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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Μια ευχάριστη διαδροµή επιστηµονικού ενδιαφέροντος, φτάνει µε την 

συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας στο τέλος της. Πολλοί ήταν εκείνοι 

που µε τις ειδικές γνώσεις και την πολύτιµη εµπειρία τους συνέβαλλαν στην επιτυχή 

ολοκλήρωση αυτής της διατριβής. Θα ήταν λοιπόν παράληψή µου να µην τους 

εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου.  

Τις πιο θερµές ευχαριστίες εκφράζω στον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Πέτρο 

Λόλα, ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Ζιζανιολογίας για τη βοήθεια στο σχεδιασµό και 

την εκτέλεση του πειραµατικού µέρους. Στάθηκε πάντα αρωγός στις προσπάθειές µου 

και µε µεγάλη υποµονή προσέφερε την πείρα του και τις συµβουλές του τόσο κατά τη 

διάρκεια του πειραµατισµού όσο και κατά τη συγγραφή της διατριβής. 

Ακόµη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής κ. 

Εµµανουήλ Βαρδαβάκη και κ. Ιωάννη Τσιάλτα, για τις χρήσιµες υποδείξεις τους 

σχετικά µε την αρτιότερη παρουσίαση της εργασίας. 

Μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια προσέφερε ο ∆ρ. Σουίπας Σπύρος µε τον 

οποίο η συνεργασία ήταν άψογη και ουσιαστική σε όλα τα στάδια του 

πειραµατισµού. Όποτε χρειάστηκα κάτι ήταν πάντα δίπλα µου και τον ευχαριστώ γι’ 

αυτό.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την υποψήφια διδάκτορα Κα. Abeer 

Hamad για τη βοήθειά της κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων. 

Τέλος, ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής µου την οικογένειά µου που όλα 

αυτά τα χρόνια συνέπασχαν µαζί µου και µου προσέφεραν ό,τι µπορούσαν για να 

επιτύχω το στόχο µου. Πιστεύω να δικαιώνονται τα όνειρά και οι προσδοκίες τους.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το είδος Ampelamus albidus, είναι ένα πολυετές, πλατύφυλλο ζιζάνιο το 

οποίο ανήκει στην οικογένεια Asclepiadaceae. Είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Αµερική, 

όπου και αποτελεί σοβαρό ζιζάνιο για πολλές καλλιέργειες. Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια αρχίζει να εξαπλώνεται και στην Ελλάδα σε καλλιέργειες βαµβακιού, 

δενδρώδεις καλλιέργειες αλλά κυρίως απαντάται στα περιθώρια των αγρών και σε 

χέρσες εκτάσεις.  

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η εύρεση κατάλληλων συνθηκών 

διακοπής του ληθάργου που παρουσιάζει ο σπόρος του, σε βλαστητήριο µε 

ελεγχόµενες συνθήκες, η µελέτη της ικανότητας αναβλάστησης του ζιζανίου από τη 

ρίζα και τη βάση του λαιµού του σε σχέση µε το µέγεθος αυτών (2,5, 5 και 10cm) και 

την ηλικία τους (ενός και δύο ετών), η µελέτη της βιολογίας-µορφολογίας του 

ζιζανίου στον αγρό (Αγρόκτηµα Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας) καθώς και η χηµική 

αντιµετώπιση του ζιζανίου τόσο στον αγρό όσο και σε φυτοδοχεία σε συνθήκες 

εργαστηρίου.     

Για τη διακοπή του ληθάργου δοκιµάστηκαν επτά µεταχειρίσεις (απεσταγµένο 

νερό, GA3 600 mg/L, GA3 800 mg/L, KNO3 2 mg/L, Η2SO4 97% για τέσσερα λεπτά, 

ψύξη για τρεις εβδοµάδες στους 4 0C και βλάστηση σε GA3 800 mg/L και ψύξη για 

τρεις εβδοµάδες στους 4 0C και βλάστηση σε απεσταγµένο νερό), σε δύο 

θερµοκρασίες (15 και 25 0C) και δύο φωτοπεριόδους (16/8 h φως/σκοτάδι και 24 h 

σκοτάδι). Χρησιµοποιήθηκαν σπόροι των ετών 2004, 2005 και 2006 από το 

Βελεστίνο καθώς και σπόροι του 2006 από το Συκούριο. Οι σπόροι διατηρούνταν ως 

τη χρήση τους σε χάρτινες σακούλες, σε θερµοκρασία δωµατίου. Τη µεγαλύτερη 

βλαστικότητα (80%), η οποία καταγράφηκε στη θερµοκρασία των 25 0C και σε 

φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι, παρουσίασαν οι σπόροι του 2006. Ακολουθούσε η 

βλαστική ικανότητα των σπόρων του 2005 (60%) και έπονταν µε µεγάλη διαφορά, 

αυτή των σπόρων του 2004 (38%). Οι µεταχειρίσεις µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

βλάστησης ήταν η GA3 800 mg/L (91%) και η ψύξη των σπόρων για τρεις εβδοµάδες 

στους 4 0C σε συνδυασµό ή όχι, µε GA3 800 mg/L (83-89%). Ο ρυθµός µε τον οποίο 

πραγµατοποιήθηκε η βλάστηση των σπόρων κυµάνθηκε από 7 έως 16 ηµέρες. Ο 

υψηλότερος ρυθµός βλάστησης καταγράφηκε στους σπόρους του 2006, οι οποίοι 

βλάστησαν σε υπόστρωµα GA3 800 mg/L, στους 25 0C και σε φωτοπερίοδο 24 h 

σκοτάδι.  
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Η µελέτη της αναβλάστησης του ζιζανίου σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο, 

έδειξε πως τεµάχια ρίζας µε µεγαλύτερο µέγεθος και ηλικία δίνουν περισσότερους, 

υψηλότερους και βαρύτερους βλαστούς και διατηρούν τη βλαστική τους ικανότητα 

για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από τα τεµάχια ρίζας µε µικρότερο µέγεθος και 

ηλικία. Επίσης, η ικανότητα αναβλάστησης του φυτού από τη βάση του λαιµού του 

ήταν πολύ µικρότερη και εξαρτάται πάλι από το µέγεθος και την ηλικία αυτού. 

Για την µελέτη της βιολογίας του αµπέλαµου, καταγράφηκαν ορισµένα 

φαινοτυπικά στάδια ανάπτυξης αυτοφυών φυτών από σπόρο και ρίζωµα, κατά την 

κλίµακα BBCH. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι κοτυληδόνες παρατηρήθηκαν σε 

29 µέρες από το φρεζάρισµα, τα δύο πρώτα φύλλα στις 36, τα τέσσερα πλήρως 

ανεπτυγµένα σε 43 µέρες, ο πρώτος πλάγιος βλαστός σε 62, ο τρίτος και ο έκτος σε 

73 και 88 µέρες, αντίστοιχα. Άνθη δεν παρατηρήθηκαν και η ολοκλήρωση του 

βιολογικού κύκλου (νέκρωση) του ζιζανίου καταγράφηκε σε 230 ηµέρες. Παρόµοια 

ήταν και τα αποτελέσµατα στην περίπτωση των αυτοφυών φυτών από ρίζωµα, τα 

οποία αναπτυσσόταν σε µηχανικά κατεργασµένο έδαφος, µε µόνη διαφορά ότι 

εµφανίστηκαν άνθη τα οποία όµως ποτέ δεν έδωσαν καρπούς. Η ανθοφορία διήρκησε 

1-2 µήνες.  Το στάδιο της καρπόδεσης καταγράφηκε µόνο στην περίπτωση αυτοφυών 

φυτών από ρίζα, τα οποία αναπτυσσόταν σε ελάχιστα και καθόλου κατεργασµένο 

έδαφος και ο χρόνος που απαιτήθηκε για την πλήρη ωρίµανση των καρπών ήταν 50 

ηµέρες, περίπου.  

Για τη µελέτη της µορφολογίας έγιναν µετρήσεις σε αυτοφυή σπορόφυτα και 

αυτοφυή φυτά από ρίζα, οι οποίες αφορούσαν τα χαρακτηριστικά των κοτυληδόνων, 

των φύλλων, του βλαστού, των ανθέων και των καρπών. Επίσης, καταγράφηκε το 

τελικό ύψος (81 έως 187cm) και η εξάπλωση των φυτών στο έδαφος (37-130cm).   

Στην χηµική αντιµετώπιση του αµπέλαµου, αξιολογήθηκε η 

αποτελεσµατικότητα  11 ζιζανιοκτόνων, έξι προφυτρωτικών (acetochlor, aclonifen, 

mesotrione, isoxaflutole, pendimethalin, napropamide), δύο ενσωµατούµενων 

(trifluralin, ethalfluralin) και τριών µεταφυτρωτικών (dicamba, imazamox, 

foramsulfuron). Ο καλύτερος έλεγχος (90-100%) επιτεύχθει µε την εφαρµογή των  

acetochlor, aclonifen και trifluralin. Ποσοστό ελέγχου 80% περίπου, είχαν τα 

ζιζανιοκτόνα mesotrione, isoxaflutole, pendimethalin και ethalfluralin. Αντίθετα, 

µικρός ήταν ο έλεγχος που παρείχαν τα µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα και το 

napropamide. 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζιζάνια, καλούνται όλα τα φυτά που η χρησιµότητά τους δεν είναι ακόµη 

γνωστή στον άνθρωπο ή όπως λέει ο λαός, ζιζάνιο είναι κάθε φυτό που φυτρώνει εκεί 

που δεν το σπέρνουν.  

Σήµερα, τα ζιζάνια αποτελούν ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα στη γεωργία. Σε 

αντίθεση µε τα έντοµα και τις ασθένειες, τα ζιζάνια εµφανίζονται στα 

αγροοικοσυστήµατα κάθε χρόνο και εάν δεν ελεγχθούν τότε όχι µόνο µειώνουν τις 

αποδόσεις αλλά επηρεάζουν και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Η µείωση 

της απόδοσης συµβαίνει γιατί τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες σε χώρο, 

θρεπτικά στοιχεία, φως, CO2, νερό, και γιατί αποτελούν ξενιστές εντόµων και 

ασθενειών.   

Καµιά καλλιέργεια δεν µπορεί να αναπτυχθεί κανονικά και να αποδώσει 

ικανοποιητικά εκεί όπου υπάρχουν και αναπτύσσονται πολλά ζιζάνια. Στις ΗΠΑ 

υπολογίζουν ότι η ζηµιά κάθε χρόνο από τα ζιζάνια είναι µεγαλύτερη από τη ζηµιά 

που κάνουν στις καλλιέργειες όλα τα έντοµα και οι ασθένειες µαζί. Έτσι, οι 

επιθυµητές µεγάλες αποδόσεις σε όλες τις καλλιέργειες επιτυγχάνονται µόνο ύστερα 

από ένα αποτελεσµατικό έλεγχο των ζιζανίων. Η καλή λίπανση, άρδευση και 

προστασία από τα έντοµα και τις ασθένειες δεν αρκεί. Αγροί µε αραβόσιτο που 

δέχτηκαν όλες τις παραπάνω καλλιεργητικές φροντίδες εκτός από τον έλεγχο των 

ζιζανίων για ορισµένες χρονικές περιόδους µετά το φύτρωµα, έδωσαν µειωµένες 

αποδόσεις από 40 έως 80%. Παρόµοια πειράµατα σε καπνό σχεδόν σε όλη την 

Ελλάδα έδειξαν, ότι η ζηµιά στην απόδοση και στην ποιότητα µπορεί να φθάσει µέχρι 

και 100%.  

Τα ζιζάνια που εµφανίζονται και επηρεάζουν τις καλλιέργειες δεν είναι όλα το 

ίδιο ανταγωνιστικά. Επίσης, αρκετά ζιζάνια που παλαιότερα αποτελούσαν σοβαρό 

πρόβληµα, σήµερα δεν συναντώνται συχνά ή και καθόλου. Αντίθετα, άλλα ζιζάνια 

που υπήρχαν παλαιότερα σε µικρούς πληθυσµούς χωρίς να προκαλούν οικονοµική 

ζηµιά, σήµερα, µε τη χρήση των ζιζανιοκτόνων που ελέγχουν αυτά τα είδη, άρχισαν 

να κυριαρχούν και να αποτελούν συχνά σοβαρό πρόβληµα. Επίσης, ορισµένα ζιζάνια 

που δεν υπήρχαν στα αγροοικοσυστήµατα παλαιότερα, σήµερα  διαδόθηκαν σε αυτά 

από άλλες χώρες, µε διάφορους τρόπους. Μερικά τέτοια γνωστά ζιζάνια είναι η 

αγριοφασουλιά, το αµπέλαµο κ. ά. Η βιολογία και οικολογία αυτών των ζιζανίων και 

ιδιαίτερα του αµπέλαµου, έχει µελετηθεί ελάχιστα ή καθόλου στην Ελλάδα.   
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Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής, ήταν η µελέτη ενός 

νεοεµφανιζόµενου στην Ελλάδα ζιζανίου, του Ampelamus albidus. Για τον σκοπό 

αυτό πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα τόσο στο εργαστήριο όσο και στον αγρό. 

 Συγκεκριµένα, έγινε έρευνα στο εργαστήριο, σχετικά µε την εύρεση 

κατάλληλων συνθηκών διακοπής του ληθάργου που παρουσιάζει ο σπόρος του. 

Επίσης, ερευνήθηκε η ικανότητα αναβλάστησης του ζιζανίου σε σχέση µε το µήκος 

και την ηλικία της ρίζας του καθώς και η χηµική αντιµετώπισή του, σε φυτοδοχεία.    

Στον αγρό, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα που στόχο είχαν τη µελέτη της 

βιολογίας, µορφολογίας καθώς και τη χηµική αντιµετώπιση του ζιζανίου. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Γενικά για το ζιζάνιο Ampelamus albidus 

Το Ampelamus albidus είναι ένα πολυετές πλατύφυλλο ζιζάνιο, η 

συστηµατική κατάταξη του οποίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 (http 1, 2): 

 

            Πίνακας 1. Συστηµατική κατάταξη του είδους Ampelamus albidus. 

Βασίλειο  Plantae 

Άθροισµα Spermatophyta 

Υποάθροισµα Magnoliophyta 

Κλάση Magnoliopsida 

Τάξη Gentianales 

Οικογένεια Asclepiadaceae 

Γένος Ampelamus 

Είδος Ampelamus albidus (Nuttall) Britton 

 

Ανήκει στην οικογένεια  Asclepiadaceae η οποία αριθµεί περισσότερα από 

250 γένη και περίπου 2.000 είδη (http 3), όµως  συχνά συγχέεται µε είδη του γένους 

Ipomoea, την περικοκλάδα (Convolvulus arvensis) και το αναρριχώµενο πολύγωνο 

(Bilderdykia convolvulus) (http 4). 

Είναι γνωστό µε το κοινό όνοµα «αµπέλαµο», ενώ το επιστηµονικό του έχει 

αλλάξει πολλές φορές στη διάρκεια των ετών. Τα επιστηµονικά ονόµατα που του 

έχουν δωθεί, είναι τα εξής: Vincetoxicum gonocarpos (Walter), Britton var. Leave 

(Michx.)  Britton, Gonolobus laevis Michx., Enslenia albida Nutt., Cynanchum leave 

(Michx.) Pers. και φυσικά η σηµερινή του ονοµασία, Ampelamus albidus (Nutt.) 

Britton (http 5). 

Ενδηµεί σε ορισµένες πολιτείες των Η.Π.Α. όπως Alabama, Columbia, 

Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Louisiana, Missisippi, New York, Ohio, S. 

Carolina, Texas, West Virginia (http 6), αλλά απαντάται επίσης στην Αφρική και 

στην Αυστραλία. Για τις περιοχές αυτές και γενικότερα για τις τροπικές και 

υποτροπικές, το A. albidus είναι ένα επιζήµιο ζιζάνιο στις καλλιέργειες βαµβακιού, 
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καλαµποκιού, καπνού και σόγιας και η αντιµετώπισή του είναι αρκετά δύσκολη (http 

7). Αντίθετα, για τις ευρωπαϊκές χώρες δεν αποτελεί ακόµη σοβαρό πρόβληµα, καθώς 

εντοπίζεται κυρίως σε άγονες και διαταραγµένες περιοχές, στις άκρες δασών και 

δρόµων, στις όχθες ποταµών, σε κήπους, φράχτες, αλλά και στις άκρες χωραφιών 

(http 8, http 9, http 10).  

Τελευταία, αρχίζει να διαδίδεται και στη Ελλάδα αλλά απαντάται κυρίως σε 

χέρσες εκτάσεις και στα περιθώρια των αγρών (Λόλας, 2003). Ωστόσο, το 2006 

βρέθηκε σε καλλιέργεια βαµβακιού, αµυγδαλιάς καθώς και σε ελαιώνες των 

περιοχών Βελεστίνου Μαγνησίας και Καλαµακίου, Νέσσωνα και Συκουρίου Λάρισας 

(Ακρίβου, 2007).  

 
 
2.2 Βιολογία του Ampelamus albidus 

Το είδος Ampelamus albidus πολλαπλασιάζεται µε ρίζες και σπόρο. Έχει 

βρεθεί ότι από τους σπόρους ενός φυτού µπορούν να προκύψουν πάνω από 45 

πλάγιοι βλαστοί, και περίπου 27 από το ρίζωµα του ίδιου φυτού, όταν αυτό έχει 

συµπληρώσει 131 ηµέρες από τη σπορά (ΗΜΣ). Η µεγαλύτερη απόσταση που 

παρατηρήθηκε µεταξύ των πλάγιων βλαστών και του αρχικού φυτού 131 ΗΜΣ, ήταν 

11 cm (http 11).  

 Οι σπόροι του ζιζανίου δεν βλαστάνουν µέχρι το τέλος της άνοιξης µε αρχές 

καλοκαιριού (http 10). Αναφορές στη βιβλιογραφία κάνουν λόγο για αύξηση της 

βλαστικής τους ικανότητας, µε εµβάπτιση σε απεσταγµένο νερό στους 300C. Με τη 

µεταχείριση αυτή, το ποσοστό βλαστικότητας άγγιξε το 86%, ενώ όταν η 

θερµοκρασία ήταν µεγαλύτερη ή µικρότερη από 300C, αυτό µειωνόταν. Σύµφωνα µε 

την ίδια µελέτη, η βλαστικότητα του σπόρου δεν επηρεάστηκε από υδατική 

καταπόνηση µεταξύ 0 και -4,6 bars. Ωστόσο, παρατηρήθηκε µείωση όταν η υγρασία 

κυµαινόταν µεταξύ -4,6 και -12,8 bars. Το βέλτιστο pH για την βλάστηση των 

σπόρων βρέθηκε να είναι µεταξύ 5 και 7, ενώ το άριστο βάθος σποράς τα 0,5cm. 

Μηδενική φυτρωτική ικανότητα παρατηρήθηκε µε σπορά των σπόρων σε βάθος 

µεγαλύτερο των 5cm (Soteres και Murray, 1981).   

Για την ανάπτυξή του το ζιζάνιο προτιµά τα πλήρως ή µερικώς σκιερά µέρη 

µε µέσες ως ξηρικές συνθήκες, ενώ αναπτύσσεται σχεδόν σε όλους τους τύπους 

εδάφους συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που περιέχουν πηλό, άργιλο, ακόµη και 

άµµο. Η περίοδος της ανθοφορίας του ξεκινά από τα µέσα του καλοκαιριού και 
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περατώνεται αρχές φθινοπώρου. Η διάρκειά της είναι περίπου ένας µε δύο µήνες. 

Κάθε φυτό µπορεί να παράγει µε αυτογονιµοποίηση µέχρι 50 καρπούς, αν και ο 

αριθµός αυτός συνδέεται άµεσα µε την εποχή σποράς (http 10, http 12). Σπορά την 1η 

Μαΐου, είχε ως αποτέλεσµα την µεγαλύτερη παραγωγή σπόρου. Ωστόσο, η παραγωγή 

αυτή µειωνόταν για κάθε δύο εβδοµάδες καθυστέρησης της σποράς, ενώ σπορά µετά 

της 10 Ιουλίου δεν έδωσε καθόλου σπόρο. Επίσης, εκτός από τον παραγόµενο σπόρο 

και η παραγόµενη βιοµάζα των φυτών φάνηκε να επηρεάζεται από την ηµεροµηνία 

σποράς, καθώς η αναβλάστηση την επόµενη άνοιξη από φυτά τα οποία είχαν σπαρθεί 

από τις 12 Ιουνίου και µετά, ήταν λιγότερο ζωηρή συγκρινόµενη µε τα φυτά που 

είχαν σπαρθεί νωρίτερα (Soteres και Murray, 1981). 

 

2.3 Μορφολογία του Ampelamus albidus 

To Ampelamus albidus είναι ένα αναρριχώµενο, πολυετές, πλατύφυλλο 

ζιζάνιο, του οποίου το ύψος ξεπερνά τα 38cm (http 13). 

Οι κοτυληδόνες των νεαρών σποροφύτων είναι πλατιές, µε σχεδόν ωοειδές 

σχήµα και κοντό µίσχο (http 14). 

Ο βλαστός του φυτού είναι λεπτός αλλά τραχύς, χωρίς τρίχες, µε µεγάλα 

µεσογονάτια διαστήµατα, απλός ή διακλαδιζόµενος και έχει την ικανότητα να έρπει 

στο έδαφος ή να αναρριχάται πάνω σε φυτά τα οποία «δένει». Περιέχει ένα λευκό 

κολλώδες υγρό σαν «γάλα», το οποίο εκκρίνεται κάθε φορά που πληγώνεται (Λόλας, 

2003, http 15).  

Τα φύλλα είναι αντίθετα και έµµισχα. Το σχήµα τους είναι οξύληκτο στην 

κορυφή και καρδιοειδές στη βάση. Η επιφάνειά τους είναι λεία αλλά είναι πιθανόν 

κάποιες χρονικές περιόδους να φέρει πολύ µικρό χνούδι. Το χρώµα τους είναι σκούρο 

πράσινο µε έντονη, παλαµοειδή και λευκού χρώµατος νεύρωση, στην πάνω 

επιφάνεια. Οι διαστάσεις τους είναι 10cm µήκος και 8cm πλάτος, περίπου (http 9, 

http 16).  

Το φυτό εµφανίζει ταξιανθία σκιάδιο σε σχήµα οµπρέλας, η οποία φύεται 

από τη µασχάλη των φύλλων και φέρει περίπου 30 άνθη. Ο µίσχος της ταξιανθίας 

έχει µήκος περίπου 5 cm, ενώ ο µίσχος των ανθέων περίπου 1cm. Το κάθε άνθος 

αποτελείται από πέντε πέταλα, 7mm µήκους και 3mm πλάτους, χρώµατος λευκού. Ο 

κάλυκας του άνθους είναι πεντάλοβος. Οι λοβοί είναι πράσινοι µε κάποια σηµεία 
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ερυθροκυανού χρώµατος. Έχουν σχήµα ωοειδές - λογχοειδές και αραιό χνούδι (http 

10, http 13, http 14, http 16). 

Ο καρπός είναι µαλακός και πράσινου χρώµατος στην αρχή, ενώ στο στάδιο 

της ωρίµανσης µεταχρωµατίζεται σε καφέ. Είναι επιµήκης και συναντάτε συνήθως σε 

ζεύγη. Το µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 10 και 15cm. Κατά την ωρίµανση, ο καρπός 

ανοίγει κατά µήκος της µιας πλευράς (θύλακος) και ελευθερώνει µεγάλο αριθµό 

σπόρων (http 9, http 10).  

Ο σπόρος είναι πεπλατυσµένος, ωοειδής, µήκους περίπου 8mm και χρώµατος 

καφέ. Στην άκρη του φέρει τρίχες µήκους 4cm και χρώµατος λευκού, οι οποίες 

βοηθούν την διασπορά του µε τον άνεµο (http 13, http 14).    

Τέλος, όσον αφορά το ριζικό σύστηµα του ζιζανίου, υπάρχουν διάφορες 

αναφορές στη βιβλιογραφία, οι οποίες όµως είναι αντιφατικές. ∆ηλαδή, άλλες 

υποστηρίζουν ότι πρόκειται για µια βαθιά, κάθετη, κεντρική ρίζα µε πολλές 

πλευρικές (http 10) και άλλες ότι πρόκειται για ρίζωµα (http 9). Όλες πάντως 

συµφωνούν ότι οι ρίζες του Ampelamus albidus είναι σαρκώδεις, εύθραυστες και  

µπορούν να φτάσουν το βάθος των 180cm, γεγονός που σε συνδυασµό µε την 

ικανότητα πολλαπλασιασµού του και από το ριζικό σύστηµα, καθιστά την 

αντιµετώπισή του αρκετά δύσκολη (http 10, http 12).  

 

2.4 Αντιµετώπιση του Ampelamus albidus 

Το ζιζάνιο Ampelamus albidus, είναι 

ιδιαίτερα σοβαρός εχθρός για πολλές 

καλλιέργειες µεταξύ των οποίων αραβόσιτος, 

σιτάρι, σόγια και καπνός. ∆ύο είναι κυρίως οι 

λόγοι που κατατάσσουν το αµπέλαµο στα 

ζιζάνια υψηλής επικινδυνότητας για τις 

καλλιέργειες. Πρώτον, η ύπαρξη ενός 

εκτεταµένου ριζικού συστήµατος µε το οποίο 

ανταγωνίζεται έντονα τα καλλιεργούµενα φυτά 

και δεύτερον, η ιδιότητά του να αναρριχάται 

και να «δένει» τα φυτά µεταξύ τους, 

δηµιουργώντας πρόβληµα στην εκτέλεση των 

καλλιεργητικών πρακτικών (Εικόνα 1).   

Εικόνα 1. Αναρρίχηση του Ampelamus 
albidus σε καλλιέργεια αραβοσίτου. 
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Ελάχιστα είναι τα πειράµατα που έχουν γίνει για τη χηµική αντιµετώπιση του 

αµπέλαµου και τα αποτελέσµατα αυτών κάνουν λόγο για ένα δυσκολοεξόντωτο 

ζιζάνιο, καθώς κανένα διαθέσιµο ζιζανιοκτόνο δεν φάνηκε να το ελέγχει 

αποτελεσµατικά.  

Συγκεκριµένα, πείραµα που πραγµατοποιήθηκε σε καλλιέργεια αραβοσίτου 

στην περιοχή της Virginia των Η.Π.Α., φανέρωσε αδυναµία των ζιζανιοκτόνων 

halosulfuron (Permit), primisulfuron (Exceed) και mesotrione (Callisto) να 

αντιµετωπίσουν το ζιζάνιο. Μόνο στην περίπτωση που τα ανωτέρω ζιζανιοκτόνα 

εφαρµόστηκαν σε συνδυασµό µε το dicamba (Banvel) ή το diflufenzopyr (Distinct) 

κατάφεραν να αναστείλουν την ανάπτυξή του. Επιπρόσθετη έρευνα έδειξε πως 

µεταφυτρωτική εφαρµογή glyphosate (Roundup) στα µέσα του Μαΐου παρέχει µια 

παροδική µόνο αναστολή της ανάπτυξης και η αναβλάστηση του ζιζανίου είναι πολύ 

πιθανό να εµφανιστεί. Αντίθετα, όταν η εφαρµογή γίνει λίγο πριν την άνθηση (τέλος 

Ιουνίου), ή στην αρχή της άνθησης (µέσα Ιουλίου) το επίπεδο του ελέγχου είναι 

υψηλότερο. Αυτό αποδεικνύει πως η επιλογή του κατάλληλου χρόνου εφαρµογής των 

ζιζανιοκτόνων, είναι σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός προγράµµατος 

αντιµετώπισης (http 18). 

Καλύτερος χρόνος για την εφαρµογή ζιζανιοκτόνων βρέθηκε πως είναι το 

στάδιο έναρξης της ανθοφορίας ενώ έλεγχος των νεαρών φυτών και των βλαστών 

που προέρχονται από ρίζα, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν τα φυτά  φτάσουν το 

ύψος των 30 – 60 cm. ∆υστυχώς όµως, επέµβαση σε αυτό το στάδιο είναι ανέφικτη 

εξαιτίας του µεγέθους που θα έχει αποκτήσει η καλλιέργεια. Συνιστάται λοιπόν στους 

παραγωγούς, αν ο πληθυσµός του ζιζανίου είναι µεγάλος, να αφήσουν τον αγρό σε 

αγρανάπαυση ή να χρησιµοποιήσουν γενετικά τροποποιηµένη καλλιέργεια. Για 

παράδειγµα, στην καλλιέργεια του αραβοσίτου, το αµπέλαµο µπορεί να 

αντιµετωπιστεί ικανοποιητικά µε τη χρήση του Lightning και ενός IR ή IT υβρίδιο 

καλαµποκιού (http 17). 

Ένα άλλο πείραµα, είχε ως σκοπό την ανάδειξη των αποτελεσµατικών 

ζιζανιοκτόνων για την αντιµετώπιση του αµπέλαµου, σε καλλιέργεια σόγιας. Οι 

µεταχειρίσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: (Flexstar), (Raflex), (Ultra Blazer), 

(Cobra) και συνδυασµός καθενός από τα παραπάνω µε το bentazon (Basagran). Όλες 

οι µεταχειρίσεις κατάφεραν να ξηράνουν το φύλλωµα του ζιζανίου, καµία όµως δεν 

είχε επίδραση στο ριζικό σύστηµα, επιτρέποντας έτσι την αναβλάστησή του την 

επόµενη άνοιξη. Επίσης, µεταφυτρωτική εφαρµογή  glyphosate (Roundup) κατάφερε 
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να ελέγξει την ανάπτυξη µόνο του αµπέλαµου, αν και εφαρµογή µεγαλύτερης δόσης 

από τη συνιστώµενη, είχε ως αποτέλεσµα την καταστολή της. Σε κάθε περίπτωση, ο 

έλεγχος ήταν καλύτερος όταν η εφαρµογή γινόταν στο στάδιο της άνθισης των 

φυτών. 

Επιπρόσθετη έρευνα διεξήχθει από το Πανεπιστήµιο του Kentucky, για την 

αποτελεσµατικότητα ορισµένων σουλφονυλουριών στην αντιµετώπιση του 

αµπέλαµου, στον καπνό. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν τα ζιζανιοκτόνα 

clomazone (Command), sulfentrazone (Spartan), pendimethalin (Prowl), napropamide 

(Devrinol), pebulate (Tillam)  και sethoxydim (Poast), κανένα όµως δεν κατάφερε να 

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το ζιζάνιο (http 18).   

Στο σιτάρι, η αντιµετώπιση του αµπέλαµου έχει βρεθεί πως πρέπει να γίνεται 

µε εφαρµογή glyphosate  σε δόση 255 g/στρέµµα αν και ο συνδυασµός glyphosate µε 

εστέρα 2,4 D (170 g + 212 g/στρέµµα) έχει καλύτερα αποτελέσµατα. Στην περίπτωση 

βέβαια που το ζιζάνιο εµφανίζεται στον αγρό κατά κηλίδες, συνίσταται εφαρµογή 

διαλύµατος glyphosate, 2-3% (http 17). 

Εκτός από τη χηµική καταπολέµηση, έχει προταθεί και το όργωµα ως τρόπος 

ελέγχου αυτού του είδους, αν και απαιτείται πρόσθετη έρευνα καθώς τα πειράµατα 

που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή είναι ελάχιστα. Ωστόσο, οι ερευνητές 

στηριζόµενοι στην έρευνα άλλων ζιζανίων µε τον ίδιο αγενή τρόπο 

πολλαπλασιασµού, θεωρούν το όργωµα ως µια πολλά υποσχόµενη για τον έλεγχο του 

αµπέλαµου, καλλιεργητική πρακτική. Ενθαρρυντικά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι 

τα αποτελέσµατα ενός πειράµατος που σκοπό είχε τη µελέτη της ικανότητας 

αναβλάστησης του ζιζανίου Calystegia sepium (L.). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 

τη µικρότερη ικανότητα αναβλάστησης είχαν τα φυτά που βρισκόταν στο στάδιο των 

5 – 8 πλήρως ανεπτυγµένων φύλλων, χρονική στιγµή που συµπίπτει µε το µικρότερο 

ξηρό βάρος του ριζικού συστήµατος. Επίσης, τεµαχισµός του ριζώµατος σε 

συνδυασµό µε φύτευση σε βάθος 15 - 25 cm, περιόρισε την ανάπτυξη τόσο του 

υπέργειου όσο και του υπόγειου µέρους του φυτού, ενώ παραµονή των ριζωµάτων 

για 48 – 96 h σε συνθήκες ξηρασίας, περιόρισε σηµαντικά τη δηµιουργία νέων 

βλαστών. Συνεπώς το όργωµα για να είναι αποτελεσµατικό ως µέθοδος ελέγχου του 

Calystegia sepium και γενικότερα των αγενώς πολλαπλασιαζόµενων ζιζανίων, πρέπει 

να πραγµατοποιηθεί τον κατάλληλο χρόνο και να µην ακολουθηθεί από άρδευση για 

τουλάχιστον 48- 96 h (Rask και Andreasen, 2006).   
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2.5 Χρήσεις και ιδιότητες του Ampelamus albidus 

Αναφορές στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζουν το αµπέλαµο ως τοξικό για πολλά 

είδη ζώων. Τα πρόβατα είναι αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο από τις 

δηλητηριώδεις ουσίες του ζιζανίου, αλλά και τα βοοειδή, οι αίγες, τα πουλερικά και 

τα άλογα κινδυνεύουν επίσης. Γενικά, τα κατοικίδια ζώα αποφεύγουν να τρέφονται 

µε είδη της οικογένειας  Asciepiadaceae, λόγω της πικρής γεύσης και των τοξικών 

ιδιοτήτων τους. Ωστόσο, η κατανάλωση των φύλλων, των βλαστών ακόµη και των 

ριζών του φυτού µπορεί να προκαλέσει στα ζώα εντερικές διαταραχές, καρδιακές 

ανωµαλίες, αδυναµία συντονισµού κινήσεων, δύσπνοια, ακόµη και τον θάνατο (http 

15). Περιέχει ένα κολλώδες, λευκό υγρό το οποίο εκκρίνεται σε περίπτωση 

τραυµατισµού του βλαστού του και το οποίο οι άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν να 

έρχεται σε επαφή µε τα µάτια, τη µύτη και το στόµα, γιατί µπορεί να προκαλέσει 

ερεθισµό της περιοχής ή κάποια αλλεργία (http 14).  

Εκτός από τις παραπάνω αρνητικές ιδιότητες, το ζιζάνιο Ampelamus albidus 

είναι χρήσιµο καθώς αποτελεί ξενιστή για πολλά έντοµα. Συγκεκριµένα, η γύρη των 

λουλουδιών του προσελκύει διάφορα είδη µέλισσας, κυρίως του γένους Hylaeus spp., 

και µύγες µεταξύ των οποίων η Panzeria aldrichi (Tachinidae) καθώς και οι Thick-

headed flies και Bottle flies (Βombyliidae). Επίσης, τα κουνούπια, οι σφήκες και οι 

πεταλούδες του γένους Monarch, έχουν ως ξενιστή τους το αµπέλαµο (http 19). Οι 

προνύµφες της πεταλούδας Danaus plexippes  (Nymphalidae) τρέφονται µε το 

φύλλωµα του ζιζανίου, το οποίο εκτός από τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, τις 

παρέχει και χηµική προστασία εναντίον πολλών αρπακτικών, καθώς περιέχει τα 

καρδενολιδή (αναφέρονται και ως καρδιακά γλυκοζίδια), τα οποία είναι δηλητηριώδη 

για τα περισσότερα σπονδυλωτά. Ειδικότερα, οι προνύµφες καταναλώνοντας τα 

φύλλα του φυτού, προσλαµβάνουν και τα καρδενολιδή, τα οποία στη συνέχεια 

αποµονώνουν και µεταφέρουν στον εξωσκελετό και στα φτερά τους αργότερα ως 

ενήλικα. Το γεγονός αυτό καθιστά τις πεταλούδες αποκρουστική τροφή προς τα 

αρπακτικά τους. Στον κατάλογο των παραπάνω εντόµων, προστίθεται και η αφίδα 

Aphis nerii η οποία παρασιτεί το ζιζάνιο, αποµυζώντας τους χυµούς των φύλλων του 

(http 20).  

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:30 EEST - 54.219.128.100



 18

3. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

3.1 Γενικά 

Η µελέτη του ζιζανίου Ampelamus albidus, πραγµατοποιήθηκε κατά την 

περίοδο Σεπτέµβριος 2006 – Νοέµβριος 2007, και περιλάµβανε πείραµα τόσο στο 

εργαστήριο όσο και στον αγρό (Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στο 

Βελεστίνο). 

Συγκεκριµένα, στο εργαστήριο η µελέτη αφορούσε την εύρεση των 

κατάλληλων συνθηκών διακοπής ληθάργου του σπόρου, την ικανότητα 

αναβλάστησης του είδους σε σχέση µε το µήκος της ρίζας και την ηλικία της και την 

αξιολόγηση έντεκα ζιζανιοκτόνα ως προς την ικανότητά τους να αντιµετωπίζουν τα 

νεαρά σπορόφυτα του ζιζανίου.  

Στον αγρό, µελετήθηκαν η βιολογία και µορφολογία του ζιζανίου, µέσω της 

παρατήρησης αυτοφυών φυτών προερχοµένων από σπόρο και ρίζα. Επίσης, 

αξιολογήθηκαν τα έντεκα ζιζανιοκτόνα για την ικανότητά τους να ελέγχουν όχι µόνο 

τα σπορόφυτα του αµπέλαµου, αλλά και τα νεαρής καθώς και λίγο µεγαλύτερης 

ηλικίας, αυτοφυή φυτά από ρίζα.  

 

 

3.2 Πειράµατα στο εργαστήριο 

3.2.1 ∆ιακοπή ληθάργου του σπόρου 

Προκειµένου να επιτευχθεί η εύρεση των κατάλληλων συνθηκών διακοπής 

ληθάργου των σπόρων, πραγµατοποιήθηκε η εφαρµογή επτά διαφορετικών 

µεταχειρίσεων σε σπόρους των ετών 2004, 2005 και 2006. Οι σπόροι αυτοί 

προερχόταν από φυτά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή του Βελεστίνου, του νοµού 

Μαγνησίας. Σπόροι του έτους 2006, χρησιµοποιήθηκαν και από την περιοχή του 

Συκουρίου, του νοµού Λάρισας. Οι µεταχειρίσεις που εφαρµόστηκαν ήταν:   

i. βλάστηση σε υπόστρωµα απεσταγµένου νερού (Μάρτυρας), 

ii. βλάστηση σε διάλυµα GA3 (600 mg/L), 

iii.  βλάστηση σε διάλυµα GA3 (800 mg/L), 

iv. βλάστηση σε υπόστρωµα KNO3 (2 mg/L), 

v. εµβάπτιση σε θειικό οξύ 97% για τέσσερα λεπτά, 
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vi. ψύξη για τρεις εβδοµάδες στους 4 0C και βλάστηση σε διάλυµα GA3 

(800 mg/L) και 

vii.  ψύξη για τρεις εβδοµάδες στους 4 0C και βλάστηση σε απεσταγµένο 

νερό.  

Όλες οι µεταχειρίσεις δοκιµάστηκαν σε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες (15 
0C και 25 0C) καθώς και σε δύο διαφορετικές φωτοπεριόδους (16/8 ώρες φως/σκοτάδι 

και 24 ώρες σκοτάδι). Οι επαναλήψεις που χρησιµοποιηθήκαν, ήταν τρεις για κάθε 

µία µεταχείριση.    

Πιο αναλυτικά, 10 σπόροι από κάθε πηγή τοποθετήθηκαν σε τριβλία Petri 

µιας χρήσης (αποστειρωµένα), σε κάθε ένα από τα οποία είχε προηγουµένως 

τοποθετηθεί διηθητικό χαρτί ως υπόστρωµα. Ακολούθησε προσθήκη 7 mL 

απεσταγµένου νερού ή  GA3 (600 και 800 mg/L) ή KNO3 (2 mg/L), ανάλογα µε την 

µεταχείριση.  

Στην περίπτωση που η µεταχείριση αφορούσε εµβάπτιση σε θειικό οξύ 97%, 

η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε ήταν η εξής: σπόροι από κάθε πηγή, 

τοποθετήθηκαν σε τέσσερα διαφορετικά ποτήρια ζέσεως, τα οποία περιείχαν θειικό 

οξύ σε ποσότητα τέτοια ώστε να καλύπτει τους σπόρους. Οι σπόροι διατηρήθηκαν 

εκεί για τέσσερα λεπτά. Ακολούθησε πολύ καλό ξέπλυµα των σπόρων αρχικά µε νερό 

βρύσης και στην συνέχεια µε απεσταγµένο. Οι σπόροι τοποθετήθηκαν σε 

απορροφητικό χαρτί προκειµένου να φύγει η περίσσεια υγρασίας και στη συνέχεια 

στα τριβλία. 

Στην περίπτωση της ψύξης, σπόροι από κάθε πηγή τοποθετήθηκαν σε 

τέσσερα διαφορετικά ποτήρια ζέσεως, τα οποία περιείχαν νερό µέχρι καλύψεώς τους 

και στη συνέχεια διατηρήθηκαν στο ψυγείο στους 4 0C. Μετά το πέρας τριών 

εβδοµάδων, οι σπόροι αποµακρύνθηκαν από το νερό και µεταφέρθηκαν σε 

απορροφητικό χαρτί. Με τη βοήθεια λαβίδας, 10 σπόροι από κάθε πηγή οι οποίοι 

υπέστησαν την παραπάνω διαδικασία, τοποθετήθηκαν σε τριβλία και ακολούθησε 

προσθήκη 7mL διαλύµατος GA3 (800 mg/L) ή 7mL απεσταγµένου νερού, ανάλογα µε 

το αν η µεταχείριση ήταν η ψύξη για τρεις εβδοµάδες στους 4 0C και βλάστηση σε 

διάλυµα GA3 (800 mg/L) ή η ψύξη για τρεις εβδοµάδες στους 4 0C και βλάστηση σε 

απεσταγµένο νερό.   
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Σε κάθε περίπτωση, τα τριβλία 

µε τους σπόρους µεταφέρονταν στους 

θαλάµους βλάστησης µε φωτοπερίοδο 

16/8 ώρες φως/σκοτάδι και 24 ώρες 

σκοτάδι, όπου και παρέµειναν για 25 

µέρες (Εικόνα 2). Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παραµονής τους στο 

βλαστητήριο, τα τριβλία ελέγχονταν 

ως προς την υγρασία τους. 

Απεσταγµένο νερό προσθέτονταν µε 

τη βοήθεια του υδροβολέα, όποτε 

κρινόταν απαραίτητο (συνήθως κάθε 

2-3 µέρες), ώστε να διατηρείται η 

απαιτούµενη για την βλάστηση των 

σπόρων υγρασία. Κάθε 3-4 µέρες, 

γινόταν καταγραφή του αριθµού των 

σπόρων που βλάσταιναν σε κάθε 

τριβλίο.   

Για κάθε µεταχείριση, υπολογίστηκε το επί της εκατό (%) ποσοστό 

βλάστησης των σπόρων, µε βάση τον αριθµό των σπόρων που βλάστησαν συνολικά 

στις 25 µέρες.  

Το πείραµα επαναλήφθηκε δύο φορές. 

  

3.2.1.1 Ρυθµός βλάστησης 

Ο υψηλός ρυθµός βλάστησης είναι ένα χαρακτηριστικό του σπόρου, ιδιαίτερα 

επιθυµητό. Χαρακτηρίζει τον αριθµό ηµερών που απαιτούνται για να βλαστήσει το 

µεγαλύτερο ποσοστό σπόρου. ∆ηλαδή, προσδιορίζει την ταχύτητα µε την οποία 

πραγµατοποιείται η βλάστηση, η οποία είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µικρότερος είναι ο 

χρόνος που µεσολαβεί µέχρι τη βλάστηση του σπόρου (Bewley & Black, 1994).   

Στο πείραµα της διακοπής του ληθάργου, υπολογίστηκε ο ρυθµός βλάστησης 

των σπόρων σε µέρες, µε βάση τον τύπο: Ρυθµός βλάστησης = (Ν1Τ1 + Ν2Τ2 + ……+ 

ΝΧΤΧ) / συνολικό αριθµό σπόρων που βλάστησαν, όπου Ν1, Ν2, …, ΝX ο αριθµός των 

Εικόνα 2. Τριβλία τοποθετηµένα στο θάλαµο 
βλάστησης. 
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σπόρων που βλάστησαν σε χρόνο Τ1,  Τ2, … και ΤX, αντίστοιχα. Για κάθε χρονική 

στιγµή, χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος των δύο πειραµάτων.  

    

3.2.2 Ικανότητα αναβλάστησης 

Μελετήθηκε η ικανότητα αναβλάστησης του ζιζανίου σε σχέση µε την ηλικία 

και το µήκος της ρίζας του. Για την επίτευξη της µελέτης αυτής, χρησιµοποιηθήκαν 

ρίζες δύο διαφορετικών ηλικιών (πρώτου και δεύτερου έτους) σε τρία διαφορετικά 

µεγέθη (2,5 , 5 και 10 cm), οι οποίες τοποθετήθηκαν σε φυτοδοχεία. Επιπρόσθετα, 

µελετήθηκε η ικανότητα αναβλάστησης του ζιζανίου από την βάση του λαιµού του. 

Για το πείραµα αυτό χρησιµοποιήθηκαν και πάλι τρία διαφορετικά µεγέθη βάσης 

λαιµού  (2,5 , 5 και 10 cm), τα οποία προερχόταν από φυτά πρώτου και δεύτερου 

έτους, επίσης. Ο αριθµός των επαναλήψεων (φυτοδοχεία) ήταν τρεις για κάθε 

επέµβαση.   

Σε κάθε φυτοδοχείο, προστέθηκαν 2 Kg εδάφους µέσης σύστασης 

(προερχόµενο από το αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο)  και 

στη συνέχεια τρία τεµάχια ρίζας, από κάθε µέγεθος και ηλικία (Εικόνα 3). Τα ριζικά 

τµήµατα, τοποθετήθηκαν στις κορυφές ενός υποτιθεµένου ισοσκελούς τριγώνου. 

Ακολούθησε προσθήκη επιπλέον 0,5 Kg εδάφους, και πότισµα. Νερό, προσθέτονταν 

όποτε κρινόταν απαραίτητο, ώστε να διατηρείται η απαιτούµενη για την βλάστηση 

των ριζών υγρασία.   

Τα φυτοδοχεία διατηρήθηκαν για δέκα µήνες (17/11/06 – 17/09/07) σε 

συνθήκες δωµατίου στο εργαστήριο, και πραγµατοποιήθηκαν πέντε κοπές (1 κοπή 

ανά 2 µήνες) των βλαστών που προέκυπταν, προκειµένου να διαπιστωθεί η ικανότητα 

αναβλάστησης του ζιζανίου. Σε κάθε κοπή και για κάθε φυτοδοχείο ξεχωριστά, 

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

 
 
 
 

 
 
 

       
 
     
   Εικόνα 3. Τµήµατα ριζών δεύτερου έτους του ζιζανίου Ampelamus albidus.                                             
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:30 EEST - 54.219.128.100



 22

3.2.3 Χηµική αντιµετώπιση του Ampelamus albidus 

Αξιολογήθηκαν οχτώ ζιζανιοκτόνα εδάφους και τρία φυλλώµατος 

(µεταφυτρωτικά – POST), σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο (Πίνακας 2). Μεταξύ των 

ζιζανιοκτόνων εδάφους, υπήρχαν έξι προφυτρωτικά.(PRE)  και δύο ενσωµατούµενα 

(PPI). Για κάθε ζιζανιοκτόνο χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις επαναλήψεις, ενώ το 

πείραµα επαναλήφθηκε δύο φορές. 

 

Πίνακας 2. Επεµβάσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την χηµική αντιµετώπιση του 
αµπέλαµου, στο εργαστήριο.  
 

Επέµβαση Xρόνος   
εφαρµογής 

∆όση  
g δ.ο/στρέµµα 

 

∆όση  
σκευάσµατος      

(mL,g/στρέµµα) 

1. Μάρτυρας Α  - - 

2. dicamba (Banvel 48SL) POST 28.8 60 
3. mesotrione (Callisto 10SC)  PRE 7.5 75 

4. aclonifen (Challenge 60SC) PRE 240 400 
5. napropamide (Devrinol 45SC) PRE 120 250 
6. foramsulfuron (Equip 2,25%) POST 5.62 250 

7. acetochlor (Harness 84EC) PRE 210 250 

8. isoxaflutole (Merlin 75WG) PRE 9 12 
9. imazamox (Pulsar 4SL)  POST 5 125 
10. ethalfluralin (Sonalan 33.3EC) PPI 133.2 400  
11. pendimethalin (Stomp 330E) PRE 1320 400 
12. trifluralin (Treflan 48EC) PPI 144 300 

 

 

Τα φυτοδοχεία πληρώθηκαν µε έδαφος µέσης σύστασης. Ακολούθησε σπορά 

πέντε σπόρων από το Συκούριο (2006) σε κάθε φυτοδοχείο, εκτός από αυτά τα οποία 

θα δέχονταν τα ενσωµατούµενα ζιζανιοκτόνα. Το βάθος σποράς ήταν 0,2 – 0,3 cm. 

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε και ετοιµάστηκε η δόση των προφυτρωτικών 

ζιζανιοκτόνων. Τοποθετήθηκε σε ένα ποτήρι ζέσεως και εφαρµόστηκε προσεκτικά σε 

ολόκληρη την επιφάνεια του φυτοφοχείου. Ακολούθησε προσθήκη 20 – 30 mL νερού 

βρύσης, ώστε να διευκολυνθεί η οµοιόµορφη κατανοµή του ζιζανιοκτόνου στο 

φυτοδοχείο. Η εφαρµογή των µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων έγινε αργότερα, όταν 

τα φυτά είχαν φυτρώσει και φτάσει στο στάδιο των 4 – 6 πραγµατικών φύλλων. Τότε 
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δηλαδή, πραγµατοποιήθηκε ψεκασµός των φυτών µε την απαιτούµενη δόση των 

ζιζανιοκτόνων.  

Στην περίπτωση των ενσωµατούµενων ζιζανιοκτόνων, η εφαρµογή έγινε λίγο 

διαφορετικά. Το έδαφος που περιείχαν τα φυτοδοχεία που προοριζόταν να δεχτούν τη 

συγκεκριµένη επέµβαση, απλώθηκε σε ξεχωριστή σακούλα. Ετοιµάστηκε η δόση των 

ζιζανιοκτόνων και τοποθετήθηκε σε ένα ποτήρι ζέσεως µαζί µε 20 - 30 mL H2O. Το 

διάλυµα κατανεµήθηκε οµοιόµορφα στο έδαφος. Έπειτα, ανακινήθηκε η σακούλα για 

λίγα λεπτά, ώστε να επιτευχθεί οµοιόµορφη ενσωµάτωση κάθε ζιζανιοκτόνου µε το 

έδαφος. Το τελευταίο, τοποθετήθηκε στο αντίστοιχο φυτοδοχείο και ακολούθησε 

σπορά κατά τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.  

Τέλος πραγµατοποιήθηκε πότισµα όλων των φυτοδοχείων, µε την προσθήκη 

50 - 100 mL H2O σε ένα µεγαλύτερης διαµέτρου πλαστικό δοχείο, µέσα στο οποίο 

βρίσκονταν τοποθετηµένο κάθε φυτοδοχείο. Με τον τρόπο αυτό γινόταν πρόσληψη 

του νερού από κάτω προς τα πάνω, γεγονός που απέτρεπε το ξέπλυµα των 

εφαρµοζόµενων ζιζανιοκτόνων. Νερό, προσθέτονταν όποτε ήταν απαραίτητο, ώστε 

να διατηρείται η απαιτούµενη για τη βλάστηση και την ανάπτυξη των φυτών, 

υγρασία.   

Τα φυτοδοχεία διατηρήθηκαν 25 µέρες από την εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων. 

Με το πέρας αυτού του χρονικού διαστήµατος, πραγµατοποιήθηκε µακροσκοπικός 

έλεγχος των φυτών, προκειµένου να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των 

ζιζανιοκτόνων. Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση αυτή έγινε µε βάση τον αριθµό των 

φυτών που νεκρώθηκαν σε σχέση µε τον µάρτυρα, φυτοδοχεία που δεν είχαν δεχθεί 

καµία δραστική ουσία. Επίσης, προσδιορίστηκε το χλωρό βάρος σε ηλεκτρονικό ζυγό 

ακριβείας g και το ύψος των φυτών που δέχτηκαν οποιαδήποτε επέµβαση, σε σχέση 

µε τον µάρτυρα.       

 
 
3.3 Πειράµατα στον αγρό 

3.3.1 Βιολογία του Ampelamus albidus 

Για τη µελέτη της βιολογίας του Ampelamus albidus παρατηρήθηκαν τόσο 

αυτοφυή φυτά από σπόρο όσο και αυτοφυή φυτά από ρίζα, τα οποία βρισκόταν στο 

χώρο του αγροκτήµατος στο Βελεστίνο. Η παρατήρηση αφορούσε την χρονική 

καταγραφή εµφάνισης και συµπλήρωσης συγκεκριµένων φαινοτυπικών σταδίων των 
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φυτών, έτσι όπως προβλέπεται από την κλίµακα BBCH (Hess κ.ά., 1997) (Πίνακας 

3). 

Το όνοµα της κλίµακας BBCH, προέρχεται από τα αρχικά των Ινστιτούτων 

που την ανέπτυξαν. ∆ηλαδή:  

o ΒΒΑ, Biologische Bundesanstalt fur Land – und Forstwirtschaft  

(Γερµανικό Οµοσπονδιακό Ερευνητικό Κέντρο για την Γεωργία και τη ∆ασοκοµία), 

o BSA, Bundessortenamt (Γερµανική Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Ποικιλιών), 

o CHemical Industry, Industrieverband Agrar, IVA  

(Γερµανική Ένωση Κατασκευαστών Αγροχηµικών Προϊόντων). 

Βασίζεται στον γνωστό κώδικα των δηµητριακών του Zadoks κ.ά. (1974), και 

επιτρέπει την οµοιόµορφη κωδικοποίηση των ίδιων φαινοτυπικών σταδίων 

ανάπτυξης, σε όλα τα µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα φυτά. Συγκεκριµένα, η 

κλίµακα BBCH είναι ένα δεκαδικό σύστηµα που περιλαµβάνει δέκα βασικά στάδια 

ανάπτυξης και πάνω από δέκα δευτερεύοντα, αρχίζοντας από το φύτρωµα των 

σπόρων (στάδιο 0) και φτάνοντας ως την άνθηση και τον γηρασµό (στάδιο 97) (Hess 

κ.ά., 1997).  

Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται τα δέκα βασικά φαινοτυπικά στάδια 

ανάπτυξης που µελετήθηκαν σε δέκα τυχαία αυτοφυή σπορόφυτα και έντεκα 

αυτοφυή φυτά ριζώµατος. Ως χρόνος µηδέν χρησιµοποιήθηκε η ηµεροµηνία 

φρεζαρίσµατος (11/04/07). Εκτός από τα παραπάνω φυτά, από το στάδιο έναρξης 

έκπτυξης της ταξιανθίας και µέχρι την ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου, 

προστέθηκαν στην µελέτη άλλα τέσσερα αυτοφυή φυτά ριζώµατος, τα οποία όµως 

βρίσκονταν σε σηµείο όπου το έδαφος είχε υποστεί ελάχιστη µηχανική κατεργασία σε 

σχέση µε το έδαφος όπου βρίσκονταν τα προηγούµενα έντεκα. Επίσης, µελετήθηκαν 

φυτά που αναπτύσσονταν στο φράχτη του αγροκτήµατος, σε σηµείο δηλαδή όπου το 

έδαφος δεν είχε υποστεί καµία µηχανική κατεργασία. Επιδιώχτηκε µε τον τρόπο αυτό 

η ανάδειξη τυχών επίδρασης του µεγέθους της ρίζας στην εξέλιξη της βιολογίας του 

φυτού.   

Πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό ότι, τα παρατηρούµενα φυτά απείχαν 

µεταξύ τους αρκετά, ώστε να είναι ελεύθερα ανταγωνισµού, διατηρήθηκε ο 

περιβάλλον χώρος τους καθαρός από άλλα ζιζάνια και αρδευόταν µε στάγδην 

άρδευση  (εκτός από την περίπτωση των φυτών στον φράχτη) όποτε ήταν απαραίτητο 

(συνήθως κάθε 2-3 µέρες). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκαν ευνοϊκές συνθήκες 

για την ανάπτυξή τους.   
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Πίνακας 3. Κωδικοποιηµένα φαινοτυπικά στάδια που χρησιµοποιήθηκαν στη 
µελέτη της βιολογίας του Ampelamus albidus, σύµφωνα µε την κλίµακα BBCH. 
 

Κωδικός σταδίου Περιγραφή φαινοτυπικού σταδίου 
 

12 2 φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

14 4 φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

21 1ος πλάγιος βλαστός & 6 φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

23 3 πλάγιοι βλαστοί 

26 6 πλάγιοι βλαστοί 

51 Έναρξη έκπτυξης ταξιανθίας 

71 Εµφάνιση καρπών 

89 Πλήρης ωρίµανση καρπών 

97 Ολοκλήρωση βιολογικού κύκλου 

 

 

3.3.2 Μορφολογία του Ampelamus albidus 

Για τη µελέτη της µορφολογίας του Ampelamus albidus, παρατηρήθηκαν 

µερικά από τα ίδια αυτοφυή σπορόφυτα και φυτά ρίζας που παρατηρήθηκαν και στην 

περίπτωση της µελέτης της βιολογίας του ζιζανίου. Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν 

πέντε τυχαία αυτοφυή σπορόφυτα, πέντε τυχαία αυτοφυή φυτά από ρίζα τα οποία 

αναπτύσσονταν σε έδαφος µηχανικά κατεργασµένο και τέσσερα αυτοφυή φυτά από 

ρίζα που βρίσκονταν σε έδαφος το οποίο είχε υποστεί ελάχιστη µηχανική κατεργασία.   

Η µορφολογική αυτή µελέτη έγινε τόσο µακροσκοπικά και µε τη βοήθεια 

µετρήσεων, όσο και µε τη βοήθεια του στερεοσκοπίου. Περιλάµβανε µελέτη του 

τελικού ύψους των τεσσάρων αυτοφυών φυτών από ρίζα (από την επιφάνεια του 

εδάφους), της εξάπλωσης των υπόλοιπων φυτών, του σχήµατος, του χρώµατος και 

της υφής των βλαστών τους. Μελετήθηκε επίσης το σχήµα και χρώµα των 

κοτυληδόνων, το είδος, το σχήµα, οι διαστάσεις και το χρώµα δέκα πλήρως 

ανεπτυγµένων φύλλων από το µέσο περίπου του κεντρικού βλαστού κάθε φυτού, 

αλλά και το χρώµα και είδος των ανθέων τους. Τέλος, παρατηρήθηκε το χρώµα και 

το είδος του καρπού καθώς επίσης και το χρώµα και η υφή της επιφάνειας των 

σπόρων.      
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3.3.3 Χηµική αντιµετώπιση του Ampelamus albidus 

Αξιολογηθήκαν έντεκα ζιζανιοκτόνα, τα ίδια τα οποία χρησιµοποιήθηκαν και 

για τον έλεγχο του ζιζανίου σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο. Η εφαρµογή τους έγινε 

σε φυτά τα οποία σπάρθηκαν στον αγρό, ενώ τα µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα 

εφαρµόστηκαν επίσης και σε αυτοφυή φυτά από ρίζα. 

Στην πρώτη περίπτωση, το πειραµατικό σχέδιο το οποίο χρησιµοποιήθηκε 

ήταν οι τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες (Randomized Complete Blocks – RCB), µε 

τρεις επαναλήψεις για κάθε επέµβαση. Η εγκατάσταση του πειράµατος έγινε στις 24  

Απριλίου. Κάθε πειραµατικό τεµάχιο είχε διαστάσεις 1x2 m και δύο γραµµές σποράς. 

Σε κάθε γραµµή σποράς υπήρχαν δέκα θέσεις σποράς. Οι αποστάσεις των γραµµών 

µεταξύ τους ήταν 50cm, ενώ οι αποστάσεις των θέσεων σποράς επί της γραµµής ήταν 

20cm. Η σπορά έγινε µε σπόρους του έτους 2006 από το Συκούριο, και η εφαρµογή 

των προφυτρωτικών και ενσωµατούµενων ζιζανιοκτόνων, πραγµατοποιήθηκε την 

ίδια µέρα. Συγκεκριµένα, σπάρθηκαν όλα τα πειραµατικά τεµάχια πλην αυτών που θα 

δεχόταν τα ενσωµατούµενα ζιζανιοκτόνα. Τοποθετήθηκαν 2 σπόροι ανά θέση σποράς 

και όλες οι θέσεις οριοθετήθηκαν µε τη χρήση µικρών ξύλινων ράβδων ώστε να είναι 

εντοπισµένες και να γίνεται πιο εύκολα η παρατήρηση των φυτών. Υπολογίστηκε και 

ετοιµάστηκε η συνιστώµενη ανά πειραµατικό τεµάχιο δόση των προφυτρωτικών 

ζιζανιοκτόνων. Στη συνέχεια, η δόση του εκάστοτε προφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου 

τοποθετήθηκε σε ψεκαστήρα πλάτης µαζί µε 500 mL νερό και εφαρµόστηκε 

προσεκτικά σε ολόκληρη την επιφάνεια του αντίστοιχου πειραµατικού τεµαχίου. 

Κατά τον ίδιο τρόπο έγινε και η εφαρµογή των ενσωµατούµενων ζιζανιοκτόνων µόνο 

που µετά την διαβροχή του εδάφους επιφανειακά, ακολούθησε η ενσωµάτωση και η 

οµοιόµορφη κατανοµή του ζιζανιοκτόνου σε βάθος περίπου 10cm µε τη βοήθεια 

φρέζας, και στο τέλος η σπορά. Ακολούθησε πότισµα µε καταιονισµό. Τα 

µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρµόστηκαν µε τη βοήθεια ψεκαστήρα στο στάδιο 

των τεσσάρων πραγµατικών φύλλων των φυτών, σε δόση 50% πάνω από τη 

συνιστώµενη και µε χρήση προσκολητικής ουσίας (Agral, 60mL/100L δ/τος). Στον 

Πίνακα 4, φαίνονται αναλυτικά οι επεµβάσεις που χρησιµοποιήθηκαν, ο χρόνος 

εφαρµογής τους καθώς και η εφαρµοζόµενη δόση ανά επέµβαση.  
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Πίνακας 4. Επεµβάσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την χηµική αντιµετώπιση του 
αµπέλαµου, στον αγρό.  
 

Επέµβαση Xρόνος  
εφαρµογής 

∆όση  
g δ.ο/στρέµµα 

 

∆όση  
σκευάσµατος      

(mL,g/στρέµµα) 

1. Μάρτυρας      - 

2. dicamba (Banvel 48SL)  
POST 

 
43,2 

 
90 

3. mesotrione (Callisto 10SC)   
PRE 

 
7,5 

 
75 

4. aclonifen (Challenge 60SC)  
PRE 

 
240 

 
400 

5. napropamide (Devrinol 45SC)  
PRE 

 
120 

 
250 

6. foramsulfuron (Equip 2,25%)  
POST 

 
8,44 

 
375 

7. acetochlor (Harness 84EC)  
PRE 

 
210 

 
250 

8. isoxaflutole (Merlin 75WG)  
PRE 

 
9 

 
12 

9. imazamox (Pulsar 4SL)   
POST 

 
7,5 

 
187,5 

10. ethalfluralin (Sonalan 33.3EC)  
PPI 

 
133,2 

 
400  

11. pendimethalin (Stomp 330E)  
PRE 

 
1320 

 
400 

12. trifluralin (Treflan 48EC)  
PPI 

 
144 

 
300 

 

 

Στην περίπτωση της εφαρµογής των µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων σε 

αυτοφυή φυτά του αµπέλαµου προερχόµενα από ρίζα, η πειραµατική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε ήταν η εξής: εντοπισµός αυτοφυών φυτών στο στάδιο των οχτώ 

πραγµατικών φύλλων, συγκεντρωµένων κάθε φορά σε έκταση 0,25m2. Υπολογισµός 

των δόσεων των µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων και εφαρµογή τους µε τη βοήθεια 

ψεκαστήρα πλάτης (Πίνακας 5). Χρήση τεσσάρων πειραµατικών τεµαχίων 

(επαναλήψεις) εµβαδού 0,25m2, ανά επέµβαση. Επαναληπτικός ψεκασµός µετά από 

40 ηµέρες από τον πρώτο, έχοντας αυξήσει την εφαρµοζόµενη δόση κατά 50% πάνω 

από τη συνιστώµενη και έχοντας προσθέσει προσκολητική ουσία (Agral, 60mL/100L 

δ/τος) (Πίνακας 6). Στον δεύτερο ψεκασµό, τα φυτά βρισκόταν στο στάδιο των 6 

πλάγιων βλαστών και είχαν µήκος 40-50 cm. 
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Και στις δύο περιπτώσεις, τα φυτά διατηρήθηκαν καθαρά από άλλα ζιζάνια 

και αρδεύονταν ανά δύο µέρες περίπου.  

Η αποτελεσµατικότητα των ζιζανιοκτόνων ως προς την ικανότητά τους να 

ελέγχουν το ζιζάνιο, αξιολογήθηκε 30 µέρες περίπου µετά την εφαρµογή τους. Η 

αξιολόγηση περιλάµβανε µακροσκοπική παρατήρηση των φυτών, καταγραφή των 

συµπτωµάτων τους και του αριθµού των φυτών που νεκρώθηκαν.   

 

Πίνακας 5. Μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα που χρησιµοποιήθηκαν στον ψεκασµό 
αυτοφυών φυτών από ρίζα, στο στάδιο των 8 πραγµατικών φύλλων. 
 

Επέµβαση ∆όση  
g δ.ο/στρέµµα 

 

∆όση  σκευάσµατος      
(mL,g/στρέµµα) 

1. dicamba (Banvel 48SL)  28,80 60 

2. foramsulfuron (Equip 2,25%)  5,62 250 

3. imazamox (Pulsar 4SL) 5,00 125 

 

 

Πίνακας 6. Μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα που χρησιµοποιήθηκαν στον 
επαναληπτικό ψεκασµό αυτοφυών φυτών από ρίζα, στο στάδιο των 6 πλάγιων 
βλαστών. 
 

Επέµβαση ∆όση  
g δ.ο/στρέµµα 

 

∆όση  σκευάσµατος      
(mL,g/στρέµµα) 

1. dicamba (Banvel 48SL)  43,20 90,0 

2. foramsulfuron (Equip 2,25%)  8,44 375,0 

3. imazamox (Pulsar 4SL) 7,50 187,5 
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3.3.4 Εδαφικές και κλιµατικές  συνθήκες πειραµατικού αγρού  

Το έδαφος στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα είναι γόνιµο, µέσης 

έως λεπτόκοκκης µηχανικής σύστασης, µε υφή πηλώδης, αµµοαργιλοπηλώδης, 

αργιλοπηλώδης έως αργιλώδης στα διάφορα βάθη της εδαφοτοµής και σε διάφορες 

θέσεις. Η περιεκτικότητα της ριζόσφαιρας σε ανθρακικά άλατα, βρίσκεται σε 

ποσοστά που δεν προκαλούν προβλήµατα στις καλλιέργειες. Το pH του είναι 

αλκαλικό αλλά κάτω των ορίων επικινδυνότητας για απόθεση αλάτων και δηµιουργία 

παθογένειας και η κατάσταση ιδιοµορφίας του είναι άριστη, µε βαθµό αποστράγγισης 

Β. Τα χαρακτηριστικά αυτά το καθιστούν κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες 

(Μήτσιος, 2000).  

Η θερµοκρασία του αέρα και η βροχόπτωση κατά την χρονική διάρκεια 

πραγµατοποίησης των πειραµάτων στον αγρό, καταγραφόταν από ένα πλήρως 

αυτοµατοποιηµένο µετεωρολογικό σταθµό ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο 

Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου, στο Βελεστίνο. Τα καταγραφόµενα µετεωρολογικά 

δεδοµένα εικονίζονται στο Σχήµα 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1. Μέση µηνιαία θερµοκρασία και βροχόπτωση, στο Βελεστίνο, κατά τη 
διάρκεια του έτους 2007.   
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3.3.5 Ζιζανιοκτόνα µελέτης  
 

� dicamba (Banvel 48SL) 

Ανήκει στην οικογένεια των βενζοϊκών οξέων, καθώς η βασική µονάδα της 

δοµής του είναι το βενζοϊκό οξύ, ενώ οι πλευρικές χηµικά ενεργές οµάδες µπορεί να 

είναι CL, -OCH3 ή NH3.  

Είναι µεταφυτρωτικό, διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο, εκλεκτικό στο σιτάρι, 

κριθάρι, καλαµπόκι και χρησιµοποιείται για τον έλεγχο ετήσιων και πολυετών 

πλατύφυλλων όπως πολυκόµπι, λουβουδιά, βλήτο, αγριοβαµβακιά κ.ά. 

∆ρα µιµούµενο την ενδογενή αυξίνη (ινδολιλοξικό οξύ, IndoliloAceticAcid), 

η οποία συµβάλει στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτικών κυττάρων. Συγκεκριµένα, 

προσθήκη του ζιζανιοκτόνου µεταβάλει τη φυσιολογική ισορροπία στο εσωτερικό 

του φυτού και οδηγεί σε υπερβολική αύξηση και ανάπτυξη των φυτικών κυττάρων, 

µε αποτέλεσµα το θάνατο (Λόλας, 2007).        

 

� mesotrione  (Callisto 10SC) 

Ανήκει στην οικογένεια τρικετόνες. Η οικογένεια αυτή αποτελείται από 

ζιζανιοκτόνα συνθετικά ανάλογα του φυτικού προϊόντος λεπτοσπερµίνη, η οποία 

παράγεται από το φυτό Callistemon citrinus και προκαλεί αναστολή της βιοσύνθεσης 

των καροτινοειδών.  

Το mesotrione είναι προφυτρωτικό και µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο 

χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση κυρίως πλατύφυλλων, όπως αγριοµελιτζάνα, 

αγριοβαµβακιά, λουβουδιά, βλήτα, αλλά και κάποιων αγρωστωδών ζιζανίων, όπως 

µουχρίτσα και αιµατόχορτο σε αραβόσιτο (Λόλας, 2007).  

 

� aclonifen  (Challenge 60SC) 

Ανήκει στην οικογένεια διφαινυλαιθέρες, καθώς η βασική µονάδα της δοµής 

του είναι δύο φαινολικοί δακτύλιοι ενωµένοι µε αιθεροδεσµό (-Ο-).  

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

βιοσύνθεση χλωροφύλλης, απαραίτητα παρουσία φωτός. Είναι εκλεκτικό και 

χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων όπως το 

αναρριχώµενο πολύγωνο, την αγριοµελιτζάνα, αγριοβαµβακιά κ.ά. και λιγότερο 

αποτελεσµατικά για τον έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργεια σόγιας, 

αραβοσίτου και λαχανοκοµικών ειδών (Λόλας, 2007).  
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� napropamide (Devrinol 45SC)  

Ανήκει στην οικογένεια αµίδια και εφαρµόζεται προσπαρτικά ή προφυτευτικά 

στις καλλιέργειες καπνός, τοµάτα, πιπεριά, µελιτζάνα, δεντρώδεις καλλιέργειες και 

φράουλα. Τα ζιζάνια που ελέγχει είναι: µουχρίτσα, σετάρια, αιµατόχορτο, λουβουδιά, 

βλήτο, γλυστρίδα και πολυκόµπι. ∆ρα εµποδίζοντας την αύξηση ακραίων 

µεριστωµάτων (φύλλο, βλαστός, ρίζα) χωρίς ακόµη ο ακριβής µηχανισµός του να 

είναι γνωστός (http 21).  

 

� foramsulfuron (Equip 2,25%) 

Νέο ζιζανιοκτόνο, το οποίο κυκλοφορεί από το 2004. Ανήκει στην οικογένεια 

των σουλφονυλουριών και εφαρµόζεται µεταφυτρωτικά στο καλαµπόκι για την 

αντιµετώπιση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. ∆ρα παρεµποδίζοντας την 

βιοσύνθεση διακλαδισµένων αλυσίδων αµινοξέων µέσω της παρεµπόδισης ενός 

ενζύµου αποκαλούµενου ως ακετογαλακτική συνθετάση, ενώ στα ανθεκτικά είδη 

µεταβολίζεται µε υδρόλυση (http 22).      

 
� acetochlor (Harness 84EC) 

Ανήκει στις ανιλίδες και εφαρµόζεται για την αντιµετώπιση των 

περισσότερων ετήσιων ζιζανίων, συγκεκριµένων πλατύφυλλων καθώς και της 

κίτρινης κύπερης σε καλλιέργεια ελαιοκράµβης, εσπεριδοειδών, καφεόδεντρου, 

αραβοσίτου, µπιζελιού, κρεµµυδιού, οπωρώνων, αραχίδας, πατάτας, σόγιας, 

ζαχαροκάλαµου, ηλιάνθου και αµπέλου (Λόλας 2007).    

 

� ethalfluralin  (Sonalan 33.3EC) 

� pendimethalin (Stomp 330E)  

�  trifluralin  (Treflan 48EC) 

Τα τρία παραπάνω ζιζανιοκτόνα ανήκουν στις δινιτροανιλίνες καθώς η 

βασική µονάδα της δοµής τους είναι η δινιτροανιλίνη.   

Η εφαρµογή τους αναστέλλει την µιτωτική διαίρεση, µε αποτέλεσµα την 

εµφάνιση διογκωµένων πολυπύρηνων κυττάρων. Συγκεκριµένα, οι δινιτροανιλίνες 

δεσµεύονται στην α-τουµπουλίνη, µια πρωτεΐνη απαραίτητη για το σχηµατισµό των 

ινιδίων της µιτωτικής ατράκτου, και αναστέλλουν την δράση της.   
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Ειδικότερα, το ethalfluralin είναι προσπαρτικό ενσωµατούµενο ζιζανιοκτόνο, 

εκλεκτικό στο βαµβάκι, αραχίδα, φασόλι, ηλίανθο και στην κολοκυθιά. Ελέγχει τα 

συνηθισµένα αγροωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια καθώς και την αγριοτοµάτα.  

Το pendimethalin είναι προσπαρτικό ενσωµατούµενο στο βαµβάκι, καπνό, 

φασόλι, αραχίδα, προφυτρωτικό στον αραβόσιτο, καπνό, χειµερινά σιτηρά, 

µελιτζάνα, πιπεριά, σκόρδο και λάχανο.  

Τέλος, το trifluralin είναι προσπαρτικό ενσωµατούµενο ζιζανιοκτόνο, 

εκλεκτικό σε αραχίδα, ηλίανθο, κουνουπίδι, λάχανο, φασόλι, µπάµια, πιπεριά και 

τοµάτα. Μαζί µε τα συνηθισµένα αγρωστώδη – πλατύφυλλα ζιζάνια ελέγχει και το 

τριβόλι, όχι όµως και την αγριοτοµάτα (http 22, Λόλας, 2007).     

 
� isoxaflutole (Merlin 75WG) 

Ανήκει στις ισοξαζόλες, οι οποίες δρουν στην σύνθεση των καροτενοειδών 

παρεµποδίζοντας τη δράση του ενζύµου 4-HPPD (4-Hydroxy Phenyl Pyruvate 

Dioxygenase, Υδροξυφαινυλπυρουβική διοξυγενάση).  

Είναι προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ή νωρίς µεταφυτρωτικό, εκλεκτικό στον 

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

αγρωστωδών ζιζανίων  (http 23, Λόλας 2007).   

  

� imazamox (Pulsar 4SL)   

Ανήκει στην οικογένεια των Ιµιδαζολινονών καθώς η βασική µονάδα της 

δοµής του είναι ο δακτύλιος της ιµιδαζόλης ενωµένος µε απλό βενζολικό δακτύλιο.  

Το imazamox είναι µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο κατάλληλο για αντιµετώπιση 

πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε αρακά, µηδική, µπιζέλι, σόγια, φασόλι 

και καλλιέργειες µε ανθεκτικότητα στις Ιµιδαζολινόνες (π.χ. ελαιοκράµβη). 

Εφαρµόζεται για την αντιµετώπιση της αγριοβαµβακιάς, αγριοµελιτζάνας, 

αγριοσιναπιού, αγριοτοµάτας, βλήτου, λουβουδιάς, σετάριας, κ.ά. (Λόλας, 2007). 

 

 

3.4 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων όπου χρειάστηκε, έγινε µε το 

στατιστικό πρόγραµµα SAS, ενώ για την ανάδειξη της σηµαντικότητας των διαφορών 

που προέκυψαν, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Ελάχιστης Σηµαντικής ∆ιαφοράς – 

L.S.D., για επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1 ∆ιακοπή ληθάργου των σπόρων 

Τα αποτελέσµατα των µεταχειρίσεων που εφαρµόστηκαν για την εύρεση των 

κατάλληλων συνθηκών διακοπής του ληθάργου των σπόρων του ζιζανίου και η 

στατιστική ανάλυση αυτών, παρουσιάζονται στους Πίνακες 7 - 10.  

 

Πίνακας 7. Επίδραση διαφόρων µεταχειρίσεων στη διακοπή ληθάργου των 
σπόρων αµπέλαµου του έτους 2004, 2005, 2006 από Βελεστίνο και 2006 από 
Συκούριο, σε θάλαµο βλάστησης στους 15 0C και φωτοπερίοδο 16/8 h 
φως/σκοτάδι.  

 

 

Στατιστικώς σηµαντικές διαφορές καταγράφηκαν µεταξύ των µεταχειρίσεων 

που εφαρµόστηκαν για την υποβοήθηση της διακοπής του ληθάργου (Πίνακες 7-8). 

Συγκεκριµένα, το καλύτερο ποσοστό βλάστησης στους σπόρους του έτους 2004, 

2005, 2006 από Βελεστίνο και 2006 από Συκούριο, καταγράφηκε στην περίπτωση 

που εφαρµόστηκε ψύξη των σπόρων για τρεις εβδοµάδες στους 40C και βλάστηση σε 

GA3 800 mg/L και ήταν κατά σειρά 45%, 51,5%, 71,5% και 73% στην περίπτωση 

των 16/8 h φως/σκοτάδι και 48,5%, 61,5%, 81,5% και 83% σε φωτοπερίοδο 24 h 

σκοτάδι (Πίνακες 7-8). Ακολούθησαν κατά σειρά οι µεταχειρίσεις GA3 800 mg/L και 

ψύξη για 3 εβδοµάδες στους 40C, µε παρόµοια ποσοστά βλάστησης κατά περίπτωση, 

ενώ ικανοποιητική ήταν και η βλάστηση που επιτεύχθει µε εµβάπτιση των σπόρων σε 

Βλάστηση, % 
16/8 h φως/σκοτάδι, 15 0C 

Μεταχείριση 2004 Βελ. 2005 Βελ. 2006 Βελ. 2006 Συκ. 
1. GA3 600 mg/L 8,5 B 33 D 65 AB 68,5 AB 
2. GA3 800 mg/L 35 A 55 A 71,5 A 75 A 
3. Ψύξη 3 εβδ. σε 4 0C +  
GA3 800 mg/L 

45 A 51,5 AB 71,5 A 73 AB 

4. Ψύξη 3 εβδ. σε 4 0C 35 A 46,5 AB 68,5 A 66,5 ABC 
5. H2SO4 - 97%, για 4 min 15 B 45 ABC 58,5 ABC 63 ABC 
6.  KNO3 – 0,2% 11,5 B 41,5 BCD 51,5 BC 56,5 BC 
7. Μάρτυρας 5 B 35 CD 48,5 C 50 C 

CV%  26 14 13 15 
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H2SO4  97%  για 4 min, και η βλάστηση σε υπόστρωµα GA3 600 mg/L. Το µικρότερο 

ποσοστό βλάστησης καταγράφηκε στην περίπτωση του µάρτυρα, 5% στους 150C – 

φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι και 15% στους 250C - φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι. 

 

Πίνακας 8. Επίδραση διαφόρων µεταχειρίσεων στη διακοπή ληθάργου των 
σπόρων αµπέλαµου του έτους 2004, 2005, 2006 από Βελεστίνο και 2006 από 
Συκούριο, σε θάλαµο βλάστησης στους 15 0C και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι.  

 

 

∆ιαφοροποίηση στην βλαστική ικανότητα δεν παρατηρήθηκε µόνο µεταξύ 

των σπόρων του ίδιου έτους αλλά και µεταξύ των σπόρων διαφορετικής χρονολογίας. 

Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε µείωση της βλαστικής ικανότητας των σπόρων µε το 

χρόνο, καθώς το ποσοστό βλάστησης των σπόρων του έτους 2006 ήταν σε κάθε 

περίπτωση µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των σπόρων του 2005 και το τελευταίο 

µεγαλύτερο από αυτό των σπόρων του έτους 2004. Ειδικότερα, το ποσοστό 

βλάστησης των σπόρων του έτους 2006, τόσο από το Συκούριο όσο και από το 

Βελεστίνο, κυµάνθηκε µεταξύ 48,5% και 85%, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να 

επιτυγχάνεται στην περίπτωση που εφαρµοζόταν η µεταχείριση ψύξη για 3 εβδοµάδες 

σε 40C και GA3 800 mg/L και η βλάστηση πραγµατοποιούνταν στο σκοτάδι. Μια 

µείωση της τάξης του 20 – 50% παρατηρήθηκε στην βλαστική ικανότητα των 

σπόρων του έτους 2005, ενώ το ποσοστό βλάστησης των σπόρων του 2004 ήταν 

κάτω από 40%, µε εξαίρεση την περίπτωση της ψύξης των σπόρων για 3 εβδοµάδες 

στους 40C και βλάστηση σε  GA3 800 mg/L µε ποσοστό 45% και 48,5%, σε 

Βλάστηση, % 
16/8 h φως/σκοτάδι, 15 0C 

Μεταχείριση 2004 Βελ. 2005 Βελ. 2006 Βελ. 2006 Συκ. 
1. GA3 600 mg/L 15 Β 48,5 ΑΒ 67 ΑΒ 68,5 ΑΒ 
2. GA3 800 mg/L 45 Α 65 Α 81,5 Α 85 Α 
3. Ψύξη 3 εβδ. σε 4 0C +  
GA3 800 mg/L 

48,5 Α 61,5 Α 81,5 Α 83 Α  

4. Ψύξη 3 εβδ. σε 4 0C 41,5 Α 48,5 ΑΒ 75 ΑΒ 77 ΑΒ 
5. H2SO4 - 97%, για 4 min 25 Β 55 ΑΒ 67 ΑΒ 71,5 ΑΒ 
6.  KNO3 – 0,2% 18,5 Β 41,5 Β 58,5 Β 63 Β 
7. Μάρτυρας 15 Β 38,5 Β 55 Β 61,5 Β 

CV%  25 19 16 14 
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φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι και 24 h σκοτάδι, αντίστοιχα. Συνεπώς, φαίνεται 

ότι η παραµονή του σπόρου σε λήθαργο για δύο τουλάχιστον χρόνια, µειώνει την 

βλαστική του ικανότητα σε ποσοστό που δεν εγγυάται την βλάστησή του όταν βρεθεί 

σε συνθήκες αγρού.  Τα αποτελέσµατα στους Πίνακες (7 - 8) δείχνουν ότι το ποσοστό 

βλάστησης των σπόρων στους 15 0C, ήταν υψηλότερο σε φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι 

απ’ ότι σε φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι. Τα ίδια αποτελέσµατα φαίνεται να 

ισχύουν και στην περίπτωση που η βλάστηση των σπόρων πραγµατοποιήθηκε σε 

θερµοκρασία 25 0C. Πάλι τα µεγαλύτερα ποσοστά βλαστικότητας καταγράφονται σε 

φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι (Πίνακες 9-10). Επίσης, επαληθεύεται η αρνητική σχέση 

της βλαστικής ικανότητας των σπόρων µε τον χρόνο, και η σειρά κατάταξης των 

µεταχειρίσεων ως προς την ικανότητά τους να διασπούν τον λήθαργο παραµένει η 

ίδια. Αξιόλογη διαφορά είναι αυτή της αύξησης που παρατηρήθηκε στο ποσοστό 

βλαστικότητας των σπόρων (από 10 – 20%) σε αυτή τη θερµοκρασία των 25 0C σε 

σχέση µε τη θερµοκρασία των 15 0C. 

 

Πίνακας 9. Επίδραση διαφόρων µεταχειρίσεων στη διακοπή ληθάργου των 
σπόρων αµπέλαµου του έτους 2004, 2005, 2006 από Βελεστίνο και 2006 από 
Συκούριο, σε θάλαµο βλάστησης στους 25 0C και φωτοπερίοδο 16/8 h 
φως/σκοτάδι. 

 
 
 
 
 
 
 

Βλάστηση, % 
16/8 h φως/σκοτάδι, 15 0C 

Μεταχείριση 2004 Βελ. 2005 Βελ. 2006 Βελ. 2006 Συκ. 
1. GA3 600 mg/L 25 BC 51,5 BC 73 BC 77 ABCD 
2. GA3 800 mg/L 48,5 A 68,5 A 85 A 90 A 
3. Ψύξη 3 εβδ. σε 4 0C +  
GA3 800 mg/L 

43 A 58 AB 85 A 87 AB 

4. Ψύξη 3 εβδ. σε 4 0C 36,5 AB 48,5 BCD 75 AB 75 BCD 

5. H2SO4 - 97%, για 4 min 27 BC 53 BC 71,5 BC 80 ABC 
6.  KNO3 – 0,2% 21,5 C 45 CD 68,5 BC 71,5 CD 
7. Μάρτυρας 16,5 C 38,5 D 63 C 63,5 D 

CV%  23 14 8 10 
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Πίνακας 10. Επίδραση διαφόρων µεταχειρίσεων στη διακοπή ληθάργου των 
σπόρων αµπέλαµου του έτους 2004, 2005, 2006 από Βελεστίνο και 2006 από 
Συκούριο, σε θάλαµο βλάστησης στους 25 0C και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι. 

 
 
 

Συνεπώς, οι καλύτερες συνθήκες για την βλάστηση των σπόρων του 

αµπέλαµου ήταν η θερµοκρασία των 25 0C σε συνδυασµό µε φωτοπερίοδο 24 ωρών 

σκοτάδι. Το µεγαλύτερο ποσοστό βλαστικότητας επιτυγχάνεται υπό αυτές τις 

συνθήκες και µε την εφαρµογή των µεταχειρίσεων  GA3 800 mg/L ή ψύξη των 

σπόρων για τρεις εβδοµάδες στους 40C και GA3 800 mg/L Μάλιστα, το ποσοστό 

αυτό είναι υψηλότερο στους σπόρους του έτους απ’ ότι σε σπόρους προηγούµενου 

έτους καθώς µε την πάροδο του χρόνου παρατηρείτε µείωση της βλαστικής 

ικανότητας, η οποία είναι πολύ µεγάλη στην περίπτωση των σπόρων του έτους 2004. 

Οι σπόροι αυτού του έτους υποβλήθηκαν στην δοκιµή του τετραζολίου ή αλλιώς 

µέθοδο του Lakon, προς διερεύνηση του βαθµού της ζωτικότητάς τους. Η δοκιµή 

έδειξε υψηλή ζωτικότητα των εµβρύων γεγονός που αναδεικνύει ως αιτία της µη 

βλάστησης, την αδυναµία των µεταχειρίσεων να διασπάσουν ικανοποιητικά τον 

λήθαργο.   

 

 

 

 

 

Βλάστηση, % 
16/8 h φως/σκοτάδι, 15 0C 

Μεταχείριση 2004 Βελ. 2005 Βελ. 2006 Βελ. 2006 Συκ. 
1. GA3 600 mg/L 31,5 C 61,5 AB 75 AB 78,5 BC 
2. GA3 800 mg/L 51,5 A 68,5 AB 88,5 A 95 A 
3. Ψύξη 3 εβδ. σε 4 0C +  
GA3 800 mg/L 

51,5 A 71,5 A 88,5 A 90 A 

4. Ψύξη 3 εβδ. σε 4 0C 43 AB 55 AB 81,5 AB 85 AB 

5. H2SO4 - 97%, για 4 min 35 BC 65 AB 77 AB 78,5 BC 
6.  KNO3 – 0,2% 28,5 CD 56,5 BC 73 AB 75 BC 
7. Μάρτυρας 21,5 D 45 C 67 B 68,5 C 

CV%  15 11 11 8 
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4.1.2 Ρυθµός βλάστησης 

Ο ρυθµός βλάστησης των σπόρων στις δύο θερµοκρασίες και φωτοπεριόδους 

και µεταξύ των επτά µεταχειρίσεων, παρουσιάζεται στα Σχήµατα 2, 3, 4 και 5. 

 

 
Σχήµα 2. Ρυθµός βλάστησης των σπόρων αµπέλαµου των ετών 2004, 2005, 2006 
από Βελεστίνο και 2006 από Συκούριο, σε θάλαµο βλάστησης στους 15 0C και 
φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι, ανάλογα µε τη µεταχείριση.  
  

 

 

Σχήµα 3. Ρυθµός βλάστησης των σπόρων αµπέλαµου των ετών 2004, 2005, 2006 
από Βελεστίνο και 2006 από Συκούριο, σε θάλαµο βλάστησης στους 15 0C και 
φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι, ανάλογα µε τη µεταχείριση.  
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Σχήµα 3. Ρυθµός βλάστησης των σπόρων αµπέλαµου των ετών 2004, 2005, 2006 
από Βελεστίνο και 2006 από Συκούριο, σε θάλαµο βλάστησης στους 25 0C και 
φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι, ανάλογα µε τη µεταχείριση.  
 
 
 

Σχήµα 4. Ρυθµός βλάστησης των σπόρων αµπέλαµου των ετών 2004, 2005, 2006 
από Βελεστίνο και 2006 από Συκούριο, σε θάλαµο βλάστησης στους 25 0C και 
φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι, ανάλογα µε τη µεταχείριση.  
 
 

Ο ρυθµός βλάστησης των σπόρων κυµάνθηκε από 7 έως και 16 ηµέρες, 

ανάλογα µε την µεταχείριση, το έτος παραγωγής, την πηγή και τις συνθήκες 

βλάστησης του σπόρου (φωτοπερίοδος, θερµοκρασία).  

Συγκεκριµένα, ο καλύτερος ρυθµός βλάστησης παρατηρήθηκε µε την 

εφαρµογή GA3 800 mg/L, ο οποίος στην περίπτωση των 25 0C κυµάνθηκε από 7 έως 

9 ηµέρες σε φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι και 9-11 ηµέρες σε φωτοπερίοδο 16/8 h 
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φως/σκοτάδι, ενώ στην περίπτωση των 15 0C κυµάνθηκε από 8 έως 11 ηµέρες σε 

φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι και 10-12 ηµέρες σε φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι. 

Παρόµοιος ήταν ο ρυθµός βλάστησης και στην περίπτωση της µεταχείρισης ψύξη 

των σπόρων για τρεις εβδοµάδες στους 40C και στη συνέχεια βλάστηση σε GA 800 

mg/L. Ικανοποιητικός ρυθµός βλάστησης καταγράφηκε και µε την εφαρµογή των 

µεταχειρίσεων εµβάπτιση των σπόρων σε H2SO4  97%  για 4 min (8-11 ηµέρες), ψύξη 

για τρεις εβδοµάδες στους 40C (8-12 ηµέρες) και  βλάστηση σε υπόστρωµα ΚΝΟ3 (8-

14 ηµέρες), ενώ ο χαµηλότερος ρυθµός βλάστησης καταγράφθηκε στην περίπτωση 

του µάρτυρα (9-16 ηµέρες).  

Παρατηρήθηκε µικρή υπεροχή στο ρυθµό βλάστησης των σπόρων του έτους 

2006 από το Συκούριο έναντι αυτών από το Βελεστίνο, στην περίπτωση των 

µεταχειρίσεων GA3 800 mg/L, ψύξη για τρεις εβδοµάδες στους 40C και στη συνέχεια 

βλάστηση ή µη, σε GA3 800 mg/L και εµβάπτιση των σπόρων σε H2SO4  97%  για 4 

min. Ωστόσο, οι σπόροι του έτους 2006 τόσο από το Βελεστίνο όσο και από το 

Συκούριο, βλάστησαν µε γρηγορότερο ρυθµό (λιγότερες µέρες για βλάστηση 

µεγαλύτερου ποσοστού σπόρων) από τους σπόρους του 2005 και οι τελευταίοι πιο 

γρήγορα από αυτούς του έτους 2004, ανεξαρτήτως της µεταχείρισης που δέχτηκε ο 

σπόρος. 

∆ιαφοροποίηση παρατηρήθηκε στον ρυθµό βλάστησης των σπόρων και 

µεταξύ των δύο φωτοπεριόδων και θερµοκρασιών. Ειδικότερα, ο υψηλότερος ρυθµός 

βλάστησης (7 ηµέρες) καταγράφτηκε στους 25 0C µε φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι, ενώ 

ο µικρότερος (16 ηµέρες) σε θερµοκρασία 15 0C και φωτοπερίοδο 16/8 h 

φως/σκοτάδι. 

Συνεπώς, τον καλύτερο ρυθµό βλάστησης (7 ηµέρες) είχαν οι σπόροι του 

έτους 2006 οι οποίοι βλάστησαν σε GA3 800 mg/L και σε θερµοκρασία 25 0C και 

φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι. Αντίθετα, ο χαµηλότερος ρυθµός βλάστησης (16 ηµέρες) 

παρατηρήθηκε στην περίπτωση των σπόρων του έτους 2004, η βλάστηση των οποίων 

έγινε σε απεσταγµένο νερό (µάρτυρας), στους 150C και σε φωτοπερίοδο  16/8 h 

φως/σκοτάδι. 
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4.2 Ικανότητα αναβλάστησης 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τις πέντε 

κοπές των βλαστών οι οποίοι αναπτυσσόταν σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο (Εικόνα 

4), παρατίθεται στον παρακάτω Πίνακα 11. Τα στοιχεία είναι µέσοι όροι των τριών 

επαναλήψεων.  

 

Πίνακας 11. Αποτελέσµατα αναβλάστησης του αµπέλαµου σε τρία µεγέθη (10, 5 
και 2,5cm) και δύο ηλικίες (Α και Β έτους) ρίζας και βάσης λαιµού (Β.Λ.), στους 
2, 4, 6, 8 και 10 µήνες από την εγκατάσταση σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο. 
 

  
Αγρονοµικά χαρακτηριστικά 

 
 
Κοπή / 
Χρόνος 

 
Ηλικία / 
Μέγεθος 

 
Αριθµός 
βλαστών 

 
Ύψος βλαστών  

(cm) 

 
Χλωρό 
βάρος (g) 

 

1η κοπή  
2 µήνες 

Α 10       3,3 Β 48 AB 1,2 BC 

Α 5          1,7 CD 33,1 BC 0,9 BCDE 

Α 2,5       1 DE 23,4 CD 0,5 DEF 

Α.Λ. 10    2 CD 38,6 ABC 1,2 BC 

Α.Λ. 5      1 DE 16,7 D 0,3 EF 

Α.Λ. 2,5   0 E 0 E 0 F 

Β 10        4,7 A 51,8 A 1,9 A 

Β 5          2,7 BC 45,7 AB 1 BCD 

Β 2,5       2 CD 33 BC 0,8 BCDE 

Β.Λ. 10   2 CD 40,7 AB 1,4 AB 

Β.Λ. 5      2 CD 24,7 CD 0,6 CDEF 

Β.Λ. 2,5    1,6 CC 12,3 DE 0,3 DEF 

 CV % 31 30 46 

2η κοπή  
4 µήνες 

Α 10 2,7 AB 41,2 AB 0,7 ABC 

Α 5 1,3 BCD 24 BC 0,6 BCD 

Α 2,5 1,3 CD 11,9 CDE 0,3 CDE 

Α.Λ. 10 1 CD 26,7 BC 0,4 BCDE 

Α.Λ. 5 1 CD 11 CDE 0,2 CDE 

Α.Λ. 2,5 0 D 0 E 0 E 

Β 10 3,7 A 48,4 A 1,2 A 

Β 5 2 BC 36,2 AB 0,8 AB 

Β 2,5 2 BC 22,9 BCD 0,6 BCD 

Β.Λ. 10 2 BC 39,1 AB 0,7 BC 

Β.Λ. 5 1 CD 13,7 CDE 0,3 BCDE 

Β.Λ. 2,5 1 CD 4,3 DE 0,13 DE 

 CV % 52 48 60 
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Κοπή / 
Χρόνος 

 
Ηλικία / 
Μέγεθος 

 
Αριθµός 
βλαστών 

 
Ύψος βλαστών  

(cm) 

 
Χλωρό 
βάρος (g) 

 

3η κοπή  
6 µήνες 

Α 10 2 A 39,5 AB 0,6 AB 

Α 5 1,3 BC 23,1 ABCDE 0,3 BCD 

Α 2,5 1 BC 14,4 BCDE 0,2 BCD 

Α.Λ. 10 1 BC 25 ABCDE 0,5 BCD 

Α.Λ. 5 0,7 BC 10,3 DE 0,2 CD 

Α.Λ. 2,5 0 C 0 E 0 D 

Β 10 3,7 A 48,8 A 0,9 A 

Β 5 2 B 37,2 ABC 0,6 ABC 

Β 2,5 1 BC 24,7 ABCDE 0,4 BCD 

Β.Λ. 10 1,7 B 29 ABCD 0,6 ABC 

Β.Λ. 5 1 BC 12 CDE 0,2 BCD 

Β.Λ. 2,5 0 C 0 E 0 D 

 CV % 68 70 72 

4η κοπή  
8 µήνες 

Α 10 2 ABC 45,8 ABC 1,2 AB 

Α 5 1,7 BCD 42,9 ABCD 0,5 CDE 

Α 2,5 1 CDE 18,8 EF 0,2 DE 

Α.Λ. 10 1 CDE 31,7 CDE 0,5 CDE 

Α.Λ. 5 0 E 0 G 0 E 

Α.Λ. 2,5 0 E 0 G 0 E 

Β 10 3 A 55 A 1,4 A 

Β 5 2,3 AB 50,2 AB 0,8 BC 

Β 2,5 1,3 BCD 28,1 ED 0,4 CDE 

Β.Λ. 10 2 ABC 38 BCD 0,7 BCD 

Β.Λ. 5 0,7 DE 7,3 GF 0,1 E 

Β.Λ. 2,5 0 E 0 G 0 E 

 CV % 53 33 63 

5η κοπή 
10 µήνες 
 

Α 10 1,3 BC 54,7 AB 0,9 A 

Α 5 1 BC 37,7 BCD 0,5 B 

Α 2,5 0,01 D 0,01 E 0,01 C 

Α.Λ. 10 0,7 CD 25,3 CD 0,3 BC 

Α.Λ. 5 0 D 0 E 0 C 

Α.Λ. 2,5 0 D 0 E 0 C 

Β 10 3 A 63 A 1 A 

Β 5 1,7 B 44,5 ABC 0,6 AB 

Β 2,5 0,7 CD 14,3 DE 0,3 BC 

Β.Λ. 10 1,3 BC 37 BCD 0,7 AB 

Β.Λ. 5 0 D 0 E 0 C 

Β.Λ. 2,5 0 D 0 E 0 C 

 CV % 57 61 71 
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Η εξέταση των αποτελεσµάτων ανάδειξε την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στο 

µέγεθος, στην ηλικία των ριζών και στην ικανότητα αναβλάστησής τους.  

Συγκεκριµένα, από την πρώτη κιόλας κοπή διακρίνεται η υπεροχή των 

µεγαλύτερων σε µέγεθος και ηλικία ριζών, ως προς την ικανότητά τους να 

αναβλαστάνουν. Από ρίζες δεύτερου έτους και µεγέθους 10cm προκύπτουν οι 

περισσότεροι βλαστοί, περίπου 3-4, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις ζυγίζουν 

περισσότερο και είναι υψηλότεροι από αυτούς που προέρχονται από ρίζες µικρότερου 

µεγέθους καθώς και ρίζες ίδιου µεγέθους αλλά µικρότερης ηλικίας (Πίνακας 11).  

Η ικανότητα αναβλάστησης των ριζών φάνηκε να εξασθενεί  µε τις κοπές, 

καθώς ο αριθµός των φυτών που προκύπτουν µειώνεται µετά από κάθε κοπή. Το 

χαρακτηριστικό αυτό εµφανίζεται εντονότερα στις ρίζες πρώτου έτους και µεγέθους 

2,5cm, η ικανότητα αναβλάστησης των οποίων είναι σχεδόν µηδενική στην πέµπτη 

κοπή. Αντίθετα, ρίζες µεγέθους 10cm συνεχίζουν να δίνουν ικανοποιητικό αριθµό 

βλαστών ακόµη και µετά από 4 κοπές. Σχετικά µε το ύψος και το χλωρό βάρος των 

βλαστών, ενώ µειωνόταν από την πρώτη µέχρι την τρίτη κοπή, κατά την τέταρτη και 

πέµπτη κοπή παρουσίασαν ανοδική τάση. Το γεγονός αυτό συνδέεται µε την 

αυξηµένη ηλιοφάνεια του καλοκαιριού κατά την διάρκεια του οποίου 

πραγµατοποιήθηκαν οι δύο τελευταίες κοπές, και την άνοδο της θερµοκρασίας του 

εδάφους των φυτοδοχείων από τους 220C που ήταν κατά το χρονικό διάστηµα των 

προηγούµενων κοπών, στους 28 0C.    

Επίσης, η στατιστική ανάλυση για P<0,05, έδειξε πως υπάρχει στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά στην ικανότητα αναβλάστησης του ζιζανίου από τη ρίζα και την 

βάση του λαιµού του. Συγκεκριµένα, η ικανότητα αναβλάστησης του ζιζανίου από τη 

βάση του λαιµού του είναι µικρότερη σε σχέση µε αυτή της ρίζας. Μάλιστα, βάση 

λαιµού πρώτου έτους και µεγέθους 2,5cm δεν έδωσε κανένα φυτό. Επίσης, η 

ικανότητα αναβλάστησης από τη βάση λαιµού µειώνεται µε πιο γρήγορο ρυθµό, 

καθώς από την τρίτη κοπή χάνει την ικανότητα αναβλάστησης και η δεύτερου έτους 

βάση λαιµού µεγέθους 2,5cm ενώ στην πέµπτη κοπή, δεν προκύπτει πλέον κανένας 

βλαστός ούτε και από βάση λαιµού 5cm, πρώτου και δεύτερου έτους. Ωστόσο, βάση 

λαιµού 10cm αναβλαστάνει ικανοποιητικά ακόµη και µετά την τέταρτη κοπή. Τα 

παραπάνω ενισχύουν την άποψη πως και σ’ αυτή την περίπτωση, ισχύουν τα ίδια 

συµπεράσµατα που αναδείχθηκαν και στην αναβλάστηση του ζιζανίου από τη ρίζα. 

∆ηλαδή, όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος και η ηλικία της βάσης του λαιµού τόσο 

περισσότερα, υψηλότερα και βαρύτερα είναι τα φυτά που προκύπτουν. Επίσης, βάση 
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λαιµού µε µεγαλύτερο µέγεθος και ηλικία, συνεχίζει να βλαστάνει για µεγαλύτερο 

χρονικό διάσηµα από εκείνη που έχει µικρότερο µέγεθος και ηλικία.   

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί πως δεν παρατηρήθηκε καµία αύξηση του 

µεγέθους των ριζικών τµηµάτων, παρόλο που πολλά εξ’ αυτών είχαν την ικανότητα 

να αναβλαστάνουν και µετά την πέµπτη κοπή. Αξίζει επίσης, να επισηµανθεί η 

σηµασία της ικανότητας αναβλάστησης του ζιζανίου από τι ρίζα, στην περίπτωση που 

εφαρµόζεται το όργωµα ως τρόπος ελέγχου αυτού. Η µεγάλη ικανότητα 

αναβλάστησης του ζιζανίου από τη ρίζα απαιτεί επανάληψη του οργώµατος αρκετές 

φορές µε στόχο τον τεµαχισµό των ριζών του, για περιορισµό της αναβλάστησης. 

Ωστόσο, η επανάληψη µιας τέτοιας πρακτικής κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη και δεν 

εγγυάται τον αποτελεσµατικό έλεγχο του ζιζανίου, καθώς το τελευταίο έχει την 

ικανότητα να αναβλαστάνει ακόµη και από ριζικά τµήµατα µήκους 2,5cm. Συνεπώς, 

για τον περιορισµό των δυσµενών επιπτώσεών του στις καλλιέργειες, απαιτείται η 

εφαρµογή άλλης µεθόδου αντιµετώπισης, η οποία θα καταφέρει να διατηρήσει τον 

πληθυσµό του ζιζανίου σε ανεκτό επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 4. Φυτοδοχεία στο εργαστήριο µε φυτά Ampelamus albidus που 
προήλθαν από ρίζες δύο διαφορετικών ηλικιών (πρώτου και δεύτερου 
έτους) και τριών διαφορετικών µεγεθών (2,5 , 5 και 10 cm). 
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4.3 Βιολογία του Ampelamus albidus 

Από τις παρατηρήσεις-µετρήσεις του χρόνου εµφάνισης και συµπλήρωσης 

των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης δέκα αυτοφυών σποροφύτων αµπέλαµου, 

προέκυψε ο Πίνακας 12, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε, βασίζεται στην κλίµακα 

BBCH.   

 
Πίνακας 12. Κωδικοποιηµένα φαινοτυπικά στάδια ανάπτυξης και χρόνος 
εµφάνισης-συµπλήρωσης  σε αυτοφυή φυτά αµπέλαµου από σπόρο, κατά την 
κλίµακα BBCH. 
 

Κωδικός 
σταδίου 

Περιγραφή φαινοτυπικού 
σταδίου 

Μέρες από 
φρεζάρισµα 

(11/04/07) 

Ηµεροµηνία 
καταγραφής  

      
     10 

Πλήρης έκπτυξη 
κοτυληδόνων 

 
29 

 
10/05/07 

 
12 

2 φύλλα πλήρως 
ανεπτυγµένα 

 

 
36 

 
17/05/07 

 
14 

4 φύλλα πλήρως 
ανεπτυγµένα 

 

 
43 

 
24/05/07 

 
21 

1ος πλάγιος βλαστός & 6 
φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

 

 
62 

 
12/06/07 

 
23 

3 πλάγιοι βλαστοί 
 

 
73 

 
23/06/07 

 
26 

6 πλάγιοι βλαστοί 
 

 
88 

 
08/07/07 

 
51 

Έναρξη έκπτυξης 
ταξιανθίας 

 

 
- 

 
- 

 
71 

Εµφάνιση καρπών 
 

 
- 

 
- 

 
89 

Πλήρης ωρίµανση καρπών 
 

 
- 

 
- 

 
97 

Ολοκλήρωση βιολογικού 
κύκλου 

 

230 26/11/07 
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Η βλάστηση των σπόρων του αµπέλαµου καταγράφηκε τον τελευταίο µήνα 

της Άνοιξης, τότε που η θερµοκρασία και υγρασία του εδάφους το επέτρεψαν. 

Συγκεκριµένα, στις 10 Μαΐου του 2007 τα σπορόφυτα βρισκόταν στο στάδιο των 

πλήρως εκπτυγµένων κοτυληδόνων, ενώ µετά το πέρας επτά ηµερών είχαν 

αναπτυχθεί πλήρως τα δύο πρώτα φύλλα και είχαν εµφανιστεί και τα δύο επόµενα. 

Τα τελευταία αναπτύχθηκαν πλήρως (στάδιο 14) µετά από 43 µέρες, στις 24 Μαΐου. 

Το στάδιο 21 καταγράφηκε 62 µέρες µετά το φρεζάρισµα, ενώ το στάδιο 23 και 26, 

73 και 88 µέρες από το φρεζάρισµα, αντίστοιχα. Άνθη δεν παρατηρήθηκαν στα φυτά, 

τα οποία συµπλήρωσαν τον βιολογικό τους κύκλο µετά το πέρας 230 ηµερών από το 

φρεζάρισµα.  

Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα και στην περίπτωση µελέτης αυτοφυών 

φυτών αµπέλαµου από ρίζα, τα οποία αναπτυσσόταν σε µηχανικά κατεργασµένο 

έδαφος (Πίνακας 13). Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την συµπλήρωση των διάφορων 

φαινοτυπικών σταδίων ανάπτυξης του ζιζανίου ήταν περίπου ο ίδιος µε αυτόν των 

σποροφύτων. ∆ιαφοροποίηση υπήρξε στην χρονική στιγµή έναρξης του βιολογικού 

κύκλου των φυτών, καθώς στην περίπτωση των σποροφύτων τα ζιζάνια βρισκόταν 

στο στάδιο 10 στις 10 Μαΐου του 2007 ενώ την ίδια ηµεροµηνία, τα φυτά που 

προερχόταν από το ρίζωµα του ζιζανίου βρισκόταν ήδη στο στάδιο 14, 4 φύλλα 

πλήρως ανεπτυγµένα. Προηγήθηκε δηλαδή η έναρξη του βιολογικού κύκλου των 

φυτών που προέκυψαν από αναβλάστηση, κατά µία εβδοµάδα. Αυτό είχε ως συνέπεια 

και την επιµήκυνση του βιολογικού κύκλου των τελευταίων για αντίστοιχο χρονικό 

διάστηµα, καθώς και τα σπορόφυτα και τα αυτοφυή φυτά ριζώµατος, βρέθηκαν στο 

στάδιο 97 στις 26 Νοεµβρίου του ίδιου έτους. Μια ακόµη διαφορά που 

παρατηρήθηκε αφορούσε την καταγραφή του σταδίου 51, έναρξη έκπτυξης 

ταξιανθίας. Στα σπορόφυτα δεν καταγράφηκε αυτό το στάδιο, αντίθετα τα αυτοφυή 

φυτά από ρίζα εµφάνισαν άνθη τα οποία όµως ποτέ δεν έδωσαν καρπούς. 
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Πίνακας 13. Κωδικοποιηµένα φαινοτυπικά στάδια ανάπτυξης αυτοφυών φυτών 
αµπέλαµου από ρίζα, σε µηχανικά κατεργασµένο έδαφος, χρόνος εµφάνισης και 
συµπλήρωσής τους. 

 

 

Για την µελέτη των σταδίων 51 έως 97, που αφορούν την ανθοφορία, 

καρποφορία και νέκρωση του ζιζανίου, παρατηρήθηκαν αυτοφυή φυτά ρίζας τα οποία 

αναπτυσσόταν σε έδαφος που δεν κατεργαζόταν κάθε χρόνο, συστηµατικά. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 14.    

Κωδικός 
σταδίου 

 

Περιγραφή φαινοτυπικού 
σταδίου 

Μέρες από φρεζάρισµα 
(11/04/07) 

Ηµεροµηνία 
καταγραφής  

 
12 

 
2 φύλλα πλήρως 
ανεπτυγµένα 

 

 
23 

 
03/05/07 

 
14 

 
4 φύλλα πλήρως 
ανεπτυγµένα 

 

 
30 

 
10/05/07 

 
21 

 
1ος πλάγιος βλαστός & 6 
φύλλα πλήρως ανεπτυγµένα 

 

 
48 

 
28/05/07 

 
23 

 
3 πλάγιοι βλαστοί 

 

 
58 

 
07/06/07 

 
26 

 
6 πλάγιοι βλαστοί 

 

 
72 

 
21/06/07 

 
51 

 
Έναρξη έκπτυξης ταξιανθίας 
 

 
126 

 
14/08/07 

 
71 

 
Εµφάνιση καρπών 

 

 
- 

 
- 

 
89 

 
Πλήρης ωρίµανση καρπών 

 

 
- 

 
- 

 
97 

 
Ολοκλήρωση βιολογικού 

κύκλου 
 

230 26/11/07 
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Πίνακας 14. Χρόνος εµφάνισης και συµπλήρωσης των φαινοτυπικών σταδίων 
άνθησης, καρπόδεσης και ολοκλήρωσης του βιολογικού κύκλου αυτοφυών 
φυτών αµπέλαµου από ρίζα, σε έδαφος µε ελάχιστη  µηχανική κατεργασία, 
σύµφωνα µε την κλίµακα BBCH. 
 

 
 

Η πρώτη ταξιανθία έκανε την εµφάνισή της στο µέσον περίπου του κεντρικού 

άξονα των φυτών, στις 14 Ιουλίου, δηλαδή ένα µήνα νωρίτερα απ’ ότι εµφανίστηκε 

στα αυτοφυή φυτά από ρίζα που αναπτυσσόταν σε έδαφος το οποίο κατεργαζόταν 

κάθε χρόνο. Η ανθοφορία διήρκησε περίπου δύο µήνες, µέχρι στις 10 Σεπτεµβρίου, 

οπότε και εµφανίστηκαν οι πρώτοι καρποί. Η πλήρης ωρίµανση των καρπών 

πραγµατοποιήθηκε τέλος Οκτωβρίου ενώ ο βιολογικός κύκλος του ζιζανίου 

ολοκληρώθηκε στις 19 Νοεµβρίου.  

Οι παρατηρήσεις αυτοφυών φυτών από ρίζα τα οποία αναπτυσσόταν σε 

έδαφος που δεν είχε υποστεί καθόλου µηχανική κατεργασία, έδωσαν τα 

αποτελέσµατα του Πίνακα 15.      

 

 
 
 
 
 

Κωδικός 
σταδίου 

 

Περιγραφή φαινοτυπικού 
σταδίου 

Μέρες από εντοπισµό 
φυτών στο στάδιο της 

έναρξης έκπτυξης 
ταξιανθίας (14/07/07) 

Ηµεροµηνία 
καταγραφής  

 
51 

 
Έναρξη έκπτυξης ταξιανθίας 
 

 
- 

 
14/07/07 

 
71 

 
Εµφάνιση καρπών 

 

 
58 

 
10/09/07 

 
89 

 
Πλήρης ωρίµανση καρπών 

 

 
109 

 
31/10/07 

 
97 

 
Ολοκλήρωση βιολογικού 

κύκλου 
 

 
128 

 
19/11/07 
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Πίνακας 15. Κωδικοποιηµένα φαινοτυπικά στάδια ανάπτυξης αυτοφυών φυτών 
αµπέλαµου από ρίζα, σε µη κατεργασµένο έδαφος, χρόνος εµφάνισης και 
συµπλήρωσής τους, σύµφωνα µε την κλίµακα BBCH. 

 

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα στον Πίνακα 15, παρατηρήθηκε µια πρώιµη έναρξη 

της αναβλάστησης του ζιζανίου καθώς στις 3 Μαΐου τα φυτά βρισκόταν ήδη στο 

φαινοτυπικό στάδιο ανάπτυξης 23, δηλαδή είχαν τρεις πλάγιους βλαστούς. Ο χρόνος 

που απαιτήθηκε για την συµπλήρωση αυτού του σταδίου και την είσοδο του ζιζανίου 

στο επόµενο στάδιο των έξι πλάγιων βλαστών ήταν 14 µέρες, όπως και στις 

περιπτώσεις των φυτών από σπόρο (Πίνακας 12), των φυτών από ρίζα σε µηχανικά 

κατεργασµένο έδαφος (Πίνακας 13) και των φυτών από ρίζα τα οποία αναπτυσσόταν 

σε ελάχιστα κατεργασµένο έδαφος (Πίνακας 14). Από το στάδιο των έξι πλάγιων 

βλαστών µέχρι και την έναρξη έκπτυξης ταξιανθίας, µεσολάβησαν 56 µέρες. Η 

ανθοφορία διήρκησε 34 µέρες, δηλαδή περίπου ένα µήνα λιγότερο απ’ ότι διήρκησε 

στα φυτά που αναπτυσσόταν σε έδαφος µε ελάχιστη µηχανική κατεργασία. Φυσικά, η 

τόσο µεγάλη απόκλιση στο χρόνο συµπλήρωσης αυτού του φαινοτυπικού σταδίου, 

ίσως να µην οφείλεται στο µέγεθος της ρίζας από το οποίο προήλθαν τα φυτά, αλλά 

Κωδικός 
σταδίου 

 

Περιγραφή φαινοτυπικού 
σταδίου 

Μέρες από εντοπισµό 
φυτών στο στάδιο των 3 

πλάγιων βλαστών 
(03/05/07) 

Ηµεροµηνία 
καταγραφής  

 
23 

 
3 πλάγιοι βλαστοί 

 

 
- 

 
03/05/07 

 
26 

 
6 πλάγιοι βλαστοί 

 

 
14 

 
17/05/07 

 
51 

 
Έναρξη έκπτυξης ταξιανθίας 
 

 
70 

 
12/07/07 

 
71 

 
Εµφάνιση καρπών 

 

 
104 

 
15/08/07 

 
89 

 
Πλήρης ωρίµανση καρπών 

 

 
155 

 
5/10/07 

 
97 

 
Ολοκλήρωση βιολογικού 

κύκλου 
 

 
 

184 

 
03/11/07 
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στο γεγονός ότι τα συγκεκριµένα φυτά δεν αρδευόταν. ∆εν υπήρξε διαφορά στον 

χρόνο συµπλήρωσης του φαινοτυπικού σταδίου 71 και την είσοδο του ζιζανίου στο 

στάδιο 89, ενώ 29 µέρες µετά την πλήρη ωρίµανση των καρπών επίλθε η νέκρωση 

του φυτού.  

Συνοπτικά, ο βιολογικός κύκλος του ζιζανίου διαρκεί σε κάθε περίπτωση 200-

210 ηµέρες. Απαιτείται περίπου το ίδιο χρονικό διάστηµα για την συµπλήρωση των 

αντίστοιχων φαινοτυπικών σταδίων ανάπτυξης των αυτοφυών σποροφύτων και 

αυτοφυών φυτών από ρίζα. Εξαίρεση αποτελεί το στάδιο της ανθοφορίας που στα 

αυτοφυή φυτά από ρίζα τα οποία αναπτύσσονται σε ελάχιστα και καθόλου 

κατεργασµένο έδαφος, κυµαίνεται από 1-2 µήνες, ενώ στα σπορόφυτα δεν 

εµφανίζεται καθόλου. ∆ιαφοροποίηση παρατηρήθηκε επίσης µεταξύ αυτοφυών 

σποροφύτων και αυτοφυών φυτών από ρίζα ως προς τον χρόνο εµφάνισης των 

διαφόρων φαινοτυπικών σταδίων ανάπτυξής τους. Συγκεκριµένα, τα σπορόφυτα 

βλαστάνουν τέλος της Άνοιξης, τότε που οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι 

ιδανικές και ολοκληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο τέλος Φθινοπώρου. Αντίθετα, 

τα φυτά που προέρχονται από ρίζωµα εµφανίζονται πιο νωρίς την Άνοιξη ακόµη και 

αν οι κλιµατολογικές συνθήκες δεν είναι οι άριστες. Φυσικά, διαφοροποίηση 

παρατηρήθηκε και στα αυτοφυή φυτά από ρίζα που αναπτυσσόταν σε πολύ, ελάχιστα 

και καθόλου κατεργασµένο έδαφος µε τα τελευταία να προηγούνται στην εµφάνιση 

των διάφορων φαινοτυπικών σταδίων, ενώ ακολουθούσαν αυτά που αναπτυσσόταν 

σε ελάχιστα κατεργασµένο έδαφος και έπονταν αυτά που αναπτυσσόταν σε έδαφος 

που κάθε χρόνο υφίσταται µηχανική κατεργασία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 

την µη καρπόδεση των τελευταίων, συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι το µέγεθος του 

ριζικού συστήµατος επηρεάζει καθοριστικά την βιολογία του ζιζανίου.         

Στο Σχήµα 6 παρουσιάζεται η καµπύλη ανάπτυξης του αµπέλαµου, έτσι όπως 

προκύπτει από την γραφική απεικόνιση των δεδοµένων που αναφέρονται στους 

Πίνακες 12, 13, 14 και 15.  

Ο βιολογικός κύκλος του αµπέλαµου φαίνεται ότι µπορεί να χωριστεί σε τρεις 

περιόδους. Η πρώτη περιλαµβάνει τα φαινοτυπικά στάδια 0 – 26, δηλαδή της 

εµφάνισης των φύλλων και πλάγιων βλαστών και διαρκεί περίπου 88 µέρες. Η 

δεύτερη διαρκεί περίπου 120 µέρες και αναφέρεται στην εµφάνιση και ολοκλήρωση 

των αναπαραγωγικών οργάνων του ζιζανίου (στάδιο 51 – 89),  ενώ η τρίτη περίοδος 

αφορά τα στάδια 90 – 97, όπου το αµπέλαµο σταµατά να αυξάνει, γηράσκει και 

νεκρώνεται.   
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Σχήµα 6. Καµπύλη ανάπτυξης του Ampelamus albidus στο Βελεστίνο, το 2007.  

 

 

4.4 Μορφολογία του Ampelamus albidus 

Τα αυτοφυή σπορόφυτα του ζιζανίου και τα φυτά τα οποία προήλθαν από 

εκβλάστηση ριζών που αναπτυσσόταν σε µηχανικά κατεργασµένο και µη έδαφος, 

είχαν τα παρακάτω µορφολογικά χαρακτηριστικά:   

Κοτυληδόνες: έµµισχες, ωοειδείς, µε εµφανές το κεντρικό νεύρο και 

χρώµατος ανοικτού πράσινου. Με την πλήρη έκπτυξή τους πραγµατοποιείται 

ταυτόχρονη εµφάνιση των δύο πρώτων πραγµατικών φύλλων.    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Βλαστός: λεπτός, κυλινδρικός, µε λεία επιφάνεια, χωρίς τρίχες. Φέρει 

γαλακτοφόρους σωλήνες, εµφανίζει µεγάλα µεσογονάτια διαστήµατα, διακλαδίζεται 

Εικόνα 5. Φυτό Ampelamus albidus µε εµφανείς τις κοτυλυδόνες 
και τα δύο πρώτα φύλλα.  
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και έχει την ιδιότητα να έρπει ή να αναρριχάται σε υποστηρίγµατα (π.χ. φράχτης), 

αλλά και πάνω σε άλλα φυτά.   

 

 

 

 

 

 

                     

 

Φύλλα: αντίθετα και έµµισχα (µήκος µίσχου 3 – 5 cm), καρδιόσχηµα στη 

βάση τους και οξύληκτα στην κορυφή. Έχουν οµαλή περιφέρεια χωρίς τρίχες στην 

πάνω ή κάτω πλευρά. Το  χρώµα τους είναι σκούρο πράσινο µε έντονη παλαµοειδή 

και λευκού χρώµατος νεύρωση, στην πάνω επιφάνεια. Το µέγεθός τους ποικίλει 

µεταξύ αυτών της κορυφής, της βάσης και αυτών που αναπτύσσονται στο µέσον του 

βλαστού, µε τα τελευταία να είναι τα 

µεγαλύτερα. Επίσης, µικρή 

διαφοροποίηση στις διαστάσεις των 

φύλλων, της τάξεως των 2 – 3mm, 

παρατηρήθηκε και µεταξύ των φύλλων 

που προερχόταν από σπορόφυτα και φυτά 

από ρίζα. Αυτή η διαφοροποίηση 

διατηρήθηκε και στα φύλλα των φυτών 

από ρίζα που αναπτυσσόταν σε µηχανικά 

κατεργασµένο και µη, έδαφος. 

Συγκεκριµένα, φύλλα αυτοφυών 

σποροφύτων από το µέσον του κεντρικού 

βλαστού τους, είχαν κατά µέσο όρο, 

µήκος 5,2 cm και πλάτος  3,7 cm. 

Αντίστοιχα, το µήκος φύλλων από το 

µέσο του κεντρικού βλαστού φυτών από 

ρίζα σε κατεργασµένο έδαφος, ήταν 5,4 

cm  και το πλάτος τους 4cm, ενώ το µήκος 

και πλάτος των φύλλων που προερχόταν από φυτά που αναπτυσσόταν σε µη 

Εικόνα 7. Βλαστός του Ampelamus albidus 
µε πλήρως ανεπτυγµένα φύλλα. 

Εικόνα 6. Βλαστός του Ampelamus albidus. 
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κατεργασµένο έδαφος, ήταν 5,6cm και 4,2cm, αντίστοιχα. Η πιο πιθανή εξήγηση 

αυτής της µικρής διαφοροποίησης είναι η θρεπτική κατάσταση των φυτών.  

Ταξιανθία: σκιάδιο, η οποία φύεται από τη µασχάλη των φύλλων και φέρει 

25 – 30 µικρά άνθη χρώµατος λευκού. Ο µίσχος της έχει 4 – 5 cm µήκος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνθος: µικρό σε µέγεθος, λευκού χρώµατος και διγενές. Αποτελείται από 5                                                             

σέπαλα ελεύθερα, και άλλα 5 πέταλα συµφυή µε την στεφάνη. Ο ποδίσκος των 

ανθέων έχει µήκος περίπου 1 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρπός: διπλός, πολύσπερµος θύλακος, πράσινου χρώµατος στα αρχικά 

στάδια ανάπτυξης και καφέ χρώµατος στο στάδιο της ωρίµανσης. Στην αρχή είναι 

µαλακός αλλά µετά το µεταχρωµατισµό του αποκτά υφή ξυλώδη και κατά την 

Εικόνα 8. Ταξιανθία του Ampelamus albidus. 

Εικόνα 9. Άνθος του Ampelamus  albidus. 
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ωρίµανσή του ανοίγει στη µέση της µιας κατά µήκος πλευράς, προς απελευθέρωση 

των σπόρων. Εµφανίζεται συνήθως σε ζεύγη, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις όπου 

παρατηρήθηκε η ύπαρξη τριών καρπών σε µία ταξιανθία. Έχει µήκος 14 – 16 cm. 

 

 

 

 

 

Σπόρος: πεπλατυσµένος, ωοειδής, λευκού χρώµατος στην αρχή και καφέ 

κατά το στάδιο της ωρίµανσης. Στην µία του άκρη, φέρει θύσανο τριχών λευκού 

χρώµατος, µήκους περίπου 3cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρίζα: µία κεντρική, κάθετη ρίζα, µε αρκετές πλευρικές. Το βάθος της ξεπερνά 

τα 50 cm στην ηλικία των δύο ετών. Αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου, 

φτάνοντας πλευρικά σε οριζόντιο µήκος, έως και 1-2 m, µε νέα φυτά κατά µήκος της.        

Εικόνα 11. Σπόροι του Ampelamus albidus. 

Εικόνα 10. Καρποί του Ampelamus 
albidus στα αρχικά στάδια 
σχηµατισµού τους.  
 

Εικόνα 11. Καρπός του Ampelamus 
albidus στο στάδιο της ωρίµανσης. 
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Ύψος φυτών: το τελικό ύψος των φυτών διαφοροποιήθηκε µεταξύ των 

αυτοφυών σποροφύτων, των αυτοφυών φυτών από ρίζα που αναπτυσσόταν σε 

µηχανικά κατεργασµένο έδαφος και αυτών που αναπτυσσόταν σε µη κατεργασµένο. 

Συγκεκριµένα, τα σπορόφυτα έφτασαν το ύψος των 81 cm κατά µέσο όρο, ενώ τα 

φυτά στο κατεργασµένο και µη έδαφος, είχαν ύψος 96 cm και 137,5 cm, αντίστοιχα. 

Μια εξήγηση της διαφοροποίησης µπορεί να είναι η καλύτερη θρεπτική κατάσταση 

των φυτών σε µη κατεργασµένο έδαφος, όπου τα φυτά διέθεταν µεγαλύτερο µήκος 

ριζών. 

Εξάπλωση: παρόµοια διαφοροποίηση µε το ύψος, παρατηρήθηκε και στην 

εξάπλωση των φυτών πλευρικά, των παραπάνω κατηγοριών, µε την µεγαλύτερη (130 

cm) να εµφανίζουν τα φυτά από ρίζα σε µη κατεργασµένο έδαφος.    

 
 
 
4.5 Χηµική αντιµετώπιση του Ampelamus albidus 

Η αποτελεσµατικότητα έντεκα ζιζανιοκτόνων τα οποία εφαρµόστηκαν σε 

φυτά αµπέλαµου στο στάδιο των 2-4 φύλλων, σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο, καθώς 

και η επίδρασή τους στο ύψος και χλωρό βάρος του ζιζανίου, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 16.  

 

Εικόνα 13. Κεντρική ρίζα του Ampelamus 
albidus σε βάθος µεγαλύτερο των 30 cm.  
 

Εικόνα 12. Κεντρική ρίζα σε βάθος του 
Ampelamus albidus µε διακλαδώσεις. 
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Πίνακας 16. Αποτελεσµατικότητα ζιζανιοκτόνων, ως επί της % σε σχέση µε το 
µάρτυρα και επίδρασή τους στο ύψος και χλωρό βάρος του αµπέλαµου, σε 
φυτοδοχεία στο εργαστήριο. 
 

 
 
 

Η στατιστική ανάλυση, για P<0,05, ανέδειξε την ύπαρξη στατιστικώς 

σηµαντικών διαφορών µεταξύ των ζιζανιοκτόνων, ως προς το ποσοστό ελέγχου του 

ζιζανίου. Συγκεκριµένα, την καλύτερη αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τον µάρτυρα 

παρουσίασαν τα ζιζανιοκτόνα acetochlor, aclonifen και trifluralin µε ποσοστό 

ελέγχου 99%, 93% και 92%, αντίστοιχα. Ικανοποιητικός έλεγχος (86%, 85%, 81%, 

78%) επιτεύχθει και µε την εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων mesotrione, pendimethalin, 

ethalfluralin, isoxaflutole. Από τα µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, καταλληλότερο για 

την αντιµετώπιση του ζιζανίου, κρίθηκε το dicamba µε ποσοστό ελέγχου 67%. Το 

προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο napropamide φάνηκε να αδυνατεί να αντιµετωπίσει 

Επέµβαση Χρόνος 
εφαρµογής 

∆όση 
g δ.ο/στρέµµα  

Έλεγχος  
% 

 

Ύψος 
φυτού, cm 

Χλωρό 
βάρος, mg 

1. Μάρτυρας           
     0 F 

 
23,5 A 

 
500 A 

2. dicamba (Banvel 48SL)  
POST 

 
28.8 

 
67 BCD 

 
8,5 B 

 
200 B 

3. mesotrione (Callisto 10SC)   
PRE 

 
7.5 

 
86 ABC 

 
4,5 CDE 

 
70 CDE 

4. aclonifen (Challenge 60SC)  
PRE 

 
240 

  
93 AB 

 
2,55 EF 

 
55 E 

5. napropamide (Devrinol 45SC)  
PRE 

 
120 

 
36 E 

 
7,5 BC 

 
125 C 

6. foramsulfuron (Equip 2,25%)  
POST 

 
5.62 

 
43 DE 

 
8,25 BC 

 
250 B 

7. acetochlor (Harness 84EC)  
PRE 

 
210 

 
99 A 

 
0,1 F 

 
10 E 

8. isoxaflutole (Merlin 75WG)  
PRE 

 
9 

 
78 ABC 

 
5,5 BCDE 

 
100 CD 

9. imazamox (Pulsar 4SL)   
POST 

 
5 

 
50 CDE 

 
6,75 BCD 

 
215 B 

10. ethalfluralin (Sonalan 
33.3EC) 

 
PPI 

 
133.2 

 
81 ABC 

 
3 DEF 

 
50 DE 

11. pendimethalin (Stomp 330E) 
 

 
PRE 

 
132 

 
85 ABC 

 
2,5 EF 

 
30 E 

12. trifluralin  (Treflan 48EC)  
PPI 

 
144 

 
92 AB 

 
1,5 EF 

 
15 E 

 
C.V % 

 
 

  
24 

 
44 

 
35 
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αποτελεσµατικά το αµπέλαµο, καθώς παρουσίασε µικρό ποσοστό ελέγχου, µόλις 

36%. Ωστόσο, η εφαρµογή napropamide περιόρισε σηµαντικά το ύψος και χλωρό 

βάρος του ζιζανίου, γεγονός ενθαρρυντικό για την ένταξή του σε πρόγραµµα χηµικής 

αντιµετώπισης του αµπέλαµου. Εκτός από το napropamide και τα υπόλοιπα 

ζιζανιοκτόνα είχαν σηµαντική, αρνητική επίδραση στο ύψος και χλωρό βάρος του 

ζιζανίου. Το γεγονός αυτό, καθιστά τη χηµική ζιζανιοκτονία αποτελεσµατική µέθοδο 

ελέγχου του αµπέλαµου. Ακόµη και αν το χρησιµοποιούµενο ζιζανιοκτόνο δεν 

καταφέρει να νεκρώσει το ζιζάνιο, περιορίζει σε σηµαντικό βαθµό το ύψος και το 

χλωρό του βάρος, µε αποτέλεσµα να καθιστά το τελευταίο αδύναµο να ανταγωνιστεί 

τα καλλιεργούµενα φυτά.   

Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα και στην περίπτωση που τα ζιζανιοκτόνα 

εφαρµόστηκαν σε φυτά από σπόρο στο χωράφι, στο στάδιο των τεσσάρων φύλλων 

(Σχήµα 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.  Αποτελεσµατικότητα ζιζανιοκτόνων σε φυτά αµπέλαµου από σπόρο, 
στον αγρό. 
 

Το µεγαλύτερο ποσοστό ελέγχου (99%-92%), καταγράφτηκε µε την 

εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων acetochlor, aclonifen και trifluralin, όπως και στα 

φυτοδοχεία. Ακολούθησαν τα ζιζανιοκτόνα mesotrione, pendimethalin, ethalfluralin, 

isoxaflutole µε ποσοστό ελέγχου περίπου 83%, ενώ το µικρότερο ποσοστό ελέγχου 

(41%) επιτεύχθει µε το napropamide. Από τα µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, το 

µεγαλύτερο ποσοστό ελέγχου (58%) σηµειώθηκε µε την εφαρµογή του dicamba, 

όπως και στα φυτοδοχεία.  
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Μεταφυτρωτική εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων dicamba, foramsulfuron και  

imazamox σε αυτοφυή φυτά από ρίζα στο στάδιο των 8 πραγµατικών φύλλων δεν 

κατάφερε να νεκρώσει τα φυτά παρά µόνο να προκαλέσει συµπτώµατα σε αυτά. 

Συγκεκριµένα,  το dicamba προκάλεσε παραµόρφωση του ζιζανίου από το µέσον του 

βλαστού του και προς την κορυφή καθώς ατρόφησε η κορυφή του και τα φύλλα του 

γίνανε χλωρωτικά. Εφαρµογή του foramsulfuron είχε ως συνέπεια την περιφερειακή 

χλώρωση των φύλλων, ενώ ψεκασµός imazamox δεν είχε σχεδόν καµία επίδραση στο 

ζιζάνιο, του οποίου η ανάπτυξη συνεχίστηκε κανονικά. Επαναληπτικός ψεκασµός µε 

τα ίδια ζιζανιοκτόνα σε δόση µεγαλύτερη κατά 50% πάνω από τη συνιστώµενη και 

χρήση προσκολητικής ουσίας, δεν διαφοροποίησε και πολύ το αποτέλεσµα στην 

περίπτωση των foramsulfuron και  imazamox. Το ποσοστό ελέγχου ήταν και πάλι 

µηδενικό ενώ τα συµπτώµατα που προκλήθηκαν δεν κατέστησαν ικανά να 

αναστείλουν την ανάπτυξη του ζιζανίου. Αντίθετα, η εφαρµογή του dicamba είχε ως 

αποτέλεσµα τον έλεγχο του αµπέλαµου σε ποσοστό 63% και πλήρη καταστολή της 

ανάπτυξης των φυτών που δεν νεκρώθηκαν (Σχήµα 8).  

 

Σχήµα 8. Αποτελεσµατικότητα µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων σε αυτοφυή 
φυτά αµπέλαµου από ρίζα, στο στάδιο των έξι πλάγιων βλαστών, στον αγρό. 
 

 

Συνεπώς, η εφαρµογή των συγκεκριµένων µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων για 

να είναι αποτελεσµατική πρέπει να γίνει όταν το ζιζάνιο βρίσκεται στο στάδιο των 4-

6 φύλλων. Εφαρµογή στα µετέπειτα στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου δεν ενδείκνυται 

για όλα τα ζιζανιοκτόνα, παρά µόνο για το dicamba, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι 
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έχει αυξηθεί η εφαρµοζόµενη δόση τουλάχιστον 50% πάνω από τη συνιστώµενη και 

έχει χρησιµοποιηθεί προσκολητική ουσία.    
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  5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της διατριβής ήταν η εύρεση κατάλληλων συνθηκών βλάστησης και η 

µελέτη της βιολογίας, µορφολογίας και χηµικής αντιµετώπισης του είδους 

Αmpelamus albidus. Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν 

τόσο στο εργαστήριο όσο και στον αγρό, εξάγονται τα παρακάτω συµπεράσµατα.  

Το ζιζάνιο έχει την δυνατότητα να πολλαπλασιάζετε όχι µόνο από σπόρο αλλά 

και αγενώς, από τεµάχια ρίζας κυρίως και σε µικρότερο βαθµό από τεµάχια της 

βάσης του λαιµού του. Σχετικά µε τη δεύτερη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι όσο 

µεγαλύτερο είναι το µέγεθος και η ηλικία της ρίζας τόσο µεγαλύτερη είναι και η 

ικανότητα αναβλάστησής της. Ρίζες δεύτερου έτους και µεγέθους 10cm, έδωσαν τους 

περισσότερους, υψηλότερους και µε µεγαλύτερο χλωρό βάρος βλαστούς, ενώ 

συνέχιζαν να βλαστάνουν για µεγαλύτερο χρονικό διάσηµα από εκείνες που έχουν 

µικρότερο µέγεθος και ηλικία.  

Ο σπόρος του παρουσιάζει λήθαργο, ο οποίος είναι εντονότερος σε σπόρους 

προηγούµενων ετών. Ειδικότερα, σπόροι του έτους 2004 εµφάνισαν έντονα το 

φαινόµενο αυτό, µε αποτέλεσµα το ποσοστό της βλάστησής τους να είναι πολύ 

χαµηλό, κάτω από 20%, µε εξαίρεση την περίπτωση της εφαρµογής των 

µεταχειρίσεων GA3 800 mg/L, ψύξη για 3 εβδοµάδες σε 40C και GA3 800 mg/L, και 

ψύξη για 3 εβδοµάδες σε 40C, όπου το ποσοστό της βλάστησης ανήλθε στο 50%, 

περίπου. Την µεγαλύτερη βλαστική ικανότητα είχαν οι σπόροι του έτους 2006 µε µια 

µικρή υπεροχή αυτών του Συκουρίου σε σχέση µε το Βελεστίνο, ενώ ακολουθούσαν 

οι σπόροι του έτους 2005 και έπονταν οι σπόροι του 2004. Η σειρά αυτή 

ακολουθήθηκε σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως εφαρµοζόµενης µεταχείρισης, 

θερµοκρασίας και φωτοπεριόδου. Ωστόσο, µεγαλύτερη ήταν η βλάστηση σε  

θερµοκρασία 25 0C και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι, σε σχέση µε την βλάστηση των 

σπόρων σε  θερµοκρασία 15 0C και φωτοπερίοδο 16/8 h φως/σκοτάδι. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό βλαστικότητας (95%) καταγράφηκε στην περίπτωση που σπόροι του έτους 

2006 από Συκούριο, βλάστησαν σε υπόστρωµα GA3 800 mg/L, σε θερµοκρασία 250C 

και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι.  

Ο ρυθµός µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η βλάστηση των σπόρων κυµάνθηκε 

µεταξύ 9 και 16 ηµέρες και είχε άµεση σχέση  µε την εφαρµοζόµενη µεταχείριση, το 

έτος παραγωγής, την πηγή και τις συνθήκες βλάστησης (φωτοπερίοδος, 
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θερµοκρασία) του σπόρου. Ειδικότερα, τον καλύτερο ρυθµό βλάστησης (7 ηµέρες) 

είχαν οι σπόροι του έτους 2006 οι οποίοι βλάστησαν σε GA3 800 mg/L και σε 

θερµοκρασία 25 0C και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι.  

Η πλήρης έκπτυξη των κοτυληδόνων σε αυτοφυή φυτά από σπόρο 

παρατηρήθηκε στις 29 µέρες από το φρεζάρισµα, τα δύο πρώτα φύλλα στις 36, τα 

τέσσερα πλήρως ανεπτυγµένα σε 43 µέρες, ο πρώτος πλάγιος βλαστός σε 62, ο τρίτος 

και ο έκτος σε 73 και 88 µέρες, αντίστοιχα. Άνθη δεν παρατηρήθηκαν και η 

ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου του ζιζανίου καταγράφηκε σε 230 ηµέρες από 

το φρεζάρισµα. Στην περίπτωση µελέτης αυτοφυών φυτών αµπέλαµου από ρίζα τα 

οποία αναπτυσσόταν σε µηχανικά κατεργασµένο έδαφος, παρατηρήθηκε έναρξη του 

βιολογικού κύκλου µία βδοµάδα νωρίτερα αλλά η νέκρωση του φυτού 

πραγµατοποιήθηκε και πάλι σε 230 ηµέρες από το φρεζάρισµα. Σε 126 µέρες από το 

φρεζάρισµα καταγράφηκε το στάδιο της έναρξης έκπτυξης ταξιανθίας ωστόσο, τα 

εµφανιζόµενα άνθη ποτέ δεν οδήγησαν σε καρπούς. Το στάδιο της καρπόδεσης 

καταγράφηκε µόνο στην περίπτωση αυτοφυών φυτών από ρίζα, τα οποία 

αναπτυσσόταν σε ελάχιστα και καθόλου κατεργασµένο έδαφος. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει την µεγάλη επίδραση που έχει το µέγεθος της ρίζας στην εξέλιξη του 

βιολογικού κύκλου του αµπέλαµου. Συγκεκριµένα, µόνο φυτά που προκύπτουν από 

ρίζα µεγάλου µεγέθους, έχουν την δυνατότητα ανθοφορίας, καρπόδεσης και έναρξης 

του βιολογικού τους κύκλου νωρίς την Άνοιξη, τότε που οι κλιµατολογικές συνθήκες 

πιθανόν να µην είναι οι άριστες για την ανάπτυξή τους. Η ανθοφορία διήρκησε 2 

µήνες στα φυτά που αναπτυσσόταν σε ελάχιστα κατεργασµένο έδαφος και 1 µήνα σε 

αυτά που βρισκόταν σε ακατέργαστο έδαφος, ενώ ο χρόνος που απαιτήθηκε για την 

πλήρη ωρίµανση των καρπών ήταν και στις δύο περιπτώσεις 50 ηµέρες, περίπου.  

Οι κοτυληδόνες του αµπέλαµου είναι έµµισχες, ωοειδείς, µε εµφανές το 

κεντρικό νεύρο. Ο βλαστός του είναι λεπτός, κυλινδρικός, µε λεία επιφάνεια, χωρίς 

τρίχες. Φέρει γαλακτοφόρους σωλήνες, και µπορεί να έρπει ή να αναρριχάται. Τα 

φύλλα είναι αντίθετα, καρδιόσχηµα στη βάση τους και οξύληκτα στην κορυφή. 

Έχουν οµαλή περιφέρεια και κατά την πλήρη ωρίµανσή τους, έχουν µήκος 5,4 cm  

και πλάτος 4cm, περίπου. Η ταξιανθία του είναι σκιάδιο. Φύεται από τη µασχάλη των 

φύλλων και φέρει 25 – 30 µικρά άνθη, τα οποία είναι λευκού χρώµατος, διγενή, 

ακτινόµορφα και πενταµελή. Ο καρπός είναι πολύσπερµος θύλακος, καφέ χρώµατος 

κατά την ωρίµανση και ξυλώδους υφής. Περιέχει πολλούς σπόρους, οι οποίοι είναι 

πεπλατυσµένοι, ωοειδείς, καφέ χρώµατος, µε θύσανο τριχών χρώµατος λευκού. Το 
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τελικό ύψος του ζιζανίου κυµάνθηκε από 81 έως 187,5cm, µε το µεγαλύτερο να το 

έχουν αποκτήσει αυτοφυή φυτά από ρίζα που αναπτυσσόταν σε ακατέργαστο έδαφος 

και προφανώς διέθεταν ριζικό σύστηµα µεγάλου µεγέθους, και το µικρότερο ύψος να 

το έχουν τα αυτοφυή σπορόφυτα. Ανάλογη διαφοροποίηση παρατηρήθηκε και στην 

εξάπλωση αυτών των φυτών µε την µεγαλύτερη (130 cm) να εµφανίζουν τα φυτά από 

ρίζα σε µη κατεργασµένο έδαφος.   

Η χρήση της χηµικής ζιζανιοκτονίας ως τρόπος αντιµετώπισης του 

αµπέλαµου, αποδείχτηκε αποτελεσµατική όταν αυτή εφαρµόστηκε σε νεαρό στάδιο 

ανάπτυξης των φυτών. Συγκεκριµένα, ο καλύτερος έλεγχος (90-100%) επιτεύχθει µε 

προφυτρωτική εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων  acetochlor και aclonifen. Ποσοστό 

ελέγχου 80% περίπου, είχαν τα ζιζανιοκτόνα mesotrione, isoxaflutole και 

pendimethalin (PRE). Αποτελεσµατικός ήταν ο έλεγχος (80–90%) και στην 

περίπτωση των ενσωµατούµενων ζιζανιοκτόνων trifluralin και ethalfluralin. 

Μικρότερος έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µε χρήση των µεταφυτρωτικών 

ζιζανιοκτόνων dicamba, imazamox και foramsulfuron µε ποσοστό ελέγχου 67, 50 και 

43%, αντίστοιχα, όταν αυτά εφαρµόστηκαν στο στάδιο των 2-4 πραγµατικών 

φύλλων, ενώ αδυναµία ελέγχου παρατηρήθηκε µε την εφαρµογή τους  στο στάδιο 

των 8 φύλλων.  
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