυξης  της C hrozophora  t inc to r ia  στο Σχ.1, 
προκύπτε ι  από την γραφική απε ικόν ιση  των τ ιμών του π ίνακα 7 
των φα ινοτυπ ικών σταδ ίων του ζ ιζαν ίου που καταγράφηκαν  στον 
πε ιραματ ικό  αγρό. Από την καμπύλη αυτή προκύπτε ι  ότι η 
χρωζοφόρα δ ιανύε ι  τρε ις  φάσε ις  στην δ ιάρκε ια  της αύξησης-  
ανάπτυξής  της. Η πρώτη φάση που δ ιαρκε ί  30 ημέρες περίπου, 
είναι  όταν το ζ ιζάν ιο  αναπτύσσε ι  τα φύλλα και τους πλάγ ιους  
βλαστούς του, στάδ ια  0-23. Η δεύτερη φάση ε ίναι  η περ ίοδος  
σχηματ ισμού και ολοκλήρω σης  των αναπ αραγω γ ικώ ν  οργάνων 
της χρωζοφόρας,  τα στάδια  51-89. Τέλος  η τελική φάση ε ίνα ι  η 
περ ίοδος  όπου το ζ ιζάν ιο σταματά να αναπτύσσετα ι ,  γηράσκε ι  και 
πεθα ίνε ι  ολοκληρώ νοντας  τον β ιολογ ικό του κύκλο, τα στάδια 90 
έως 97.

5.2 Μορφολογία χρωζοφόρας

Τα μορφολογ ικά  γνωρίσματα  που μελετήθηκαν  και 
καταγράφηκαν  στην συγκεκρ ιμένη  μεταπτυχ ιακή  δ ιατρ ιβή 
αναφέροντα ι  στην γεν ικότερη όψη του φυτού ως σπορόφυτο  αλλά 
και ως αναπτυγμένο  φυτό.

Περ ιγράφηκαν και μετρήθηκαν οι κοτυληδόνες,  οι βλαστο ί ,  τα 
φύλλα, τα άνθη, οι καρποί  και οι σπόροι  της χρωζοφόρας  από 
έναν 10 τυχαία φυτά της στον πε ιραματ ικό  αγρό και την ευρύτερη 
περιοχή του.

5.2.1 Πείραμα στον αγρό

Το ποσοστό  φυτρώματος  της χρωζοφόρας  στον πε ιραματ ικό  
αγρό από τους σπόρους που σπάρθηκαν  ήταν σχετ ικά  χαμηλό 
περ ίπου 40%. Για τον λόγο αυτό η καταγραφή των μορφολογ ικών 
χαρακτηρ ισ τ ικώ ν  π ραγματοπ ο ιή θηκε  κυρ ίως σε αυτοφυή 
σπορόφυτα.  Το νεαρό φυτό είχε μικρή υποκοτύλη περ ίπου 1cm, οι 
κοτυληδόνες  ήταν λαμπερές  και γυαλ ιστερές ,  περ ίπου 1cm μήκος 
και πλάτος 0,5cm και κυρτές. Οι νευρώσε ις  ήταν εμφανε ίς  με την 
κεντρική ιδ ια ίτερα πιο έντονη και αυλακωτή τόσο που φα ινόταν  οι
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κοτυληδόνες  να χωρ ίζοντα ι  στην μέση. Όταν  οι κοτυληδόνες  
εξέρχοντα ι  από το έδαφος ε ίνα ι  ελαφρώς κάθετες  σε αυτό και 
στην συνέχε ια  αναδ ιπλώ νοντα ι  ωσότου έρθουν στην ορ ιζόντ ια  
θέση.

Τα φύλλα της χρωζοφόρας  εμφαν ίζοντα ι  κα τ ’ εναλλαγή και ε ίναι  
ακέρα ια  με κυματοε ιδή περ ιφέρε ια .  Τα δύο πρώτα φύλλα 
εκπτύσσοντα ι  μαζί,  με το ένα στο αρχ ικό στάδιο  ελάχ ιστα 
μικρότερο. Τα φύλλα είναι  μεγάλα με τρ ιγων ικό  και οδοντωτό 
σχήμα, ρομβοε ιδή ή λογχωτά,  ανάλογα με την θέση τους πάνω 
στο βλαστό, με τις κορυφές  τους πότε α ιχμηρές  και πότε 
στρογγυλεμένες .  Είναι έμμ ισχα και έχουν ένα βαθύ πράσινο 
χρώμα με μια χαρακτηρ ισ τ ική  γυαλάδα που φαίνετα ι  να 
χρυσαφ ίζε ι  στον αγρό (Εικ.3) . Έχουν 
κατακόρυφες  και αστρόμορφες  τρ ίχες  και 
στις δύο επ ιφάνε ιες  τους (Εικ.4) .

Εικ.3. Σχήμα φύλλου

Εικ.4. Χαρακτηρ ιστ ική  παρουσ ία  τρ ιχών 
σε φύλλο Χρω ζοφόρας

Οι δ ιαστάσε ις  των φύλλων στο μέσον περ ίπου του ύψους του 
κάθε φυτού ήταν κατά μέσο όρο μήκους 3-5οπι και πλάτους  2- 
3cm. Στο Σχ.2 φα ίνετα ι  το εύρος των φύλλων από τα ζ ιζάν ια  που 
καταγράφηκαν.

Ο βλαστός της χρω ζοφόρας  ε ίνα ι  λεπτός  και μακρύς με πολλές  
λευκές  τρ ίχες  (Εικ .6) . Είναι μη γαλακτοφόρος  αλλά εύχυμος. Όταν  
το ζιζάνιο φθάσει  στο τελ ικό ύψος, οι τρεις πλάγ ιο ι  βλαστο ί  που 
έχουν σχηματ ισ τε ί  αναπ τύσσοντα ι  ορ ιζοντ ίως  δ ίνοντας  στο ζιζάνιο 
μια θαμνώδη μορφή και εικόνα. Το τελ ικό ύψος του ζ ιζαν ίου 
μπορεί  να φθάσει  τα 55cm με εύρος 35-55cm. Στο Σχ.3 φαίνετα ι  
το εύρος του ύψους των φυτών της χρωζοφόρας  που 
καταγράφηκαν  στον π ε ιραματ ικό  αγρό.
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Εικ.5. Φύλλο χρωζοφόρας Εικ.β. Βλαστός  χρωζοφόρας
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Σχήμα 2.Εύρος τιμών μεγέθους (μήκος και πλάτος) φύλλων της Chrozophora 
tinctoria.

Σχήμα 3. Εύρος τιμών τελικού ύψους 10 φυτών της Chrozophora tinctoria.
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Τα άνθη της χρωζοφόρας  (Ε ικ .8 )  ήταν μικρά και κ ιτρ ινωπού 
χρώματος  και εμφαν ίστηκαν  τον Αύγουστο .  Είναι μόνοικα και 
ακτ ινόμορφα.  Τα αρσεν ικά  άνθη βρ ίσκοντα ι  σε επάκρ ιους  ή 
μασχαλ ια ίους  βότρε ις  και τα θηλυκά μεμονωμένα  στην βάση των 
αρσεν ικών. Οι στήμονες  είναι πέντε  και μονάδελφοι ,  
συγκολλημένο ι .  Τα πέταλα είναι  και αυτά πέντε,  ελαφρώς 
μεγαλύτερα από τα σέπαλα και πυκνά πάνω στο άνθος.  Η ωοθήκη 
ε ίναι  έμμ ισχη και τρ ίχωρη. Οι στύλοι  ε ίναι τρε ις  ευδ ιάκρ ιτο ι  και 
ενωμένο ι  στην βάση τους. Τα στ ίγματα που είναι 3 ή 6 στον 
αριθμό, ε ίνα ι  σχεδόν εντελώς δ ιαχωρισμένα.

Ο καρπός ε ίνα ι  κάψα τρ ίχωρη. Το χρώμα του ε ίναι σκούρο καφέ 
και γκρ ιζωπό.  Εσωτερ ικά  ε ίναι λε ίος  και εξωτερ ικά  η υφή του είναι  
γεμάτη λέπια και μ ικρούς ό γ κ ο υ ς (Ε ικ .7 ,9 κα ι1 0 ) .  Ο καρπός ανο ίγε ι  
και ελευθερώ νοντα ι  οι σπόρο ι  είτε με σκ ίσ ιμο της μεμβράνης είτε 
με δ ιαχωρισμό του καρπού σε τρία μέρη. Οι σπόροι  εμφαν ίζοντα ι  
μεμονωμένα σε κάθε χώρο με ευθύ λευκό έμβρυο και άφθονο 
ενδοσπέρμιο .

Εικ.10. Καρποί χρωζοφόρας
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Είναι μικροί ,  ωοε ιδε ίς  με πλατε ιά  βάση, γωνιώδεις ,  χρώματος  
ανο ιχτό  καφέ προς γκρίζο (Εικ.11 και 12). Το μήκος τους είναι 
περ ίπου 1mm και το βάρος τους αγγ ίζε ι  τα 0 ,0 1 5 g . Το κέλυφός 
τους ε ίνα ι  λεπτό  μη ολοκληρω μένο  και σαρκώδες.  Το περ ιεχόμενο  
τους σε λάδι  φθάνε ι  περ ίπου το 40% και σε πρωτε ΐνες  το 28% 
σύμφωνα με ξένη β ιβλ ιογραφία .

Το έμβρυο του σπόρου της χρωζοφόρας  είναι  επ ίπεδο και 
μακρύ με άφθονο ενδοσπέρμ ιο  και το χρώμα του λευκό και 
υποκίτρ ινο.

Εικ.11.  Σπόροι χρωζοφόρας

Εικ.12.  Επιφάνε ια  κέλυφους 
του σπόρου.
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5.3 Αντιμετώπιση χρωζοφόρας

Η χημική αντιμετώπιση της χρωζοφόρας όπως αναφέρθηκε στα 
υλικά και μέθοδοι μελετήθηκε με την εφαρμογή 9 ζιζανιοκτόνων: 4 
PRE [alachlor, prometryne, pendimethalin, clomazone], 3 PPI 
[clomazone, ethalfluralin, trifluralin] και 2 POST [thifensulfuron, 
bentazon], σε βαμβάκι και φασόλι, σε τρεις διαφορετικές θέσεις 
του αγροκτήματος (μία σε βαμβάκι και δύο σε φασόλι).

5.3.1 Πείραμα στον αγρό

5.3.1 Έλεγχος % της χρωζοφόρας

Η παρατήρηση αυτή έγινε στις 15, 30 και στις 45 ημέρες από 
την σπορά (ΜΑΣ) και στις δύο καλλιέργειες.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στα Σχ. 4 και 
5 στο βαμβάκι και στο φασόλι, αντίστοιχα.

Στο βαμβάκι (Σχ.4) ικανοποιητικό έλεγχο, πάνω από 75%, 
έδωσαν τα thifensulfuron (80%), clomazone PPI (75%) και 
bentazon (75%). Τα prometryne και trifluralin έλεγξαν την 
χρωζοφόρα σε ποσοστό περίπου 70%. Τα υπόλοιπα ζιζανιοκτόνα 
έλεγξαν την χρωζοφόρα σε ποσοστό κάτω του 70% και ειδικότερα, 
το clomazone PRE 62%, το pendimethalin 43% και το alachlor 
40%.

Στο φασόλι και στα δύο πειράματα ικανοποιητικό έλεγχο πάνω 
από 75% έδωσε το trifluralin (90%), το thifensulfuron (80%), το 
bentazon (75%), το clomazone PPI (75%) και το ethalfluralin 
(75%). Τα υπόλοιπα ζιζανιοκτόνα έλεγξαν την χρωζοφόρα σε 
ποσοστό κάτω του 70% και ειδικότερα, το prometryne (70%), 
pendimethalin (55%) και τον μικρότερο έλεγχο τον έδωσε το 
clomazone PRE (45%).

Και στις δύο καλλιέργειες τον καλύτερο έλεγχο (70-90%) έδωσε 
το trifluralin, μετά τα ethalfluralin (75%), clomazone PPI (75%), 
το prometryne (70%) και τα μεταφυτρωτικά thifensulfuron (80%) 
και bentazon (75%).
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Σχ.4. Έ λεγχος  χρω ζοφόρας  στις 30 ΜΑΣ στο βαμβάκι.

Σχ.5. Έ λεγχος  χρ ω ζοφόρας  στ ις 30 ΜΑΣ στο φασόλι.
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5.3.1 β Εκλεκτικότητα

Για την αξ ιολόγηση της εκλεκτ ικότητας  των ζ ιζαν ιοκτόνων μετά 
από την εφαρμογή τους μετρήθηκε  το χλωρό και ξηρό βάρος των 
φυτών και στ ις δύο καλλ ιέργε ιες  στ ις 30 και 60 ΜΑΣ.

Βρέθηκε ότι τα th i fensu l fu ron  και bentazon με ίωσαν σημαντ ικά  
το βάρος ανά φυτό στο βαμβάκ ι  (Σχ.6) και στο φασόλι  (Σχ.7) τα 
th i fensu l fu ron  t r i f lu ra l in  και bentazon.  To th i fensu l fu ron  μείωσε 
τον αρ ιθμό και το βάρος λοβών ανά φυτό και στα δύο πε ιράματα  
στο φασόλι.

Από τα απ οτελέσματα  της φυτοτοξ ικότητας  στην αντ ιμετώπ ιση 
της χρω ζοφόρας  (Σχ.6 και 7) φαίνετα ι  πως το th i fensu l fu ron  και 
bentazon ενώ μπόρεσαν να ελέγξουν την χρωζοφόρα,  έδρασαν ως 
μη εκλεκτ ικά  ζ ιζαν ιοκτόνα  τόσο στο βαμβάκι  όσο και στο φασόλι.

Σχ.6. Αξιολόγηση φυτοτοξ ικότητας  στο βαμβάκι  (60 ΜΑΣ)

40

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 54.219.128.100



□  μάρτυρας □  ethafluralin □  prometryne □  pendimethalin
■ trifluralin
■ bentazon

clomazonePRE 
■ alachlor

□  clomazonePPI thifensulfuron

Σχ.7. Αξιολόγηση φυτοτοξ ικότητας  στο φασόλ ι  (30 ΜΑΣ)

5.3.1γ Απόδοση

Οι αποδόσε ις  για τις δύο καλλ ιέργε ιες  βρέθηκαν με την μέτρηση 
σύσπορου βαμβακ ιού  και με τον αρ ιθμό καρυδιών στο βαμβάκι  και 
τον αρ ιθμό και το βάρος των λοβών στο φασόλι .

Από τον Π ιν.8 φαίνετα ι  ότι  τα ζ ιζαν ιοκτόνα  που εφαρμόστηκαν  
δεν επηρέασαν  τον αρ ιθμό των καρυδιών του βαμβακ ιού  σε σχέση 
με το μάρτυρα. Από τις μετρήσε ις  του σύσπορου  βαμβακ ιού 
προέκυψε ότι τα c lomazone ( ΡΡI) , bentazon και th i fensu l fu ron  
επηρέασαν  την απόδοσή του (Π ιν.9).

Στα πε ιράματα  στο φασόλ ι  το ζ ι ζαν ιοκτόνο  th i fensu l fu ron  όπως 
φαίνετα ι  και στον Πιν.10 επηρέασε αρνητ ικά  τον αρ ιθμό λοβών 
με ιώνοντάς τον σημαντ ικά.  Στον Πιν. 11 παρουσ ιάζοντα ι  τα χλωρά 
βάρη των λοβών του φασολ ιού από όπου δ ιαπ ιστώνετα ι  η μείωση 
από την εφαρμογή του th i fensu l fu ron .
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Πιν.8 Αριθμός καρυδιών στο βαμβάκι σε σχέση με το ζιζανιοκτόνο 
ττου χρησιμοποιήθηκε.

Επέμβαση Δόση δ.ο / στρ 
Χρόνος εφαρμογής

Αριθμός καρυδιών

1.Μάρτυρας 1 2ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ 7,2ABCD*

2.Μάρτυρας 2 1 ΣΚΑΛΙΣΜΑ 5,4D

3. alachlor 192 PRE 6,3ABCD

4. prometryn 150 PRE 7.4ABCD

5. pendimethalin 100 PRE 8,2Α

6. trifluralin 144 ΡΡΙ 7,9ΑΒ

7. clomazone 28,8 PRE 5,6D

8. clomazone 28,8 ΡΡΙ 7,7ABC

9. thifensulfuron 0,75 POST 5,8BCD

10. bentazone 96 POST 5,7CD

L .S .D .o,o5 2

C.V. % 18

Σε κάθε στήλη όσοι αριθμοί ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν 
διαφέρουν στατιστικά (κατά Duncan) σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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Π ιν. 9 Απόδοση των δύο μεσαίων γραμμών σε g σύσπορου 
βαμβακ ιού σε σχέση με το ζ ιζαν ιοκτόνο  που χρησ ιμοπο ιήθηκε .

Επέμβαση Δόση δ.ο / στρ 
Χρόνος εφαρμογής

Σύσπορο βαμβάκι (g)

1.Μάρτυρας 1 2ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ 1405Α*

2.Μάρτυρας 2 1 ΣΚΑΛΙΣΜΑ 551DE

3. alachlor 192 PRE 880BC

4. prometryn 150 PRE 1346Α

5. pendimethalin 100 PRE 1179ΑΒ

6. trifluralin 144 ΡΡΙ 1152ΑΒ

7. clomazone 28,8 PRE 985ABC

8. clomazone 28,8 ΡΡΙ 655CDE

9. thifensulfuron 0,75 POST 356Ε

10. bentazone 96 POST 667CD

L .S .D .o,o5 306

C.V. % 20

Σε κάθε στήλη όσοι αριθμοί ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν
διαφέρουν στατιστικά (κατά Duncan) σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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Π ιν .1 0  Α ρ ιθ μ ό ς  λ ο β ώ ν  ανά φυτό  φ α σ ο λ ιο ύ  σε σ χέσ η  με το 
ζ ι ζ α ν ιο κ τό ν ο  π ου  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ ε .

Επέμβαση Λοβοί

1. Μάρτυρας A (1° σκαλ., 30 MAE) 12A

2. Basagran (bentazon) 48AS 12.5A

3. Centium (clomazone) 36CS PPI 12A

4. Centium (clomazone) 36CS PRE 18A

5. Harmony (thifensulfuron-methyl) 75WG 2.33B

6. Lasso (alachlor) 48CS 13.5A

7. Sonalan (ethafluralin) 33EC 17.5A

8. Stomp (pendimethalin) 33EC 16A

9.Treflan (trifluralin) 48EC 13A

L.S.D.0,05 8

C.V. % 34

Σε κάθε στήλη όσοι αριθμοί ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν 
διαφέρουν στατιστ ικά (κατά Duncan) σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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Πιν.11 Χλωρό Βάρος λοβών ανά 5 φυτά φασολ ιού σε σχέση με το 
ζ ιζαν ιοκτόνο  που χρησ ιμοπο ιήθηκε .

Επέμβαση Λοβοί /  5 φυτά

1. Μάρτυρας A (1° σκαλ., 30 MAE) 37B

2. Basagran (bentazon) 48AS 34B

3. Centium (clomazone) 36CS PPI 44 A B

4. Centium (clomazone) 36CS PRE 57A

5. Harmony (thifensulfuron-methyl) 75WG 7C

6. Lasso (alachlor) 48CS 38B

7. Sonalan (ethafluralin) 33EC 45 A B

8. Stomp (pendimethalin) 33EC 46AB

9.Treflan (trifluralin) 48EC 39AB

L.S.D.0,05 19

C.V. % 29

Σε κάθε στήλη όσοι αριθμοί ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν 
διαφέρουν στατιστ ικά (κατά Duncan) σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Συμπερασματ ικά ,  για τα π ερ ισσότερα  σκευάσματα  τα 
απ οτελέσματα  έδε ιξαν  έναν ικανοπο ιητ ικό  έλεγχο του ζ ιζαν ίου,  οι 
μέγ ιστες όμως τ ιμές πάνω από 85% στα ποσοστά  αντ ιμετώπ ισης  
της χρω ζοφόρας  δεν πραγματοπ ο ιήθηκα ν  στην μεταπτυχ ιακή αυτή 
έρευνα (εκτός από το t r i f lu ra l in ) .  Τα ποσοστά ήταν χαμηλότερα και 
αυτό συμπ ίπτε ι  και με την ξένη β ιβλ ιογραφ ία  για την χημική 
αντ ιμετώπ ιση της χρωζοφόρας ,

Ο με ιωμένος  χημ ικός  της έλεγχος  καθώς και ο λήθαργος  του 
σπόρου της και το σταδ ιακό  φύτρωμα της μπορεί  να καταστήσουν 
τον αγρό μολυσμένο για μεγάλο χρον ικό  δ ιάστημα.

Η αντ ιμετώπ ισή της χρωζοφόρας  δεν ε ίνα ι  εύκολη και όπως 
αναφέρετα ι  και στην δ ιεθνή  Β ιβλ ιογραφία  πρέπει ,  ιδ ια ίτερα μετά 
την εξάπλωσή της σ τ ις  μεγάλες  καλλ ιέργε ιες ,  να γ ίνουν πολλά 
πε ιράματα  για την αντ ιμετώπ ισή της και για εύρεση δ ιαφόρων 
στο ιχε ίων ε υ α ισ θ η , ς & ^ Ί ο μ  ζ ιζαν ίου αυτού στα ζ ιζαν ιοκτόνα.
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6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα  της παρούσας  δ ιατρ ιβής  για την χρωζοφόρα 
έδε ιξαν  ότι : οι  σπόρο ι  της π αρουσ ιά ζουν  το φα ινόμενο  του 
λήθαργου.

Ο σπόρος της έδε ιξε  την μεγαλύτερη βλαστ ικότητα  στους  25° C 
με ποσοστά 90% και 100% στις 24h σκοτάδ ι  και 8h φως /1 6 h 
σκοτάδι , αντ ίσ το ιχα  όταν εφαρμόστηκε  τρ ίψ ιμο με γυαλόχαρτο  και 
βλάστηση σε 1 mg/L G A 3. Η ίδια μεταχε ίρ ιση έδε ιξε  την μεγαλύτερη 
βλαστ ικότητα  και στους 15° C με ποσοστά  100% και 80% στις  24h 
σκοτάδ ι  και 8h φως /1 6 h σκοτάδι , αντ ίστο ιχα .

Ο σπόρος της χρ ω ζοφόρας  που συλλέχθηκε  το 2003 παρουσ ίασε  
μεγαλύτερη βλαστ ικότητα  σε όλες τις μεταχε ιρ ίσε ις  και στ ις δύο 
θερμοκρασ ίες  από αυτήν του συλλεγμένου το 2004. Οι πιο 
πρόσφατα συλλεγμένο ι  σπόρο ι  το 2004, ε ίχαν μ ικρότερο ποσοστό  
φυτρώματος.

Τα αποτελέσματα  της μελέτης του β ιολογ ικού κύκλου της 
χρωζοφόρας  έδε ιξαν  ότι το ζ ιζάν ιο βλαστάνε ι  από το τέλος της 
ανο ίξεως έως και το φθ ινόπωρο. Οι κοτυληδόνες  εκπτύχθηκαν  
π λήρω ς στις  12 ημέρες από την σπ ορά-φρεζά ρ ισμα  και τα δύο 
πρώτα φύλλα στις 16 ημέρες περ ίπου.  Ο πρώτος πλάγ ιος  βλαστός 
π αρατηρήθηκε  στ ις  25 ημέρες από το φρεζάρ ισμα  και ο β ιολογ ικός 
κύκλος του ζ ιζαν ίου σ υμπ ληρώ θηκε  σε 90 ημέρες περ ίπου.  
Φύτρωμα νέων σπόρω ν καταγράφηκε  έως τον Σεπτέμβριο .

Η χρωζοφόρα δ ιαθέτε ι  γυαλ ιστερές  κοτυληδόνες  που της 
προσδ ίδουν  ένα χρυσάφ ι  χρώμα και έτσι η παρουσ ία  της στους 
αγρούς και ανάμεσα στ ις  καλλ ιέργε ιες  ε ίναι  πολύ χαρακτηρ ιστ ική  
και εμφανής.  Τα φύλλα της έχουν κυματοε ιδή περ ιφέρε ια ,  οι 
βλαστο ί  της αναπτύσσοντα ι  ακτ ινωτά,  τα άνθη ε ίναι μονόο ικα και οι 
καρποί  της κρεμασμένο ι  σε κοντόμ ισχους  βότρυς.  Το τελ ικό ύψος 
της αγγ ίζε ι  τα 55cm.

Από την αξ ιολόγηση της απ οτελεσ ματ ικό τη τα ς  των 9 
ζ ιζαν ιοκτόνων:  4 PRE [a lach lor ,  p rometryne,  pend im etha l in ,  
c lomazone],  3 PPI [c lomazone, e tha l f lu ra l in ,  t r i f lu ra l in ]  και 2 POST 
[ th i fensu l fu ron ,  bentazon] ,  στο βαμβάκι  και στο φασόλι , σε τρεις 
δ ιαφορετ ικές  θέσε ις  του αγροκτήματος  βρέθηκε ότι και στ ις  δύο 
καλλ ιέργε ιες  τον καλύτερο έλεγχο (70-90%) έδωσε το t r i f lu ra l in ,  
μετά τα e tha l f lu ra l in  (75%), c lomazone PPI (75%), το prometryne 
(70%) και τα μεταφυτρωτ ικά  th i fensu l fu ron  (80%) και bentazon 
(75%).

Τα th i fensu l fu ron  και bentazon με ίωσαν το βάρος ανά φυτό 
στο βαμβάκι  αλλά και στο φασόλι  και στα δύο πε ιράματα.  Ο 
αρ ιθμός και το βάρος λοβών ανά φυτό και στα δύο πε ιράματα  στο 
φασόλ ι  επηρεάστηκε  σημαντ ικά  από την δραστική ουσία 
th i fensu l fu ron .

Τον αρ ιθμό καρυδ ιών ανά φυτό επηρέασαν  τα c lomazone(PRE),  
th i fensu l fu ron  και bentazon όχι όμως στατ ιστ ικώ ς  σημαντ ικά .  Τα
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th i fensu l fu ron  και bentazon με ίωσαν την απόδοση σε σύσπορο 
ομοίως και το c lom azone  όταν αυτό εφαρμόστηκε  με ενσωμάτωση.
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Pictures at http://www.vsap.ug.edu.au/Student/toxicol/Pages/Page20.htm 

Culpepper http://www.bibliomania.eom/2/1/66/113/21225/1 /frameset.html 

Litmus http://www.botanical.eom/botanical/mgmh/l/litmus35.html 

Pictures at http://www.dullev.com/plant/a056.shtmI 
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tinctoria (L.) A. Juss.

Arie W allert http://www.echn.net/atsr/index.aspx
Lectures symposium ‘Approaching the Art of the Past: Sources & 
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Chrozophora  t inctor ia  (L.) A. Juss. ex Spreng.
po s tm as te r@ aras i . f reese rve rs .com

Ethnobo tanv Database

Chrozophora t inctoria : Plant For A Future

h t tp : / /w w w .h is to r ic food .com /po r ta l .h tm

ht tp : / /w w w .aq ro tvpos .g r
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Στατιστική α ν ά λ υ σ η  της μέτρησης της α π ό δ ο σ η ς  σε g, των  

δύο μ ε σ α ίω ν  γ ρ α μ μ ώ ν  σ ύ σ π ο ρ ο υ  βαμβακ ιού .

A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  T A B L E  

Degrees of  Sum of
Source Freedom Squares Mean Square F-value
Prob

REP 2 43105 .87
TR 9 3384101.87
Error 18 572998.13
Non-add i t iv i ty 1 2.88
Residual 17 572995.25

21552 .933  0.68 0.5206
376011.319  11.81 0.0000
31833 .230  
2.885 0.00
33705.603

Total 29 4000205 .87

Grand Mean= 907.733 Grand Sum= 27232 .000  Total Count= 
30

C o e f f ic ie n t  o f  V a r ia t io n=  19.66%

No. of observa t ions  to ca lcu la te  a mean = 3

Leas t  S ig n i f i c a n t  D i f fe rence  Tes t
LSD value = 306.1 at a lpha = 0.050
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Στατιστική ανάλυση με το πρόγραμμα SPSS της μέτρησης της 
βλαστικότητας σπόρου χρωζοφόρας.

Ανάλυση παραλλακτικότητας

(25°C σκότος)

Source
Type III 
Sum of 

Squares
df Mean

Square
F Sig.

Corrected
Model

66,500(a) 4 16,625 21,000 ,016

Intercept 300,125 1 300,125 379,105 ,000
επεμβάσεις 66,125 1 66,125 83,526 ,003

Επαναλήψεις ,375 3 ,125 ,158 ,918
Error 2,375 3 ,792
Total 369,00 8

Corrected
Total

68,875 7

a R Squared = ,966 (Adjusted R Squared = ,920)

8h φως / 16h σκοτάδι

Source
Type III 
Sum of 

Squares
df Mean

Square
F Sig.

Corrected
Model

114,000(a) 4 28,500 57,000 ,004

Intercept 312,500 1 312,500 625,000 ,000
επεμβάσεις 112,500 1 112,500 225,000 ,001

Επαναλήψεις 1,500 3 ,500 1 ,500
Error 1,500 3 ,500
Total 428,000 8

Corrected
Total

115,500 7

a R Squared = ,987 (Adjusted R Squared = ,970)
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1. Τριβλία με τους σπόρους της χρωζοφόρας στους θαλάμους 
βλάστησης σε συνθήκες σκότους
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2. Τριβλία με τους σπόρους της χρωζοφόρας στους θαλάμους 
βλάστησης σε συνθήκες 8h φως / 16h σκοτάδι.
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3. Σπόροι χρωζοφόρας πριν την εφαρμογή των επεμβάσεων για τον
έλεγχο βλαστικότητας.
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4. Καρποί χρωζοφόρας, προετοιμασία για εξαγωγή των σπόρων.
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5. Φωτογραφίες χρωζοφόρας στον αγρό (Αγρόκτημα Π.θ,
Βελεστίνο).
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