
Ύλη εξετάσεων στη Ζιζανιολογία για το 2020 

1. Βιολογία των ζιζανίων     σελ. 17-66 

2. Έλεγχος, αντιμετώπιση/διαχείριση ζιζανίων  σελ. 73-103 

3. Τα ζιζανιοκτόνα και τα φυτά    σελ. 107-146 

4. Τα ζιζανιοκτόνα και το έδαφος    σελ. 149-188 

5. Μορφοποίηση και εφαρμογή ζιζανιοκτόνων  σελ. 191-222 (όπως διδάχθηκε) 

6. Μηχανισμός και τρόπος δράσης ζιζανιοκτόνων  σελ. 225-326 (όπως διδάχθηκε) 

7. Ανθεκτικότητα ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα   σελ. 333-351, 368-377 

8. Γενετικώς τροποποιημένα φυτά    σελ. 385-409 

9. Έντυπα εργαστηριακών ασκήσεων 

 

Κεφάλαιο 6
ο
 (σημαντικότερες ομάδες και οικογένειες ζιζανιοκτόνων) 

Φάσμα δράσης (πλατύφυλλα, αγρωστώδη, ετήσια-πολυετή)  

Μηχανισμοί εκλεκτικότητας 

Μετακίνηση ζιζανιοκτόνων εντός του φυτού (διασυστηματικό/επαφής)      

Μηχανισμός - τρόπος δράσης - συμπτώματα φυτών 

Δυνατότητα ιονισμού (ασθενή οξέα, κατιονικά…..) ζιζανιοκτόνων 

  



ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 

 
 

Μεταμορφωμένοι βλαστοί 

Ριζώματα 

Είναι ‘οριζόντιοι υπόγειοι βλαστοί, συνήθως λευκού χρώματος και πεπλατυσμένοι, οι οποίοι 

κατά διαστήματα σχηματίζουν γόνατα (κόμβους) όπου φέρουν οφθαλμό καλυπτόμενο από 

λεπιοειδή φύλλα, ο οποίος, όταν εκπτυχθεί, παράγει υπέργειο βλαστό, επίκτητες ρίζες (στο κάτω 

μέρος του κόμβου) ή/και διακλαδώσεις νέων υπόγειων ριζωμάτων’.  

 

Στόλωνες 

Είναι ‘οριζόντιοι, κυλινδρικοί και συνήθως πράσινου χρώματος βλαστοί, οι οποίοι, σε 

αντίθεση με τα ριζώματα, σχηματίζονται και έρπουν στην επιφάνεια του εδάφους ή μερικώς- 

κατά τμήματα σε βάθος μικρότερο από εκείνο, όπου σχηματίζονται τα ριζώματα’. Οι στόλωνες, 

όπως και τα ριζώματα, σχηματίζουν κατά διαστήματα γόνατα (κόμβους) όπου φέρουν 

οφθαλμό στο άνω μέρος και επίκτητες (επιγενείς) ρίζες στην κάτω επιφάνεια. 

 

Κόνδυλοι 

Είναι ‘υπόγειοι, βραχείς, διογκωμένοι και συμπαγείς βλαστοί, οι οποίοι, ανάλογα με το μέγεθός 

τους, φέρουν 5-30 οφθαλμούς’. Οι κόνδυλοι αναπτύσσονται συνήθως ως διόγκωση του 

ακραίου οφθαλμού των ριζωμάτων. Κάθε οφθαλμός του κονδύλου, καλυμμένος από 

λεπιοειδή φύλλα, είναι ουσιαστικά ένας κόμβος, ενώ τα τμήματα μεταξύ των διαδοχικών 

οφθαλμών είναι τα μεσογονάτια διαστήματα. 

 

Βολβοί 

Είναι ‘υπόγειοι, διογκωμένοι και κατακόρυφοι βλαστοί με τη μορφή ακραίου οφθαλμού, ο 

οποίος καλύπτεται από σαρκώδεις βάσεις φύλλων (αποταμιευτικός ιστός) που διατάσσονται 

σαν αλλεπάλληλοι χιτώνες’. Από τη βάση κάθε βολβού αναπτύσσονται επίκτητες ρίζες, ενώ 

από τον ακραίο οφθαλμό εκπτύσσεται βλαστός που φέρει φύλλα και αναπτύσσεις άνθη και 

ακολούθως σπόρους. 

 

 

Μεταμορφωμένες ρίζες 

 

Έρπουσες ρίζες 

Είναι ‘υπόγειες και συνήθως οριζόντιες ρίζες που φέρουν επίκτητους οφθαλμούς, από τους 

οποίους παράγονται υπέργειοι βλαστοί’. Οι έρπουσες ρίζες διαφέρουν από τα ριζώματα και 

τους στόλωνες στο ότι: 1) στερούνται λεπιοειδών φύλλων και γονάτων-κόμβων, 2) έχουν 

ακραίο μερίστωμα που καλύπτεται από καλύπτρα, 3) έχουν ακραίο μερίστωμα (άκρο ρίζας) 

που στρέφεται πάντοτε προς τα κάτω, αφού η ρίζα αναπτύσσεται σύμφωνα με την 

κατεύθυνση της δύναμης της βαρύτητας (θετικός γεωτροπισμός), και 4) σχηματίζουν 

επίκτητους οφθαλμούς σε οποιοδήποτε σημείο τους, σε αντίθεση με τα ριζώματα και τους 

στόλωνες που φέρουν οφθαλμούς μόνο στα γόνατα-κόμβους. 

 

Πασσαλώδης ρίζα 
Είναι ‘απλή ή διακλαδισμένη (κεντρική) κατακόρυφη ρίζα, η οποία φέρει επίκτητους 

οφθαλμούς’. Τμήματα της ρίζας αυτής έχουν τη δυνατότητα να παράγουν νέα φυτά. Το 

λάπαθο (Rumex spp.) αναπαράγεται με σπόρους και με τμήματα της πασσαλώδους ρίζας του. 

 

 

 

 

 

 



1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ   

 

1. Avena sterilis (Αγριοβρώμη)       Poaceae (Gramineae) 

 

 

 

 

2. Lolium spp. (΄Ηρα)    Poaceae (Gramineae) 

 

 

 

 

3. Phalaris spp (Φάλαρη)        Poaceae (Gramineae) 

 

 

 

 

4. Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά)   Poaceae (Gramineae) 

 

 

 

 

5. Millium vernale (Μίλιο)      Poaceae (Gramineae) 

 

 

 

 

6. Apera spica-venti (ανεμόχορτο)     Poaceae (Gramineae) 

 

 

 

 

7. Galium aparine (Κολλητσίδα)      Rubiaceae 

 

 

 

 

8. Anthemis spp. (Ανθεμίδα)     Asteraceae (Compositae) 

 

 

 

 

9. Chamomilla recutita (Xαμομήλι)     Asteraceae (Compositae) 

 

 

 

 

 

10. Fumaria officinalis (Καπνόχορτο)    Fumariaceae (Papaveraceae)  

 



11. Capsella bursa-pastoris (Καψέλλα)   Brassicaceae (Cruciferae) 

 

 

 

 

12. Papaver  rhoeas  (Παπαρούνα)      Papaveraceae 

 

 

 

 

13. Sinapis  arvensis (Αγριοσινάπι)      Brassicaceae (Cruciferae) 

 

 

 

 

14. Rapistrum rugosum (Ράπιστρο)      Brassicaceae (Cruciferae) 

 

 

 

 

15. Lamium amplexicaule (Λάμιο)      Lamiaceae (Labiatae) 

 

 

 

 

16. Lamium purpureum (Λάμιο)      Lamiaceae (Labiatae) 

 

 

 

 

17. Senecio vulgaris (Μαρτιάκος)      Asteraceae (Compositae) 

 

 

 

 

18. Stellaria media (Στελλάρια)      Caryophyllaceae 

 

 

 

 

19. Veronica hederifolia (Βερόνικα)      Scrophulariaceae 

 

 

 

 

20. Veronica persica (Βερόνικα)         Scrophulariaceae 

 

 

 

 



21. Conyza spp (Κόνυζα)       Asteraceae (Compositae) 

 

 

 

 

22. Polygonum aviculare (πολυκόμπι)  Polygonaceae 

 

 

 

23. Bilderdykia convolvulus (αναριχ. πολύγωνο) Polygonaceae 

 

 

 

24. Malva spp (μολόχα)    Malvaceae 

 

 

 

 

25. Allium  roseum (Αγριοκρέμμυδο)    Liliaceae 

 

 

 

 

26. Cardaria draba (Βρωμολάχανο)   Brassicaceae (Cruciferae) 

 

 

 

 

27. Cirsium arvese (κίρσιο)   Compositae (Asteraceae) 

 

 

 

 

28. Taraxacum officinalis (αγριοράδινο)  Asteraceae (Compositae) 

 

 

 

 

29. Rumex spp. (λάπαθο)    Polygonaceae 

 

 

 

 

30. Agropyron (Elymus) repens (Αγρόπυρο)   Poaceae (Gramineae) 

 

 

 



2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  
 

ΔΡΑΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 
‘Η ιδιότητα ενός ζιζανιοκτόνου να αναστέλλει την ανάπτυξη ή να προκαλεί τη νέκρωση 

των φυτών μέσω της αναστολής μιας βιοχημικής ή φυσιολογικής διεργασίας τους’ 

 

Αλληλουχία διαδικασιών κατά τον τρόπο δράσης ενός ζιζανιοκτόνου 

Επαφή, συγκράτηση, απορρόφηση/μετακίνηση, συσσώρευση στον χώρο δράσης, 

πρόσδεση στον στόχο δράσης (μηχανισμός δράσης), αναστολή λειτουργίας 

κυττάρου, τοξικότητα, αναστολή αύξησης ή νέκρωση φυτού. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Επαφής 

Διασυστηματικά  

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Αναστολείς φωτοσύνθεσης ή βιοσύνθεσης χλωροφύλλης/καροτενοειδών 

Αναστολείς διεργασιών μεταβολισμού (βιοσύνθεση αμινοξέων, λιπαρών οξέων) 

Αναστολείς διαίρεσης/αύξησης κυττάρου 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Αγρωστωδοκτόνα (ζιζανιοκτόνα στενόφυλλων-αγρωστωδών ζιζανίων) 

Πλατυφυλλοκτόνα (ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων/δικοτυλήδονων ζιζανίων) 

Ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΜE ΒΑΣH ΤΟN ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εδάφους (προφυτρωτικά, προσπαρτικά με ενσωμάτωση) 

Φυλλώματος 

Εδάφους και φυλλώματος 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 

Αθροιστική, συνεργιστική ή ανταγωνιστική δράση 

ΔΡΑΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  



ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 

‘Η ιδιότητα ενός ζιζανιοκτόνου να είναι τοξικό σε ορισμένα μόνο φυτά (ζιζάνια), χωρίς 

να προκαλεί σημαντική ζημιά σε άλλα (καλλιεργούμενα)’ 

Αλληλουχία διαδικασιών κατά την εκλεκτικότητα ενός ζιζανιοκτόνου 

Μειωμένη επαφή/συγκράτηση/απορρόφηση ή μειωμένη μετακίνηση στον χώρο 

δράσης ή μειωμένη συσσώρευση στον στόχο δράσης  

Αδυναμία πρόσδεσης στον στόχο δράσης (λόγω τροποποίησης) ή υπερέκφραση του 

στόχου δράσης ή μεταβολισμός ζιζανιοκτόνου εντός των φυτών ή απουσία ενζύμων 

ενεργοποίησης προζιζανιοκτόνου. 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 
Πραγματική [1) μεταβολισμός ζιζανιοκτόνου, 2) τροποποιημένος στόχος 

(ένζυμο ή πρωτεΐνη) δράσης, 3) υπερπαραγωγής ενζύμου-στόχου δράσης]  

Χρονική 

 

Τοπική (κατευθυνόμενη εφαρμογή, προστασία βάθους) 

 

Επαγόμενη εκλεκτικότητα μέσω αντιφυτοτοξικών ουσιών (safener)  

 

Εκλεκτικότητα και ενεργός άνθρακας (ισχυρό προσροφητικό μέσο) 

 

Εκλεκτικότητα και εφαρμογή 

 

Εκλεκτικότητα και επιφανειοδραστικές ουσίες 

 

Εκλεκτικότητα και μορφή σκευάσματος ζιζανιοκτόνου 

 

Εκλεκτικότητα και συνδυασμένη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων 

 

Εκλεκτικότητα και περιβάλλον 

 

Εκλεκτικότητα και φυτό (ποικιλία και συνθήκες ανάπτυξης) 



ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 

‘Το σύνολο των φυσιολογικών και βιοχημικών διεργασιών του φυτού που οδηγούν στην 

απώλεια της δράσης ενός ζιζανιοκτόνου ή στην ενεργοποίηση ενός προζιζανιοκτόνου’ 

 

Κυριότερες διεργασίες μεταβολισμού ενός ζιζανιοκτόνου  

Φάση I     : Μετατροπή της δομής των μορίων του ζιζανιοκτόνου 

Φάση ΙI : Σχηματισμός συμπλόκων μεταξύ μετατρεπόμενων μορίων του 

ζιζανιοκτόνου κατά την φάση Ι και γλουταθειόνης, γλυκόζης ή αμινοξέων.  

Φάση ΙΙI: Εναπόθεση ζιζανιοκτόνων-συμπλόκων από το κυτταροδιάλυμα στο 

χυμοτόπιο. 

Φάση ΙV: Απέκκριση ζιζανιοκτόνων-συμπλόκων από το κυτταροδιάλυμα στο 

κυτταρικό τοίχωμα ή περαιτέρω μεταβολισμός τους εντός του 

χυμοτοπίου.   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 

Φάσμα δράσης 

Τρόπος δράσης 

Δυνατότητα μετακίνησης (διασυστηματικό/επαφής)  

Εκλεκτικότητα 

Ευελιξία-χρόνος εφαρμογής 

Συνδυαστικότητα με άλλες ουσίες 

Απαιτούμενος χρόνος μεταβολισμού εντός των φυτών (PHI) 

Δυνατότητα έκπλυσης (ρύπανση υδάτων) 

Υπολειμματική διάρκεια στο έδαφος (αμειψισπορά) 

Συμβατότητα για διαχείριση ανθεκτικότητας ζιζανίων 

Τοξικότητα σε οργανισμούς μη στόχους 

Τοξικότητα σε επαγγελματία χρήστη 

Κόστος 

 

 

 



ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 

Εμπορικό όνομα: ……….. Εταιρεία…. ….. Δραστική 

ουσία:………  

Τύπος σκευάσματος: Γαλακτωματοποιήσημο υγρό (EC) ή SC ή WG 
 

Aρ. Προσ. Έγκρ. Kυκλ. Yπ. Αγρ. Ανάπτ.: ….…   

EΓΓYHMENH ΣYNΘEΣH: Δραστική ουσία (% β/ο) 

Αντιφυτοτοξική ουσία (safener): … (% β/o) 

Βοηθητικές ουσίες (β/β) (επιφανειοδραστικές ουσίες + διαλύτες + φορείς + safener) 

Είδος ζιζανιοκτόνου: Μεταφυτρωτικό ή προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για έλεγχο 

αγρωστωδών ή και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια (π.χ. σιτάρι)  
 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ………………   ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ………………                   

Εικονόγραμμα κινδύνου:  

Xi: Ερεθιστικό ή Τ: Τοξικό ή Τ+: Πολύ τοξικό 

N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον ή Χn: Επιβλαβές 
 

ΠPOΦYΛAΞEIΣ 

ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ - ANTIΔOTO:  

THΛ. KENTPOY ΔHΛHTHPIAΣEΩN: 210 7793777 

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 
 

Τρόπος εφαρμογής 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού 

Καθαρισμός ψεκαστήρα 

Συνδυαστικότητα  

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση συσκευασίας 

Τρόπος δράσης: Απορροφάται από τα φύλλα ή τις ρίζες των ζιζανίων και μετακινείται στον 

μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας την βιοσύνθεση λιπαρών οξέων ή 

αμινοξέων ή φωτοσυνθετικών χρωστικών ή την κυτταροδιαίρεση ή τη φωτοσύνθεση. 

Φάσμα δράσης: Πεδίο, στόχος, δόση και χρόνος (στάδιο καλλιέγειας ή/και ζιζανίων) 

εφαρμογής.  

Όγκος ψεκαστικού υγρού (10-50 λίτρα/στρ) και μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιέργεια 

και περίοδο. 

Παρατηρήσεις για την ευαισθησία των ζιζανίων και τον τρόπο χρήσης του ζιζανιοκτόνου 

Φυτοτοξικότητα  

Ειδικές συνθήκες χρήσης 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της 

προστατευόμενης καλλιέργειας- σποράς ή φύτευσης άλλων καλλιεργειών που ακολουθούν 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (PHI):  

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: 

 

 

 

Ημερομηνία παραγωγής:        Αρ. παρτίδας: 

  





ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Νόμος 4036/2012. Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις.  

 

Εγκύκλιος 1024/13302/30-01-2014. Ενημέρωση για την εφαρμογή των γενικών 

αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη Χώρα μας. 

 

ΥΑ 9497/104760/20-08-2014. Συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου (ΦΕΚ 

2310/28-08-2014). 

 

Εγκύκλιος 208/2687/9-1-2014. Χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής 

χρήσης των γεωργικών φαρμάκων [Σχετ.: Η με αριθ. ΚΥΑ 8197/90920/2013 

(ΦΕΚ Β 1883)]. 

 

ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 (Β/1883). Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο 

την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και 

του περιβάλλοντος. 

 

Απόφαση 10088/115732/14-10-2013 (ΦΕΚ 2587) (‘Διαδικασία καθορισμού χρήσεων 

ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης 

στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας.  

 

ΥΑ 9519/105300/21-08-14. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση (ΦΕΚ 2331Β/29-08-

2014) 

 

Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σχετικά 

με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου 

κοινοτικής  δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 

γεωργικών φαρμάκων. 

 

Καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την 

κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Nomothesia_Anakoinoseis/ya9519_105300_2014.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Nomothesia_Anakoinoseis/fek2331_290814.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Nomothesia_Anakoinoseis/fek2331_290814.pdf


3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  

 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 

 

Μορφοποίηση (τυποποίηση) είναι ‘η διαδικασία ανάμιξης και επεξεργασίας της δραστικής 

ουσίας ενός ζιζανιοκτόνου με βοηθητικές ουσίες (έκδοχα ή παράγοντες μορφοποίησης)’ 

 

Σκεύασμα είναι ‘το προϊόν που παράγεται από τη διαδικασία της μορφοποίησης’.  

 

Ιδιότητες βελτίωσης της δραστικής ουσίας κατά τη μορφοποίηση: 1) δράση, 2) 

εκλεκτικότητα, 3) συνδυαστικότητα (συμβατότητα) με άλλα σκευάσματα, 4) φυσικοχημική 

σταθερότητα κατά την αποθήκευση, μεταφορά και εφαρμογή, 5) ευκολία χρήσης, 6) μείωση 

επικινδυνότητας σε χρήστη και περιβάλλον.  

 

Συστατικά σκευασμάτων 

Δραστική ουσία 

Βοηθητικές ουσίες (διαλύτες, φορείς, αραιωτικές, βελτιωτικές ουσίες) 

 

Βελτιωτικές ουσίες: Είναι ουσίες (γαλακτωματοποιητικές, διασπαρτικές, διαβρεκτικές, 

προσκολλητικές, εξαπλωτικές, διεισδυτικές, αντιφυτοτοξικές κ.ά.) χωρίς ζιζανιοκτόνο 

δράση, οι οποίες τροποποιούν τις φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητες (δράση, 

εκλεκτικότητα, τοξικότητα σε οργανισμούς μη στόχους) της δραστικής ουσίας ενός 

ζιζανιοκτόνου.    

 

Επιφανειοδραστικές ή τασενεργές ουσίες είναι ‘βελτιωτικές ουσίες που τροποποιούν τη 

διεπιφανειακή τάση μεταξύ δύο μη αναμιγνυόμενων ουσιών/φάσεων (υγρή/υγρή, υγρή/στερεά, 

υγρή/αέριος) και καθιστά δυνατή την ανάμιξή τους’.  

 

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες, εκτός από τη διεκόλυνση της ανάμιξης μη αναμιγνυόμενων 

ουσιών, αυξάνουν την απορρόφηση και την μετακίνηση των ζιζανιοκτόνων από το 

φύλλωμα μέσω: 

 Βελτίωσης της εξαπλωτικής ικανότητας των σταγονιδίων ψεκασμού στο φύλλωμα.  

 Αύξησης της προσκόλλησης των σταγονιδίων ψεκασμού στο φύλλωμα και μείωση της 

απορροής τους από αυτό.    

 Επιμήκυνσης του χρόνου ενυδάτωσης των σταγονιδίων ψεκασμού στο φύλλωμα 

(επιβράδυνση του χρόνου κρυσταλλοποίησης των ζιζανιοκτόνων).      

 Τροποποίησης των κηρωδών ουσιών της εφυμενίδας των φύλλων.  

 Βελτίωσης της διέλευσης-διείσδυσης του ζιζανιοκτόνου μέσα από το φύλλωμα.     



1. Μορφές (τύποι) σκευασμάτων των ζιζανιοκτόνων 

 

 Πυκνό (υδατικό) διάλυμα, ΑS (Aqueous Solution) 

                                          LS (Liquid Solution) 

 

 

 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι, SG (Soluble Granules) 

 

 

  

            Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα, EC (Emulsifiable Concentrate) 

 

 

 

Βρέξιμη σκόνη, WP (Wettable Powder) 

 

 

 

 Bρέξιμοι κόκκοι,                        WG (Water Dispersible Granules) 

 Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι, DF (Dry Flowable) 

 

 

Εναιωρούμενο συμπύκνωμα,  SC (Suspension Concentrate) 

                                     FL (Flowable Concentrate) 

 

 

Ελαιώδες εναιώρημα,         OD (Oil Dispersion) 

Ελαιοδιασπειρόμενο υγρό, OD (Oil Dispersion) 

                                       

 

Γαλακτώδες αιώρημα,         SE (Suspe-Emulsion) 

                                           Μίγμα εναιωρήματος και γαλακτώματος 

 

 

 Αιώρημα μικροκαψουλών,     CS (Capsule Suspension)  

      ME (MicroEncapsulated) 

         

 

 Kοκκώδες, GR (Granular) 

 

 

 

Νανοσκευάσματα 

 

 



2. Κριτήρια επιλογής ζιζανιοκτόνου σκευάσματος 

            Απαιτούμενος εξοπλισμός εφαρμογής 

  Αποτελεσματικότητα 

    Εκλεκτικότητα 

  Επιδράσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον 

  Οικονομικότητα 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 

1. Είδη εξοπλισμού ψεκασμού 

 Ψεκαστικό πλάτης (επινώτιος ψεκαστήρας)  

 Φορητό ψεκαστικό ακριβείας 

 Συμβατικό ψεκαστικό φερόμενο/συρόμενο σε ελκυστήρα 

Ψεκαστικό μεταβλητής δόσης φερόμενο/συρόμενο σε ελκυστήρα 

Ψεκαστικό μηχάνημα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων  

Ψεκαστήρας ελεγχομένου μεγέθους σταγονιδίων (CDA) 

 Σχοινοδιαβρέκτης 

2. Τύποι ακροφυσίων (μπεκ) για εφαρμογή ζιζανιοκτόνων 

Ριπιδίου-σκούπας-επίπεδης δέσμης ψεκασμού (κατανομή ψεκαστικού υγρού σε σχήμα τριγώνου).  

Συμβατικό ακροφύσιο (Α): Παρέχει περισσότερο ψεκαστικό υγρό γύρω από το μέσο της 

βάσης του τριγώνου (ριπιδίου-σκούπας) και λιγότερο προς τις πλευρές του  

Ακροφύσιο ομοιόμορφης κατανομής (Β): Κατανέμει ομοιόμορφα το ψεκαστικό υγρό σε 

όλη τη βάση του τριγώνου 

Ακροφύσιο πλήρους κώνου (Γ): Είναι κατάλληλο για εφαρμογή εντομοκτόνων και 

μυκητοκτόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Πίεση ψεκαστικού (<3 atm) και ταχύτητα ελκυστήρα  

Η παροχή (όγκος ψεκαστικού υγρού/χρόνος) είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της 

πίεσης ψεκασμού (ο τετραπλασιασμός της πίεσης διπλασιάζει παρεχόμενο όγκο υγρού). 

 Α 

. 

 

Β 

. 

 

Γ 

. 

 



Με σταθερή πίεση ψεκασμού και για ακροφύσια ίδιου ανοίγματος, ο διπλασιασμός της 

ταχύτητας μειώνει στο ήμισυ τον παρεχόμενο όγκο του ψεκαστικού υγρού. 

 

4. Η τεχνική του ψεκασμού 

1) α. Έλεγχος ψεκαστικού  

      - Οπτικός έλεγχος του σχήματος των ριπιδίων 

      - Έλεγχος παροχής ακροφυσίων (μπεκ) 

    β. Ρύθμιση ψεκαστικού για ψεκασμό (υπολογισμός ταχύτητας/πίεσης-παροχής) 

    γ. Παρασκευή ψεκαστικού υγρού και εφαρμογή 

 

5. Παράγοντες που επηρεάζουν την ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού 

    υγρού  

 α.  Είδος, διάταξη και κατάσταση των ακροφυσίων (μπεκ) του ψεκαστήρα 

 β.  Απόσταση ακροφυσίων (μπεκ) από την ψεκαζόμενη επιφάνεια 

 γ.  Όγκος ψεκαστικού υγρού 

 δ.  Μέγεθος σταγονιδίων ψεκασμού 

 ε.  Ομαλότητα του εδάφους 

 στ. Σταθερότητας βραχίονα/ράμπας ψεκασμού 

 

6. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ψεκασμού  

1) Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του ζιζανιοκτόνου,  

2) Το είδος του σκευάσματος,  

3) Το είδος της επιφανειοδραστικής ουσίας,  

4) Η συμβατότητα του σκευάσματος με άλλα σκευάσματα εντός του βυτίου,  

5) Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου νερού,  

6) Το pH του ψεκαστικού υγρού,  

7) Η καταλληλότητα του ψεκαστικού μηχανήματος  

8) Η κατάρτιση του επαγγελματία ψεκαστή.  

 

7.  Μέτρα κατά την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων  

α.  Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας για αποφυγή δηλητηριάσεως 

β.  Αποφεύγετε να εκτίθεστε στο ζιζανιοκτόνο 

γ. Πλένετε τα χέρια και το πρόσωπο με νερό και σαπούνι μετά από κάθε  ψεκασμό 

δ.  Φοράτε προστατευτικά ρούχα, γάντια (ειδικά όταν τα ζιζανιοκτόνα είναι 

     ερεθιστικά του δέρματος) και γυαλιά 

ε.  Αποφεύγετε να ψεκάζετε όταν πνέει άνεμος 

 

 



 

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 

1. Cynodon dactylon (αγριάδα)   Poaceae (Gramineae) 

 

 

2. Sorghum halepense (βέλιουρας)   Poaceae (Gramineae) 

 

 

3. Paspalum distichum (νεραγριάδα)   Poaceae (Gramineae) 

 

 

4. Phragmites australis (νεροκάλαμο)  Poaceae (Gramineae) 

 

 

5. Cyperus rotundus (πορφυρή κύπερη)  Cyperaceae 

 

 

6. Cyperus esculentus (κίτρινη κύπερη)  Cyperaceae 

 

 

7 Solanum elaeagnifolium (σολανό)   Solanaceae 

 

 

8. Convolvulus arvensis (περικοκλάδα)  Convolvulaceae 

 

 

9. Abutilon theophrasti (αγριομπαμπακιά)  Malvaceae 

 

10. Amaranthus retroflexus (τραχύ βλήτο)  Amaranthaceae 

 

 

11. Amaranthus blitoides (πλαγιαστό βλήτο) Amaranthaceae 



12. Chenopodium album (λουβουδιά)   Chenopodiaceae 

 

 

13. Datura stramonium (τάτουλας)   Solanaceae 

 

 

14. Solanum nigrum (αγριοτοματιά)    Solanaceae 

 

 

15. Portulaca oleracea (γλιστρίδα)    Portulacaceae 

 

 

16. Xanthium strumarium (αγριομελιτζάνα)   Asteraceae 

 

 

17. Echinochloa spp (μουχρίτσα)    Poaceae (Gramineae 

E. crus-galli, E. oryzicola, E. oryzoides, E. erecta  

 

 

18. Setaria spp (σετάρια)     Poaceae (Gramineae) 

S. viridis, S. verticillata, S. glaucaa  

 

 

19. Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο)   Poaceae (Gramineae) 

  

20. Cuscuta sp. (κουσκούτα, λύκος)     Convolvulaceae 

 

 

21. Orobanche sp. (οροβάγχη)     Orobanchaceae 

 


