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Τα ζιζάνια sίναι ίσως τα σπουδαιότερα πρόβλημα σε κάθε 

αγρααικασύστημα μια και προξενούν μεγάλες ζημιές στη γεωργική 

παραγωγή. Οι επιθυμητές μεγάλες αποδόσεις, σε όλες τις 

καλλιέργειες πετυχαίνονται μόνα ύστερα από έναν αποτελεσματι

κό (και οικονομικό) έλεγχα των ζιζανίων. Η μείωση στις απο

δόσεις των καλλιεργειών από τα ζιζάνια εξαρτάται και επηρεά

ζεται από την περίοδο παρουσίας ή απουσίας των ζιζανίων καθώς 

και από την πυκνότητα των ζιζανίων.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των κρίσιμων 

επιπέδων ανταγωνισμού των διαφόρων ζιζανίων στην καλλιέργεια 

ταυ καλαμποκιού. Εγινε πείραμα στο χωράφι για ένα χρόνο στον 

Σταθμό Γεωργικής Ερευνας στην Ξάνθη για να μελετηθεί η επί

δραση ταυ χρόνου παραμονής ή απομάκρυνσης των ζιζανίων 0, 2, 

4, ό, 8 ή 10 εβδομάδες μετά τη σπορά στον ανταγωνισμό με το 

καλαμπόκι. Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδια πλήρεις τυ- 

χαιαπαιημένες αμάδες (RCB) με 4 επαναλήψεις και πειραματικά 

τεμάχια 25m=. Πάρθηκαν παρατηρήσεις για τα βάρος ανά φυτό 

(50 και 90 μέρες από τπ σπορά), τον αριθμό των σπαδίκων, το 

ύψος του φυτού, τα ύψος ταυ τελευταίου σπάδικα καθώς και την 

απόδοση .

Από τα αποτελέσματα στο χωράφι βρέθηκε ότι τα καλαμπόκι 

ανέχονταν την παρουσία ζιζανίων τις πρώτες 2 έως 4 εβδομάδες 

μετά το φύτρωμα χωρίς η απόδοση και τα άλλα χαρακτηριστικά 

που μετρήθηκαν να παρουσιάζουν σημαντική μείωση εάν στη συνέ

χεια τα ζιζάνια απομακρύνονταν. Εαν τα ζιζάνια αναπτύσσονταν



μαζί με την καλλιέργεια για 6, 8 ή 10 εβδομάδες τότε τα χαρα

κτηριστικά που μετρήθηκαν, γενικά, μειώνονταν ανάλογα με το 

χρόνο παρουσίας των ζιζανίων μέχρι και 65%. Τα ζιζάνια που 

εμφανίζονταν 6-8 εβδομάδες μετά τα φύτρωμα του καλαμποκιού 

δεν επηρεάζουν σημαντικά την αύξηση — ανάπτυξη ταυ καλαμπα- 

κ ι ού.

Επίσης έγιναν πειράματα στο θερμοκήπια για να δ ι ερευνη- 

asί εάν τα βλήτα εκκρίνει με τα ριζικό ταυ σύστημα ή παράγει 

με τπν αποσύνθεση ταυ υπέργειου μέρους του ουσίες οι οπαίες 

μπορεί να επηρεάζουν την αύξηση του καλαμποκιού. Τα αποτελέ

σματα δεν είναι ικανοποιητικά για τη στήριξη της πιο πάνω 

πρότασης.



Τα καλαμπόκι εξημερώθηκε και καλλιεργήθηκε για πρώτη 

φορά από ταυς Ινδιάνους της Αμερικής. Τόπος καταγωγής ταυ 

θεωρείται η Κεντρική Αμερική και το Μεξικό, όπου απαντάται σε 

μεγάλη ποικιλία τύπων μαζί με άλλα συγγενή είδη. Τα καλαμπό

κι, αν και τροπικής καταγωγής, εξημερώθηκε σε μεγάλα υψόμε

τρα, οπότε αντέχει και σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Ετσι 

έλαβε μεγάλη διάδοση σε όλα ταν κόσμο, ώστε να καλλιεργείται 

από 58° 8. ΤΤ. ως 40° Ν.ΤΤ. και από την επιφάνεια της θάλασσας 

ως ύψος 3.800m (Ανδεις Περού). Εχουν δημιουργπθεί ποικιλίες 

και υβρίδια με βιολογικό κύκλο από δύο έως έντεκα μηνών γι’ 

αυτό επικράτησε να θεωρείται το καλαμπόκι ως φυτό με τεράστια 

προσαρμοστικότητα (17).

Το καλαμπόκι καλλιεργείται σήμερα παγκόσμια σε 115 εκ. 

στρέμματα περίπου που αποτελεί τα 15% της παγκόσμιας καλλιερ

γούμενης έκτασης με σιτηρά. Κυρίως καλλιεργείται στις Η.Π.Α., 

σε χώρες της Κ. και Ν. Αμερικής, σε Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, 

Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία) και Ασιατικές χώρες (Κίνα, Ινδία).

Στην Ελλάδα η καλλιέργεια ταυ καλαμποκιού κατέχει ετη- 

σίως περί τα 1,5 εκ. στρέμματα (700.000 στην Μακεδονία, 200. 

000 στην Στερεά Ελλάδα και 300.000 στη Θράκη). Οι οικολογικές 

συνθήκες τπς Ελλάδος δεν είναι πολύ ευνοϊκές κυρίως από άποψη 

βροχοπτώσεων, γι’αυτό απαιτείται άρδευση.

Το καλαμπόκι καλλιεργείται κυρίως για ταν καρπό ταυ και 

δευτερευόντως ως χαρτοδοτικό φυτό (χλωρός για άμεση χρήση ή 

ενσίρωση). 0 καρπός ταυ καλαμποκιού χρησιμοποιείται στη δια-



ο

τροφή ταυ ανθρώπου και των ζώων και την παρασκευή διαφόρων 

βιομηχανικών προϊόντων. Το μεγαλύτερα ποσό ταυ καρπού χρησι

μοποιείται ως ζωοτροφή συνήθως αφού αλεσθεί. Επίσης ο σανός 

και υποπροϊόντα της βιομηχανίας διοχετεύονται στην κτηνο

τροφ ί α.

Η ανάπτυξη - απόδοση ταυ καλαμπ □ κ ι ού ε ί να ι συνάρτηση

περιβαλ λαντικών και γενετικών παραγόντ υν . Η θεωρητι κά μέγιστη

δυνατή απόδοση του καλαμπακιού μπορε ί να επ ι τευχθε ί με την

επίδραση ενός άριστασ συνδυασμού των περιβαλλοντικών παραγό

ντων και της ανάλογης γενετικής υποδομής ταυ φυτού (6). Οι

ασθένει ες , τα έντομα κα ι τα ζ ι ζ άν ι α αποτ ελαύν σημαντικαύς

παράγον τες που μπορούν να μειώσουν κα ι μερ ι κές φορές να μηδε-

ν ί σαυν την απόδοση του καλαμπακιού (13)

Για πολλά χρόνια η καθιερωμένη τακτική αντιμετώπισης των 

ζιζανίων στις περισσότερες καλλιέργειες είναι κύρια η χρήση 

ζιζανιοκτόνων. Ομως, η καινή γνώμη καθώς και πολλές οργανωμέ

νες κοινωνικές αμάδες υποστηρίζουν ότι γίνεται υπερβολική και 

κακή χρήση των ζιζανιοκτόνων και τα κατηγορούν σαν έναν από 

τους κύριους παράγοντες υπαβάθμισης του περιβάλλοντας και σαν 

ιδιαίτερα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Ταυτόχρονα τα 

συνεχώς αυξανόμενα κόστας των ζιζανιοκτόνων, προκαλεί σημα

ντική αύξηση στα κόστος παραγωγής και εμφάνιση ζιζανίων ανθε

κτικών στα ζιζανιοκτόνα από κατάχρησή τους.

Η μείωση στις αποδόσεις των καλλιεργειών από τα ζιζάνια 

εξαρτάται και επηρεάζεται από την περίοδο παρουσίας ή απου

σίας των ζιζανίων καθώς και από την πυκνότητα των ζιζανίων. 

Πειράματα σε διάφορες καλλιέργειες τόσα στην Ελλάδα όσα και
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σε άλλες χώρες έδειξαν ότι τα ζιζάνια που φυτρώνουν ταυτόχρο

να με την καλλιέργεια ή σύντομα μετά από αυτήν πρακαλούν τη 

μεγαλύτερη μείωση της απόδοσης, εάν στη συνέχεια δεν απομα

κρυνθούν. Τα ζιζάνια που φυτρώνουν 6—8 εβδομάδες μετά το 

φύτρωμα της καλλιέργειας συνήθως δεν είναι ανταγωνιστικά και 

έχουν ελάχιστη επίδραση στην απόδοσή της.

Η γνώση των κρίσιμων επιπέδων ανταγωνισμού των διαφόρων 

ζιζανίων στις κύριες καλλιέργειες θα βοηθήσει τον αγρότη στη 

λήψη της απόφασης για την εφαρμογή των ζιζανιακτόνων τότε και 

μόνα όταν θεωρούνται οικονομικά απαραίτητα. Αμεση συνέπεια θα 

είναι χαμηλότερο κόστας παραγωγής για τον αγρότη και περιορι

σμός της επιβάρυνσης ταυ περιβάλλοντος με ζιζανιοκτόνα.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται πειράματα χωραφιού 

για τον προσδιορισμό του χρόνου όπου η παρουσία των ζιζανίων 

πρακαλεί οικονομική ζημιά και ταυ χρόνου που είναι απαραίτη

τος η καλλιέργεια να παραμείνε ι ελεύθερη από ζιζάνια χωρίς η 

παρουσία τους αργότερα να πρακαλεί οικονομική ζημιά. Επίσης 

παρουσιάζονται πειράματα θερμοκηπίου στα οποία μελετήθηκε εάν

τα π ι ο κα ινό ζιζάνι ο στην περιοχή Θράκης , τα βλήτα. εκκρ ί ν

με τα ρ ι ζ ι κό ταυ σύστημα ή ελευθερώνε ι μετά την απασύνθε

ταυ στο έ δαφας αυσί ες που περιορ ί ζαυν τ ην αύξηση - ανάπτυ

ταυ καλαμποκιού.
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2. ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

TOV ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Γ ενικά

Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται το καλαμπόκι, κυρίως για τα 

νερό, για τα θρεπτικά στοιχεία, τα φως και το χώρα, ενώ ορι

σμένα από αυτά μπορεί να δρουν και αΧΧηΧοπαθητικά. 0 ανταγω

νισμός και κατά συνέπεια η μείωση της απόδοσης παυ πρακαλούν 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και ποικίλλει από χρονιά σε 

χρονιά και από περιοχή σε περιοχή.

Είδη ζιζαν ί ων

Τα τέσσερα πια συνηθισμένα στον κόσμο ζιζάνια ταυ καλα

μποκιού, ανήκουν στα γένη Setaria, Echinochloa, Amaranthua 

και Cyperua (4). Είδη των τεσσάρων πρααναφερθέντων γενών 

είναι σοβαρά ζιζάνια στα καλαμπόκι και στη χώρα μας. Τα ζιζά

νια που απασχολούν τον Ελληνα καλλιεργητή καλαμποκιού είναι 

συνήθως αυτά παυ φαίνονται στον πίνακα 1. Τα είδη αυτά ποι

κίλλουν από περιοχή σε περιοχή, λόγω διαφορών στον τύπο του 

εδάφους, στη θερμοκρασία, στις βροχοπτώσεις και στο καλλιερ

γητικό ιστορικό (αμειφισπορά).

Ζημιάς από τα ζιζάνια

Οι ζημιές παυ προκαλούν 

και σε κάθε άλλη καλλιέργεια, 

αποδόσεων και τη χειροτέρευση

τα ζιζάνια στο 

αφορούν κυρίως 

της ποιότητας τ

καλαμπόκι όπως 

στη με ί ωση των 

ν παραγόμενων
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προϊόντων καλαμποκιού. πράγμα που σήμα ί νει την αύξηση του

κόστους παραγωγής και τον περιιαρισμό της αποτελεσματικής χρη-

σιμοποίησης της γης. Η με ί ωσπ αυτή πραέρχεται κυρ ί ως από τον

ανταγωνισμό των ζιζανίων με τα φυτά ταυ καλαμποκιού για νερό, 

θρεπτικά στοιχεία, φως και χώρα αλλά και κατά ένα ποσοστό 

στην ικανότητα ορισμένων ζιζανίων να παράγουν ουσίες που ανα

στέλλουν τπν ανάπτυξη της καλλιέργειας (αλληλοπάθεια).

Τα ζιζάνια, . εκτός από τπν ανταγωνιστική και αλληλοπαβη- 

τικπ δράση τους, συχνά είναι ξενιστές εντόμων και παβαγόνων 

που προσβάλλουν τα καλαμπόκι με αποτέλεσμα η ζημιά από τους 

εχθρούς αυτούς ή τα παθογόνα να είναι μεγαλύτερη ή η καταπο

λέμησή τους να είναι δυσκολότερη. Επίσης, η παρουσία χανδρα- 

στέλεχων ή χλωρών ζιζανίων δημιουργεί προβλήματα κατά τη 

μηχανική συγκομιδή, αυξάνει την υγρασία και χειροτερεύει την 

ποιότητα ταυ συγκομιζόμεναυ προϊόντος.

Παράγοντες ανταγωνισμού

Το μέγεθος της μείωσης της απόδοσης του καλαμποκιού εξ- 

αιτίας του ανταγωνισμού των ζιζανίων εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, οι σπουδαιότεροι από τους οποίους είναι:

1. το είδος των ζιζανίων,

2. η πυκνότητα των ζιζανίων,

3. ο χρόνος εμφάνισης και παραμονής των ζιζανίων,

4. το υβρίδιο καλαμποκιού,

5. η πυκνότητα καλαμποκιού, 

τα θρεπτικά στοιχεία, η υγρασία και η θερμοκρασία του6.
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εδάφους, οι κλιματικές συνθήκες κ.α.

Επειδή οι παράγοντες αυτοί αΧΧηλεπιδραύν μεταξύ τους 

κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, η πρόβλεψη του 

μεγέθους της μείωσης της απόδοσης του καλαμποκιού εξαιτίας 

των ζιζανίων είναι δύσκολη, η δε λήψη αποφάσεων για την οικο- 

νομικότητα της καταπολέμησης ακόμα δυσκολότερη.

Αντιμετώπιση των ζιζανίων

Οι δυσμενείς επιδράσεις των ζιζανίων στα καλαμπόκι μπο

ρούν να περιοριστούν στο ελάχιστα και να αποφευχθεί η μείωση 

της απόδοσής ταυ αν τα ζιζάνια αντιμετωπιστούν έγκαιρα και 

αποτελεσματικά. Τα κυριότερα μέτρα που μπορούν να ληφθούν και 

τα μέσα που μπορούν να χρπσιμοπαιηθαύν για τα σκοπό αυτό 

είναι: 1) καλλιεργητικά μέσα, 2) μηχανικά μέσα, 3) χημικά 

μέσα.

Καλλιεργητικά μέτρα

Η εναλλαγή του καλαμποκιού με άλλες καλλιέργειες (αμει

ψισπορά) είναι ένα από τα σπουδαιότερα μέτρα αντιμετώπισης 

των ζιζανίων. Η καλή προετοιμασία τπς σποροκλίνπς, π χρήση 

καλής ποιότητας σπόρου, η πυκνότερη και σε ομοιόμορφα βάθος 

σπορά του καλαμποκιού συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση των 

ζιζανίων επειδή τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν γρήγορη και ομοιό

μορφη εγκατάσταση εύρωστης καλλιέργειας και κατ'επέκταση 

ανταγωνιστικότερης στα ζιζάνια. Το ίδια επιτυγχάνεται και 

όταν οι λιπάνσεις και οι αρδεύσεις γίνονται έγκαιρα, καθώς 

και όταν οι εχθροί και τα παβαγόνα αντιμετωπίζονται αποτελε
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σματικότερα.

Μηχανικά μέσα

Η κατεργασία (οργώματα) ταυ εδ 

βάλλει στην καταστροφή των φυτρυμάνω 

χώμα σε μεγάλα βάθος πολλών από τους 

ντα ι στην επιφάνεια του εδάφους. Σκ 

στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας 

αντιμετώπιση ζιζανίων που αναπτύσσαν

αφους πρι ν τη

ν ζιζαν ί ων κ

σπόρους τους

αλ ί σματα κατ

επ ί σης συμβ

ται μεταξύ τω

σπορά, συμ- 

αι στο παρά- 

που βρ ί σκα- 

ά τα πρώτα 

άλλαυν στην 

ν γραμμών.

Χημικά μέσα

Τα μηχανικά και τα καλλιεργητι κά μέτρα αναμφ ί βαλα συμ-

βά λλαυν σημαντικά στην αντιμετώπιση των ζ ιζαν ί ων ταυ καλα-

μπ ακ ι αύ αλλά δεν εξασφαλίζουν την πλήρη εξάλειψή τους αύτε

και το μέγιστο της απόδοσης στην καλλιέργεια. Η χρησιμοποίηση 

ζ ι ζανιακτόνων είναι απαραίτητη αρκεί να εφαρμόζονται στα 

σωστό χρόνο, στις σωστές δόσεις και να τηρούνται όλοι εκείνοι 

οι κανόνες που μας εξασφαλίζουν ασφαλή χρησιμοποίησή τους.
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Πίνακας 1. Τα σπουδαιότερα ζιζάνια του καλαμποκιού στην 

Ελλάδα

Λατινικό όνοαα

Ετήσια είδη

0ικαγένε ι a Koινό όναυα *

Chenopodium album Chenapodiaceae λαυβαυδιά

Amaranthus spp. Amaranthaceae β λ ή τ α

Echinochloa crua-galli Poaceae μαυχρ ί τσα

Setaria viridis Poaceae πράσινη σετάρια

Setaria verticillata Poaceae σπονδυλωτή σετάρια

Solanum nigrum So1anaceae αγριαταματιά

Xanthium atrumarium Asteraceae αγριομελιτζάνα

Datura stramonium So 1anaceae τάταυλας

AbutiIon theophrasti Malvaceae αγριαμπαμπακιά

Portulaca oleracea Portulacaceae γλυστρ ί δα

Digitaria sanguinalis Poaceae αιματόχορτο

Polygonum aviculare Po1ygonaceae πολυκόμπι

Polygonum peraicaria Polygonaceae αγριαπιπεριά

Polygonum lapathifolium Polygonaceae λαπάτσα

Sinap is arvans is Brassicaceae άγρια σινάπι

Bilderdykia convolvulus Po1ygonaceae 

Πολυετή είδη

αναριχ.πολύγονο

Cirsium arvenae Asteraceae κ ί ρσιο

Convolvulus arvensis Convolvulaceae περικαλκάδ α

Sorghum halepense Poaceae βέλιαύρας

Cyperus spp Cyperaceae κύπερη

* Προτεινόμενα καινά ονόματα της Ελληνικής Ζιζανιαλαγικής 
Εταιρείας
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3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα ζιζάνια sίναι ίσως τα μεγαλύτερα πρόβλημα στα διάφορα 

αγρααικασυστήματα σήμερα, αφού καμμιά καλλιέργεια δεν μπορεί 

να απαδόσει κανονικά εκεί όπου μεγαλώνουν και αναπτύσσονται 

πολλά ζιζάνια. Μέριμνα των ερευνητών ήταν να μελετήσουν τα 

ζιζάνια, την ανταγωνιστική τους ικανότητα, την αλληλαπαοητική 

τους δράση για να μπορέσουν να προστατέψουν την παραγωγή κάτω 

από οικονομικά συμφέραυσες μεθόδους (15).

Οι περισσότερες εργασίες αφορούν καλλιέργειες με ευρεία 

διάδασπ και λιγότερο καλλιέργειες που απαντούν σε μικρές 

εκτάσεις (3, 5, 7, 8, 12). Παρακάτω γίνεται μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση κυρίως για τις καλλιέργειες καπνού, βαμβακιού, ζα

χαροτεύτλων, σόγιας και καλαμποκιού.

Καπνόσ: Εγιναν πειράματα από τα Καπναλαγικό Ινστιτούτο

στη Λράμα σε καλλιέργεια καπνού Burley και Ανατολικού τύπου 

για να βρεθούν τα κρίσιμα επίπεδα παρουσίας και απουσίας ζι

ζανίων πέρα από τα οποία η μείωση στην ανάπτυξη, στην απόδο

ση, στην χημική σύνθεση τοω καπνού εξαιτίας των ζιζανίων προ- 

καλεί οικονομική ζημιά (10). Βρέθηκε ότι π απόδοση του καπνού 

αυξήθηκε σημαντικά όταν δεν υπήρχαν ζιζάνια για 3-4 εβδομάδες 

ενώ μειώθηκε σημαντικά παρουσία ζιζανίων για 3-4 εβδομάδες 

μετά την μεταφύτευση. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια στην ανά

πτυξη ταυ καπνού ως προς τα χλωρό βάρος στα Burley και τα 

Ανατολικά, ως προς το ύψος του φυτού και τον αριθμό των φύλ

λων μόνα στα Burley. Οταν επηρεαζότανε η απόδοση υπήρχαν



αλλαγές στην χημική σύνθεση ταυ καπνού. Σε πειράματα με καπνό 

τύπου Virginia στις ΗΤΤΑ Βρέθηκε ότι ένα φυτό Ambrosia arte- 

missiifolia ανά 28cm στη γραμμή αποτελεί τον κρίσιμα πληθυσμό 

πέρα από τον οποία πρακαλείται μείωση στην απόδοση ταυ καπνού 

και χειροτέρευση της ποιότητά ταυ (από 10).

Εγιναν πειράματα για να διερευνηβεί ενά τα βλήτα εκκρί

νει με τα ριζικό ταυ σύστημα ή παράγει με την αποσύνθεση του 

υπέργειου μέρους του ουσίες οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν 

την αύξηση ταυ καπνού. Τα χλωρό και τα ξηρό βάρος ανά φυτό 

καπνού στις 35 μέρες μειώθηκε σημαντικά σε έδαφος όπου πριν 

μεταφυτευτεί ο καπνός τα βλήτα μεγάλωσε για 8 ή 14 εβδομάδες 

και μετά απομακρύνθηκε (9).

Η αύξηση του καπνού (βάρας/φυτό) παρεμποδίστηκε επίσης, 

σημαντικά σε ένα ανόργανο όχι όμως και σε ένα οργανικά έδα

φος, από ενσωμάτωση διαφόρων ποσοτήτων ξηρού βλήτου (0.5, 1 ή

1.5%) και την αποσύνθεσή τους για 1, 2 ή 3 μήνες. Επειδή φυτά 

βλήτου ή υπαλείμματά του δεν υπήρχαν στα εδάφη όταν χρησιμο

ποιήθηκαν, συμπεραίνέται ότι η παρεμπόδιση της αύξησης ταυ 

καπνού οφείλεται σε αλληλοπάθεια του βλήτου (9).

Πειράματα στην Κορέα υποστηρίζουν ότι η κρίσιμη περίοδος 

ανταγωνισμού των ζιζανίων στην καλλιέργεια ταυ καπνού είναι 

2-4 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση (από 10) .

Βαιιβάκ ι : Η παραγωγή της μέγιστης απόδοσης ταυ ανοιξιά

τικου βαμβακιού στο Μεξικό απαίτησε μια περίοδο 60 ημερών 

ελεύθερη από ζιζάνια, ενώ' το χειμωνιάτικα βαμβάκι 120 ημερών. 

Η διαφορά κατά τους ερευνητές οφείλεται στις χαμηλές θερμά-
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κραα ί ες του χειμώνα (1, 2) .

Τα βαμβάκι που καλλιεργήθηκε σε δύο ταποβε 

Αλαμπάμα από τα I960 ως τα 1968 έδωσε τις μεγαλύτερ 

σεις όταν διατηρήθηκε ελεύθερα από τα ετήσια ζιζάνι 

εβδομάδες μετά την εμφάνισή ταυ. 0 έλεγχος των ζιζ 

μεγαλύτερες περιόδους απέτυχε να αυξήσει την απόδοση

μέτρα για ταν έλεγχα των ζιζαν ί ων καθυστέρησαν 6 μ

μάδες μετά την εμφάν ι ση στην μία π εριαχή και 4 με 5

στην άλλη η απόδοση του βαμβακιού δεν επηρεάστηκε ■

μένος ανταγωνισμός ζ ι ζαν ί ων συνή θως κατέληξε σε

μείωση της απόδοσης του βαμβακιού. Τα ύφος των φυ

διάμετρος του στελέχους επίσης μειώθηκαν από ταν αν 

των ζιζαν ίων (2) .

σ ι ε ς στ ην

ες απαδ ό

α γ ι α 8

αν ί ων γ ι α

. 0 ταν τα

ε 7 εβδ □ -

εβδ αμάδ ες

Παρατετα-

δρ αστ ι κή

τών κα ι η

ταγ ωνισμό

Ζαχαρότευτλα: Σε πειράματα ζαχαρατεύτλων τα 1974 βρέ

θηκε ότι τα ζιζάνια που φυτρώνουν μετά την ολοκλήρωση του 

φυτρώματος των ζαχαροτεύτλων παρουσιάζουν χαμηλή ανταγωνιστι

κότητα. Αυτό οφείλεται στην γρήγορη ανάπτυξη των τεύτλων, τα 

οποία ανταγωνίζονται στην συνέχεια με επιτυχία τα ζιζάνια που 

φυτρώνουν σε προχωρημένη εποχή, σε συνδυασμό με τους ικανο

ποιητικούς πληθυσμούς τεύτλων που καλύπτουν από νωρίς τα έδα

φος. Τα ζιζάνια που φυτρώνουν ταυτόχρονα με τα τεύτλα παρου

σιάζουν ισχυρή ανταγωνιστικότητα και προκαλούν σοβαρές ζη

μιές. Τα τεύτλα μπορούν όμως να ανεχθούν αυτόν ταν ανταγωνι

σμό χωρός καμμία μείωση των αποδόσεων για χρονικό διάστημα 

μέχρι είκοσι ημερών και με ελαφρά μείωση μέχρι τριάντα 

ημερών. Περαιτέρω καθυστέρηση προκαλεί προοδευτικά σοβαρή
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μείωση της παραγωγής πο υ μπαρε ί να φθάσει το 50% στις 60 μέ-

ρες. 0 ζαχαρ ι κός τ ί τ λας δεν επηρεάσθηκε καθόλου (14).

Σόγια: Μελέτες στη ν Βόρεια Καραλ ί να αναφέρουν ότ ι τα

ριζώματα του Sorghum ha 1epense ζωντανά ή νεκρά, εκκρ < 0 C <

περιέχουν ή παράγουν αυσ ί ες παυ επηρεάζουν αλληλαπαθητι κ ά την

κανονική αύξηση - ανάπτυξη της σόγιας (11).

Οι Abdul - Wahab και Rica (από 11) αναφέρουν ότι σαπι

σμένες ρίζες του Sorghum halepense ή φύλλα στο έδαφος ανα

στέλλουν την βλάστηση και την μεταγενέστερη ανάπτυξη των πε

ρισσότερων φυτών από επτά είδη ζιζανίων που μελετήθηκαν. Βρή

καν επίσης ότι ζωντανές ρίζες του Sorghum halepense εκκρίνουν 

μία τοξίνη ή τοξίνες που είναι ανασταλτικές στην βλάστηση και 

αύξηση διαφόρων ειδών ζιζανίων. Σε άλλες μελάτες η αναστολή 

της ανάπτυξης των φυτών του κριθαριού ήταν ανάλογη με τη 

συγκέντρωση ξερών ριζωμάτων ενσωματωμένων στα έδαφος και η 

αναστολή ήταν μεγαλύτερη στα ελαφρύ χώμα απ’ότι στο βαρύ.

Καλααπόκι: Στην Ιταλία βρέθηκε ότι τα ζιζάνια που εμφα

νίζονται μετά τη συμπλήρωση ταυ καλαμποκιού 370-400 GDD 

(growing degree days) παράγουν μικρά μη ανταγωνιστικά φυτά με 

μια γρήγορη εκδήλωση άνθισης παυ πρακαλείται από την φωτα- 

περίαδο (16).

Οι πρώτες 2 με 3 εβδομάδες μετά την εμφάνιση της καλλι

έργειας ταυ καλαμποκιού είναι η κρίσιμη περίοδος στα New 

Jersey. Σ’αυτό τα διάστημα τα ζιζάνια παράγουν 15 με 18% της 

ολικής τους ανάπτυξης ενώ τα καλαμπόκι μόνο 2 έως 3% (19).
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Οι Bunting και Ludwig (19) τόνισαν την ανάγκη για έγκαι

ρα έλεγχα των ζιζανίων δείχνοντας ότι η ανάπτυξη των ζιζανίων 

για 2 έως 4 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της αρχικής ανάπτυξης 

της καλλιέργειας προκαλαύν μείωση της παραγωγής.

Στα Μεξικό καλλιέργεια καλαμποκιού απασία ζιζανίων έδωσε 

παραγωγή 5.000 kg/ha ενώ χωρίς έλεγχα των ζιζανίων τις πρώτες 

40 μέρες μετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας η παραγωγή 

μειώθηκε στα 2.500 kg/ha (19).

Αλλες μελέτες επιβεβαίωσαν την ανάγκη ελέγχου των ζιζα

νίων μέσα σε 5 με 6 εβδομάδες μετά την εμφάνιση της καλλιέρ

γειας ταυ καλαμποκιού (19).

0 Ruinard (19) έδειξε ότι η λίπανση αύξησε την απόδοση 

ταυ καλαμποκιού κατά 47% ενώ ο έλεγχος των ζιζανίων την αύξη

σε κατά 265%, τονίζοντας έτσι την σημασία του ελέγχου των 

ζιζαν ί ων (19) .

Μια μελέτη που ασχολήθηκε με τη σημασία ταυ φωτός έδειξε 

ότι χαμηλά επίπεδα φωτός στην αρχή της ανάπτυξης επηρέασαν' 

την αύξηση ταυ καλαμποκιού δύο φορές περισσότερα από ότι την 

αύξηση ταυ Amaranthus retroflexus (19) .

Μελάτη ανταγωνισμού ανάμεσα στα Agropyron repens και το 

καλαμπόκι έδειξε ότι ένα γραμμάρια του ζιζανίου A.repens μεί

ωσε την απόδοση του καλαμποκιού τέσσερις φοράς περισσότερο 

από όσα τα ετήσια ζιζάνια και ότι αυτή η μείωση είχε σχάση με 

μειωμένη λήψη του αζώτου και καλιού από την καλλιέργεια ταυ 

καλαμποκιού. Προσθήκη λιπασμάτων αύξησε την απόδοση ταυ κα

λαμποκιού αλλά το A. repens συνέχισε να είναι αποτελεσματικός 

ανταγωνιστής ταυ καλαμποκιού (15).
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Οι Knade και Slife (από 8) αναφέρουν ότι η Setaria fa- 

berii που εμφανίστηκε την ίδια εποχή που φύτρωσε η καλλιέρ

γεια του καλαμποκιού και τη σόγιας μείωσε την απόδοση του 

καλαμποκιού κατά 13% και της σόγιας κατά 27%. Τα ίδια ζιζάνία 

που απάρθηκε 3 εβδομάδες μετά τη σπορά των καλλιεργειών δεν 

πρακάλεσε μείωση της παραγωγής στο καλαμπόκι ή στη σόγια.

Οι Aleman και Nieto (19) αναφέρουν ότι το καλαμπόκι 

απαιτεί μία περίοδο 60 έως 70 ημερών από την εμφάνισή ταυ 

ελεύθερο από ζιζάνια για να δώσει την μέγιστη απόδοση.

Αλλερ καλλιέργειsc: 0 Dawson (από 2) αναφέρει ότι τα 

φασόλια απαιτούν 5 με 7 εβδομάδες ελεύθερα από ζιζάνια για να 

δώσουν την μεγαλύτερη απόδοση.

Οι Hill και Santelmann (από 2) αναφέρουν ότι τα ζιζάνια 

που εμφανίστηκαν 6 εβδομάδες μετά το φύτρωμα δεν πρακάλεσαν 

ζημιά στην απόδοση της αραχίδας.
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*+ . Y A I K A ΚΑΙ ΜΕΘΟΰΟ I

4.1 Πειράματα χωραφιαύ

Εγιναν πειράματα για δύα άτπ τα 1993 και 1994 στα Σταθμά 

Γεωργικής Ερευνας στην Ξάνθη και για ένα άτας τα 1994 στα 

ΚαπναΧαγικό Ινστιτούτα στη ύράμα για να μελετηθεί η επίδραση 

του χρόνου παραμονής ή απομάκρυνσης των ζιζανίων 0, 2, 4, 6, 

8, 10 εβδομάδες μετά την σπορά στον ανταγωνισμό με το καλα

μπόκι. Εδώ παρουσιάζεται μόνο τα πείραμα του 1993 στον Σταθμό 

Γεωργικής Ερευνας στην Ξάνθη.

Το πειραματικό σχέδια που χρησιμοποιήθηκε ήταν πλήρες 

τυχαιαπαιημένες αμάδες (RCB) με 4 επαναλήψεις για κάθε επέμ

βαση. Το πειραματικό τεμάχιο διαστάσεων 3.75 X 6.6cm απατε- 

λαύνταν από 5 γραμμές σε απόσταση 0.75cm η μια από την άλλη. 

Η απόσταση των φυτών πάνω στη γραμμή ήταν 0.20cm. Μόνα οι 3 

μεσαίες γραμμές χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη των παρατηρή

σεων. Κάθε δύο εβδομάδες μετά τη σπορά τα πειραματικά τεμά

χια ανάλογα με την επέμβαση δέχονταν ξεβατάνισμα - σκάλισμα 

ώστε να υπάρχουν οι επεμβάσεις, παρουσία ζιζανίων για 0, 2, 

4, 6, 8 ή 10 εβδομάδες και μετά απουσία των ζιζανίων και οι 

επεμβάσεις απουσία των ζιζανίων για 0, 2, 4, 6, 8 ή 10 εβδο

μάδες και μετά παρουσία των ζιζανίων. Οι επεμβάσεις παρουσία 

ζιζανίων 0 εβδομάδες και απουσία ζιζανίων 0 εβδομάδες ήταν οι 

δύο μάρτυρες, ο πρώτος χωρίς ζιζάνια μέχρι την συλλογή και ο
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δεύτερος συνεχώς με ζιζάνια μέχρι τη συλλογή Οι δώδεκα 

επεμβάσεις συνολικά και επεξηγημένες ήταν:

ΠΖσ: παρουσία ζιζανίων 0 εβδομάδες, μετά ξεβατάνισμα-σκάλισμα 

ΠΖ2:

ΠΖ*.:

ΠΖ&:

ΠΖβ:

ΠΖιο:

ΚΖσ: απουσία ζιζανίων 0 εβδομάδες, μετά παρουσία ζιζανίων

ΚΖ2: " 2

ΚΖ«: " 4

ΚΖ*: " 6

ΚΖΘ: " 8

ΚΖισ: " 10

Ολες οι άλλες καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, άρδευ

ση, φυτοπροστασία κλπ.) ήταν αυτές που συνηθίζονται για το 

καλαμπόκι στην περιοχή.

Οι παρατηρήσεις που πάρθηκαν σε κάθε πειραματικό τεμάχιο 

χωριστά (στις τρεις μεσαίες γραμμές) ήταν:

1 . Χλωρό βάρος ανά φυτό καλαμπακιαύ. Μετρήθηκε στ ι ς 50 

(14-6-93) και στις 90 (19-7-93) μέρες (εμφάνιση φόβης) 

από τη σπορά. Και στις δύα δειγματοληψίες πέρνονται 5 

τυχαία φυτά ανά πειραματικό τεμάχια, κόβονται στην επι

φάνεια του εδάφους και μετά ζυγίζονται σε gr/φυτό.

2. Υψος φυτού. Μετρήθηκε 120 μέρες από τη σπορά σε 5 φυτά, 

τυχαία, ανά πειραματικό τεμάχια από την επιφάνεια του

2

4

6

8

10
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εδάφους μέχρι την κορυφή (άκρα της φόβης) στο στάδια 

"γάλακτος" ταυ τελευταίου σπάδικα.

3. Υψος τελευταίου σπάδικα. Μετρήθηκε τότε και όπως παίρνο- 

νταν τα ύφος του φυτού.

4. Αριθμός σπαδίκων. Μετρήθηκε στις 120 μέρες από τη σπορά 

α αριθμός των κανονικών σπαδίκων σε όλα τα φυτά (3 με

σαίες γραμμές).

5. Απόδοση Kgr/στρέμμα. Στα τέλος της καλλιεργητικής περιό

δου έγινε συλλογή με το χέρι όλων των σπαδίκων, μετά 

έγινε μηχανικά α διαχωρισμός του σπόρου και ζυγίστηκε 

για κάθε πειραματικό τεμάχια χωριστά. Η αναγωγή σε Kgr/ 

στρ. υπολογίστηκε σε υγρασία σπόρου 18%.

Η ζιζανιοχλωρ!δα στα πειραματικά τεμάχια αποτελούνταν, 

σε ποσοστά, από τα ζιζάνια: Amaranthus retroflexus 51%, Sola

rium 16%, Chenopodium 13%, Portulaca 9%, Amarantus blitoides 

6.5%, Echnichloa 2.5%, Convolvu-lus 1.5%, Datura 0.5% και 

Polygonum peraicaria 0.5%.

Στατιστική ανάλυση

Για κάθε χαρακτηριστικό που μετρήθηκε έγινε ανάλυση 

παραλλακτικότπτας (ΑΝΟύΑ). Οπου το F - test ήταν σημαντικό, 

για τον διαχωρισμό των μέσων όρων που διέφεραν στατιστικά σε 

επίπεδο 0.05% χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Duncan.



4.2 Πειράματα θερμοκηπίου

ΠαΧΧά ζιζάνια όπυς αναφέρεται στη β ι [3X ι ογραφ ί α παρου-

σιάζουν αλληλαπάθεια για κ άποια κ αλλιέργει α. Το βλήτο ε ί να ι

τα πιο καινό ζιζάνια στην περιαχή Θράκης στ α καλαμπόκι. Με λε-

τήθηκε στα θερμοκήπια εάν τα βλήτο εκκρ ί νει στα έδαφος αυσ ί ες

οι οποί ες επηρεάζουν την αύξηση (φύτρωμα, χλωρό βάρος ανά

φυτό, ξηρό βάρος ανά φυτό, ύφος φυτού) του καλαμποκιού που 

καλλιεργείται αργότερα στα εδάφη αυτά και εάν το βλήτο με την 

αποσύνθεσή ταυ παράγει ουσίες που ενδεχόμενα επηρεάζουν την 

αύξηση ταυ καλαμπακιού.

Στο πείραμα ανταγωνισμού με καλαμπόκι στα Σταθμό Γεωργι

κής Ερευνας στην Ξάνθη πάρθηκαν στα τέλος της καλλιεργητικής 

περιόδου πέντε τυχαία εδαφοδείγματα από 1) πειραματικά τεμά

χια που ήταν καθαρά από |3λήτο όλη την καλλιεργητική περίοδο, 

2) πειραματικά τεμάχια που ήταν προσβεβλημένα με βλήτο για 6 

εβδομάδες και μετά διατηρήθηκαν καθαρά με εβδομαδιαία ξεβατα- 

νίσματα και 3) πειραματικά τεμάχια προσβεβλημένα με βλήτο για 

14 εβδομάδες (όλη την καλλιεργητική περίοδο). Τα πέντε εδαφο

δείγματα για καθένα από τα τρία παραπάνω αντικείμενα αναμεί- 

χβηκαν, αεραξηράθηκαν υπό σκιά στο θερμοκήπια για 3-4 μέρες 

και στη συνέχεια κοσκινίστηκαν για την απομάκρυνση όλων των 

φυτικών υπολειμμάτων και τυχόν άλλων μεγάλων σωματιδίων. Με

τά, για καθένα από τα τρία αντικείμενα πέντε γλάστρες γεμί

στηκαν με 700gr κασκινισμένα χώμα και σπάρθηκαν πέντε σπόροι 

καλαμποκιού σε κάθε γλάστρα.

Υστερα από μια εβδομάδα σε κάθε γλάστρα αφέθηκαν τα δύο
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πια αμο ιόμορφα φυτά Τ α φυτά , με τ ι ς γλάστρες σε πλ ήρε ι ς

χα ιαπαι ημένες αμάδε ς μεγάλωσαν στο θερμακήηια για ένα μ ή

Τα φυτά πατ ί ζανταν κανανι κά κα ι μ ι α φορά την εβδομά δα δέ

νταν πε ρ ί που 30m1 πλήρη θρεπτ ι κπ δ ιάλυση Hoagland. Μετ ά

παρέλευση ταυ ενός μήνα τα δύο φυτά καλαμποκιού κόπηκαν στην 

επιφάνεια ταυ εδάφους, μετρήθηκε τα ύψος του κάθε φυτού σε cm 

και ζυγίστηκαν για τα χλωρό βάρος τους. Στη συνέχεια τα φυτά 

καλαμποκιού τοποθετήθηκαν σε κλίβανο στους 75° C για 48 ώρες 

και έπειτα ζυγίστηκε το ξηρό βάρος. Τα πείραμα έγινε τρεις 

φορές, μία στα Βόλο και δύο φορές στη ύράμα.

Στατιστικπ ανάλυση

Για κάθε χαρακτηριστικό που μετρήθηκε έγινε ανάλυση πα- 

ραλλακτικότητας (ΑΝΟΜΑ). Οπου το F - teat ήταν σημαντικό, 

για τον διαχωρισμό των μέσων όρων που διέφεραν στατιστικά σε 

επίπεδα 0.05% χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Duncan.
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5. ΑΤΤΟΤΕΛΕΣΜΑΤ A — ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5.1 Πειράματα χωραφιού

Η απόδοση του καλαμποκιού σε Kgr/στρέμμα (πιν.2, εικ.1) 

ήταν μεγίστη όταν τα τεμάχια διατηρούνταν καθαρό για 10 εβδο

μάδες στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου (ΚΖιο).

Παραυσ ία των ζι ζαν ί ων μόνο για 2 ή 4 ε βδομάδες και στη

συνέχεια απομάκρυνσή τους προκαλεί κάποια μι κρή με ί ωση της

παραγωγής όχι όμως σημαντ ι κή . Περαιτέρω όμως παραμονή των

ζιζανίων στα χωράφι για 6 , 8 ή 10 εβδομάδες (ΠΖ^Τ ΠΖθ, ΠΖ 1 Ο )

ηρακαλεί μείωση της παραγωγής η οπαία είναι στατιστικός σημα

ντική. Παρουσία των ζιζανίων για 8 και 10 εβδομάδες (ΠΖθ. 

ΠΖιο) προκάλεσε μείωση της παραγωγής κατά 43% και 65% αντί

στοιχα. Παρουσία των ζιζανίων όλη την καλλιεργητική περίοδο 

ΚΖ0 περιόρισε την απόδοση του καλαμποκιού σε 169kgr/στρέμμα. 

Οπου τα ζιζάνια απομακρύνθηκαν τις 2 πρώτες εβδομάδες και 

μετά τα αφήσαμε να μεγαλώσουν μαζί με τα καλαμπόκι μέχρι τη 

συλλογή η απόδοση αυξήθηκε (641Kgr/στρέμμα) αλλά ήταν σημα

ντικά χαμηλότερη συγκριτικά με τις επεμβάσεις KZi+, ΚΖ<±>, ΚΖΘ ή 

ΚΖιο. δηλαδή τα ζιζάνια απομακρύνονταν για τις πρώτες 4, 6, 8 

ή 10 εβδομάδες και μετά αφήνονταν να μεγαλώσουν μαζί με το 

καλαμπόκι. Εμφάνιση των ζιζανίων 6—8 εβδομάδες (ΚΖθ, ΚΖθ) 

μετά τα φύτρωμα ταυ καλαμποκιού μείωσε την απόδοση όχι όμως 

σημαντικά. Εμφάνιση των ζιζανίων μετά από 6 ή 8 εβδομάδες 

μετά τα φύτρωμα της καλλιέργειας προκάλεσε μείωση της απόδο

σης κατά 18% και 14% αντίστοιχα.
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Τα ύψος ταυ φυτού (πιν. 2) από τα έδαφος μέχρι την κορυ

φή, παρουσίασε γενικά σημαντική μείωση όσο ο χρόνος παραμονής 

των ζιζανίων αυξάνονταν από 2 εβδομάδες σε 10 εβδομάδες. Οταν 

τα ζιζάνια παρέμειναν στο χωράφι για 2 εβδομάδες και στη συ

νέχεια απομακρύνονταν τα φυτά απέκτησαν ύψος 238cm ενώ εάν τα 

ζιζάνια απομακρύνονταν μετά την παρέλευση χρόνου 8 και 10 

εβδομάδων τα ύψος ελαττώθηκε και πήρε τιμές 217 και 189 αντί

στοιχα. Οταν τα καλαμπόκι αναπτύχθηκε χωρίς ζιζάνια τις πρώ

τες 2 ή 4 εβδομάδες, τα ζιζάνια που εμφανίστηκαν στη συνέχεια 

δεν επηρέασαν σημαντικά τα ύψος των φυτών.

Το ύψος του φυτού από τα έδαφος μέχρι τον τελευταία σπά- 

δικα (ηίν. 2, εικ. 2) ελαττώνονταν όσα τα ζιζάνια δεν απομα

κρύνονταν και παρέμειναν στα χωράφι να ανταγωνίζονται την 

καλλιέργεια σε νερό, θρεπτικά στοιχεία, φως και χώρο. Οπου τα 

καλαμπόκι διαταυρούνταν καθαρό από ζιζάνια όλη την καλλιεργη

τική περίοδο (ΤΤΖα) τα ύψος ήταν 117cm, σημαντικά μεγαλύτερο 

από το ύψος των φυτών στα τεμάχια με ζιζάνια για 10 εβδομά

δες (ΤΤΖ ι ο) ·

Τα ύψος ταυ φυτού από τα έδαφος μέχρι τον τελευταίο σπά- 

δ ι κα δεν επηρεάζεται σημαντικά εάν η καλλιέργεια αναπτυχθεί 

τουλάχιστον τις δύα πρώτες εβδομάδες σε χωράφι χωρίς ζιζάνια 

συγκριτικά με την ανάπτυξη χωρίς ζιζάνια για 4, 6, 8 ή 10 

εβδομάδες (ΚΖ*+, ΚΖ*. KZS, ΚΖιο).

0 μεγαλύτερος αριθμός σπαδίκων (πίν. 2) παρατηρήθηκε στα 

τεμάχια που τα ζιζάνια απομακρύνθηκαν τις 2 ή 4 εβδομάδες 

μετά τα φύτρωμα της καλλιέργειας. Παραμονή για 8 ή 10 εβδο

μάδες προκάλεσε σημαντική μείωση των σπαδίκων κατά 16% και
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35% αντίστοιχα. Εμφάνιση των ζιζανίων 4 έως 8 εβδομάδες μετά 

το φύτρωμα δεν επηρέασε σημαντικά τον αριθμό των σπαδίκων.

Τα χλωρό βάρος ταυ φυτού στις 50 μέρες μετά το φύτρωμα 

παρουσίασε μείωση όσα περισσότερα χρόνο τα ζιζάνια αργούσαν 

να απομακρυνθούν από το χωράφι. Η μείωση αυτή έφθανε τα 70% 

όταν τα ζιζάνια παράμειναν στο χωράφι τις πρώτες 8 εβδομάδες. 

0 απαραίτητος χρόνος χωρίς ζιζάνια για να μην επηρεαστεί ση

μαντικά το βάρος gr/φυτό ήταν 2 ή 4 εβδομάδες.

Τα χλωρό βάρος ταυ φυτού στις 90 μέρες παρουσίασε μείωση 

εάν το πειραματικό τεμάχια καθαρίζονταν από τα ζιζάνια μετά 

από ό και 8 εβδομάδες. Η μείωση αυτή ήταν της τάξης του 18?4 

εάν τα ζιζάνια παρέμειναν για 6 εβδομάδες και της τάξης ταυ 

66% εάν τα ζιζάνια παρέμειναν για 8 εβδομάδες.

Εάν τα πειραματικό τεμάχιο παρέμεινε καθαρό τις πρώτες 4 

ή 6 εβδομάδες και στη συνέχεια αφήνονταν τα ζιζάνια να ανα

πτυχθούν ελεύθερα τότε η μείωση στα χλωρό βάρος στις 90 μέρες 

ήταν στατιστικά σημαντική και έφθανε τα 27%.

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα ταυ πειράματος για τα 

χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν δείχνουν ότι τα ζιζάνια που 

φυτρώνουν ταυτόχρονα με την καλλιέργεια ή σύντομα μετά από 

αυτή και μεγαλώνουν μαζί με την καλλιέργεια πρακαλαύν τις 

μεγαλύτερες επιδράσεις εάν στη συνέχεια δεν απομακρυνθούν τα 

αργότερο σε 4 εβδομάδες, ενώ τα ζιζάνια που εμφανίζονται 4 ή 

6 εβδομάδες μετά τα φύτρωμα της καλλιέργειας δεν είναι αντα

γωνιστικά και έχουν ελάχιστη ή καθόλου επίδραση την απόδοση 

και τα άλλα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας.

Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν αυτό που αναφέρεται από
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πολλούς ερευνητές (4, 12, 19) ότι δηλαδή υπάρχει μία περίοδος 

στον αραβόσιτο όπως και σε κάθε καλλιέργεια κατά την οποία ο 

ανταγωνισμός από τα ζιζάνια είναι πολύ έντονος (κρίσιμη περί

οδος). Η κρίσιμη περίοδος για τον αραβόσιτο είναι η 3η έως 5η 

εβδομάδα μετά το φύτρωμα.
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Πίνακας 2. Κρίσιμοι περίοδοι ανταγωνισμού ζιζανίων και 

επίδρασή τους στην αύξηση ταυ καλαμποκιού

Επεμβάσεις Απόδοση Υψος Υψος Αριθμός Χλωρό βάρος
Kgr/στρ. φυτού, σπά- σπαδ ί- gr/ψυτό

cm δ ι κα , κων 50 μέρες 90μέρες
cm από σπορά

ΠΖο 895 ab* 219 abc 117 ab 74 ab 72 be 808 c

ΠΖ2 931 ab' 238 ab 104abcde 80 a 30 be 786 c

ΠΖ<* 967 ab 210 be 109 abed 79 a 59 cd 815 be

ΠΖ^ 749 be 235 ab 102 bede 78 a 36 de 671 c

ΠΖΘ 547 cd 217 be 100 ede 67 ab 21 a 278 d

ΠΖιο 337 de 189 c 90 e 52 c 26 s 213 de

ΚΖο 169 e 191 c 97 de 28 d 16 e 143 e

κζ2 641 c 223 ab 116 abc 62 be 32 be 816 be

κζ^ 883 ab 242 ab 120 a 75 ab 90 ab 1007 ab

ΚΖΛ 858 ab 240 ab 117 ab 74 ab 77 be 824 be

ΚΖθ 902 ab 228 ab 113 abed 75 ab 73 be 823 be

ΚΖχο 1050 a 248 a 120 a 30 a 118 a 1135 a

C0 % 21 10 11 15 33 20

Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα σε μια 

στήλη δεν διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan.
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5.2 Πειράματα θερμοκηπίου

Εγιναν πειράματα για να δ ι ερευνηεε ί εάν τα βλήτα εκκρί-

νει με τα ριζικό ταυ σύστημα ή παράγειι με την αποσύνθεση ταυ

υπέργειαυ μέρους ταυ αυσ ί ες αι απα ί ες μπαρε ί να επηρεάσουν

την αύξηση - ανάπτυξη ταυ καλαμποκιού.

Στα πρώτα πείραμα (Βόλος) παρατηρεί ται σημαντική διαφορά 

μόνα στα ύφος των φυτών που αναπτύχθηκαν σε έδαφος όπου είχα

με παρουσία ζιζανίων για 6 εβδομάδες σε σχέση με τα άλλα δύο 

εδάφη όπου η παρουσία ζιζανίων ήταν για 0 εβδομάδες και πα

ρουσία ζιζανίων καθ’όλη την καλλιεργητική περίοδο. Τα χλωρό 

και τα ξηρό βάρος ταυ φυτού δεν παρουσιάζει καμμιά μεταβολή.

Στα δεύτερα πείραμα (Ωράμα) υπάρχουν πολύ μικρές μη ση

μαντικές διαφορές μεταξύ των φυτών που αναπτύχθηκαν σε εδάφη 

όπαυ την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο δεν αναπτύχθηκαν 

καθόλου ζιζάνια, παρουσιάστηκαν για χρονικό διάστημα 6 εβδο

μάδων και τέλος υπήρχαν ζιζάνια καθ’όλπ την καλλιεργητική 

περ ί αδα.

Στα τρίτα πείραμα (Ωράμα) τα ύφας ταυ φυτού και τα ξηρό 

βάρος gr/φυτό ήταν μεγαλύτερα όταν στα έδαφος δεν είχαν ανα

πτυχθεί ζιζάνια σε σχέση με τις άλλες δύο επεμβάσεις.

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων στα θερμοκήπια, για την 

δ ι ερεύνηση εάν τα βλήτα εκκρίνει με τα ριζικό ταυ σύστημα ή 

παράγει με την αποσύνθεση ταυ υπέργειου μέρους ταυ ουσίες.αι 

οπαίες μπορούν να επηρεάσουν τπν αύξηση ταυ καλαμποκιού, δεν 

είναι ικανά για τπ στήριξη της πια πάνω πρότασης. Πιθανόν τα 

βλήτα να εκκρίνει ουσίες ταξικές για την κανονική αύξηση -



ανάπτυξη ταυ καλαμποκιού. 0 χρόνος όμως που διεξήχθπσαν τα 

πειράματα, 6 μήνες μετά τη δειγματοληψία, να ήταν τέτοιας 

ώστε αι υπάρχουσες στα έδαφος ταξικές ουσίες να είχανε 

αιασπασβεί σε μη ταξικές ή με την πάροδο ταυ χρόνου να χάσανε 

την ταξική τους δράση ή να απελευθερώθηκαν.

Χρήσιμα θα ήταν τα πια πάνω πείραμα να διεξαχθεί σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα από την ημέρα συλλογής ταυ χώ

ματος από τα χωράφι ώστε να βρεθεί εάν υπάρχουν ουσίες ταξι

κές ή εάν οι ταξικές ουσίες, που υπάρχουν με την πάροδο κάποι

ου απαραίτητου χρόνου αποικαδομαύνται ώστε να μην έχουν δυσ

μενείς επιπτώσεις στις επόμενες καλλιέργειες ή εάν οι ουσίες 

αυτές δεν επηρεάζουν την κανονική αύξηση — ανάπτυξη ταυ καλα-

μπακιαύ .
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Π ί νακας 3 . Αύξηση ταυ καλαμποκιού σε έδαφος με παρουσία ταυ 

βλπταυ για 0, 6 ή 14 εβδομάδες (Βόλος).

Επεμβάσεις Υψος φυτού 
cm

Χλωρό βάρος 
gr/φυτό

ζηρό βάρος 
gr/φυτό

ΠΖο 49 ab 4.06 a 0.42 a

ΠΖ* 46 b 4.25 a 0.44 a

ΚΖα 51 a 4.35 a 0.41 a

ο C 7 16 15
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Ηνακας 4. Αύξηση ταυ καλαμποκιού σε έδαφος με παρουσία του 

βλήταυ για 0, 6 ή 14 εβδομάδες (όράμα).

Επεμβάσε ι ς Υψος ρυτού 
cm

Χλωρό βάρος 
gr/φυτό

τηρό βάρος 
gr/φυτό

ΠΖο 27 a 2.10 a 0.27 a

ΠΖώ 28 a 2.46 a 0.31 a

ΚΖο 27 a 2.37 a 0.30 a

Ο C 11 18 20



Πίνακας 5. Αύξηση ταυ καλαμποκιού as έδαφος με παρουσία ταυ 

βλήταυ για 0, 6 ή 14 εβδομάδες (ύράμα).

Επεμβάσεις Υψος φυτού 
cm

Χλωρό βάρος 
gr/φυτό

Ξηρό βάρος 
gr/φυτό

ΠΖσ 36 a 3.19 a 0.41 ab

πζ» 34 a 3.53 a 0.43 a

ΚΖα 35 a 3.08 a 0.38 b

ο C 6 11 9
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρατηρούμε ότι για 

κάθε καλλιέργεια υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 2 έως 6 εβδομά

δων ανάλογα με την καλλιέργεια, που τα ζιζάνια μπορούν και 

ανταγωνίζονται την καλλιέργεια με άμεσο αντίκτυπο την μείωση 

της απόδοσης. Εμφάνιση των ζιζανίων 4 έως 10 εβδομάδες μετά 

το φύτρωμα της καλλιέργειας, δηλαδή όταν η καλλιέργεια έχει 

αναπτυχθεί αρκετά και είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τα ζιζά

νια δεν έχει σημαντική επίπτωση στην απόδοση.

Τα αποτελέσματα του πειράματος που παρουσιάστηκε έδειξαν 

ότι για να μην παρατηρηθεί σημαντική μείωση στα διάφορα χαρα

κτηριστικά αύξησης - ανάπτυξης του καλαμποκιού (ύφος, αριθμός 

σπαδίκων, βάρος φυτού, απόδοση) τα χωράφι θα πρέπει να μείνει 

καθαρό για 2 έως 4 εβδομάδες ενώ τα ζιζάνια που θα εμφανι- 

σθούν μετά από 6 ή 8 εβδομάδες από την εγκατάσταση της καλλι

έργειας δεν επηρεάζουν το καλαμπόκι.

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι υπάρχουν ζιζάνια ηαυ 

εκκρίνουν με το ριζικό τους σύστημα ή παράγοσν με την αποσύν

θεση του υπέργειου μέρους τους ουσίες οι οποίες επηρεάζουν 

την κανονική αύξηση - ανάπτυξη των καλλιεργειών. Τα αποτελέ

σματα των πειραμάτων που έγιναν για το βλήτα δεν είναι ικανά 

να στηρίξουν την πρόταση ότι το βλήτο εκκρίνει τοξικές ουσίες 

οι οπαίες επηρεάζουν την αύξηση ταυ καλαμποκιού.
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Φωτ. 1. Γενυκή άποψη 3ης επανάληψης χου πειράματος.

Φωτ. Επ^μβααη: 
εβδομάδες, 
Χοχή (ΚΖ2)

τεμάκυο καδαρό από ζτζάνι,α χ ι,α δύο 
μετά παρουσύα ζιζανίων ^ως τη συλ-



Φωτ. 3. ΕπίμΒ»χση; τεμάχιο καθαρό από ζιζάνια gia τέσσε
ρις εβδομάδες, μετά παρουσία ζιζανίων έως τη 
συΧΧο^ή (ΚΖ^)=

Φωτ. 4. Επέμβαση: τεμάχια με παρουσία ζιζανίων χια τις 
6 πρώτες εβδομάδες και, μετά απουσία ζιζανίων 
έως τη συλΧοχή (ΠΖ^).



Φωτ. 5. Επέμβαση; xspAxta μ=Ε παρουσία ζιζανίων χ ta χος 
πρώχβς 4, 6 και, 8 ϊβδαμ&δΞς καί μ^τ·4 απουσία 
των ζιζανίων :ίως τη συΧλαχή (ΤΤΖ^, ΠΖ*, ΠΖΘ) .

Φωτ. 6- Επ:=μβασηί xspAxto μ« παρουσία ζι,ζανίων χ <,« χι,ς 
πρώτες 10 €βδομάδες (ΠΖi0)-


