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Καταπολέµηση ζιζανίων

1.

ΠΕΤΕΠ

10-06-06-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή όλων των εργασιών που απαιτούνται για
την καταπολέµηση των ζιζανίων από τους χώρους πρασίνου.

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΕΤΕΠ
ΠΕΤΕΠ 10.06.05.00 "Φυτοπροστασία".

2.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε φυτό που αναπτύσσεται σε χώρο όπου είναι ανεπιθύµητο, είναι ζιζάνιο.
Τα ζιζάνια φυτρώνουν:
-

από σπόρους που υπάρχουν σε λήθαργο µέσα στο έδαφος,

-

από σπόρους που µεταφέρονται µε τον αέρα,

-

από σπόρους που µεταφέρονται από τα πουλιά,

-

από σπόρους που υπάρχουν στα κόπρανα των ζώων,

-

από ριζώµατα, κονδύλους και βολβούς που υπάρχουν στο έδαφος

2.2. ΕΙ∆Η ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Τα ζιζάνια από βοτανικής άποψης διακρίνονται σε αγροστώδη (στενόφυλλα) και πλατύφυλλα. Από
άποψης διάρκειας ζωής διακρίνονται σε µονοετή, διετή και πολυετή. Βλέπε πίνακα ζιζανίων 2.1.

ΠΕΤΕΠ:10-06-06-00
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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η

Πίνακας 2.1 Κατηγορίες των κυριότερων ζιζανίων

Γ. ∆ΙΕΤΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

∆. ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Ε. ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΓΡΟΣΤΩ∆Η
Ζ. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΕΤΗ
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α/α

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

1

Digitaria sanguinalis

Αιµατόχορτο

2

Echinochloa crus-galli

Μουχρίτσα

3

Poa annua

Πόα

4

Setaria viridis

Σετάρια

1

Alopecurus
myosuroides

Αλεπονουρά

2

Avena sterilis

Αγριοβρώµη

3

Hordeum murinum

Άγριο κριθάρι

4

Lolium sp.

Ήρα

5

Phalaris sp.

Φάλαρη

1

Amaranthus sp.

Βλήτο

2

Chenopodium album

Λουβουδιά

3

Euphorbia spp.

Ευφόρβια

4

Medicago lupulina

Τριφύλλι κίτρινο

5

Polygonum aviculare

Πολυκόµπι

6

Portulaca oleracea

Γλιστρίδα

7

Tribulus terrestris

Τριβόλι

1

Anagallis arvensis

Αναγαλλίδα

2

Chamomilla recutita

Χαµοµήλι

3

Fumaria officinalis

Καπνόχορτο

4

Galium sp.

Κολλιτσίδα

5

Plantago spp.

Πεντάνευρο

6

Rummex spp.

Λάπαθο

7

Sinapis spp.

Σινάπι, βρούβα

8

Sonchus spp.

Ζωχός

9

Stellaria media

Στελλάρια

10

Vicia spp.

Βίκος

1

Allium roseum

Άγριο κρεµµύδι

2

Daucus carota

Άγριο καρώτο

1

Amarantus deflexus

Βλήτο πολυετές

2

Cichorium indibus

Ραδίκι

3

Convolvolus arvensis

Περικοκλάδα

4

Oxalis sp.

Ξινήθρα

5

Parietaria spp.

Περδικούλι

6

Trifolium repens

Τριφύλλι

1

Cynodon dactylon

Αγριάδα

2

Sorghum halepensis

Βέλιουρας

1

Cyperus spp.

Κύπερη
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3.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

3.1. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Είναι ο παραδοσιακός τρόπος βοτανίσµατος µε τα χέρια. Εφαρµόζεται κυρίως στους χλοοτάπητες.
Με ένα κοφτερό µαχαίρι αφαιρείται από τη ρίζα κάθε ζιζάνιο και αποθηκεύεται σε σάκο για
απόρριψη.
Στα ετήσια ζιζάνια ο τρόπος αυτός είναι αποτελεσµατικός. Από τα υπόλοιπα αφαιρούνται εύκολα η
µολόχα και ο ζοχός.

3.2. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΣΑΠΑ
Είναι ο παραδοσιακός τρόπος βοτανίσµατος µε τσάπα. Είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για
την καταπολέµηση των περισσοτέρων ζιζανίων αλλά βεβαίως και ο πιο δαπανηρός. Ο
εργαζόµενος µε τσάπα (µε τετράγωνη διατοµή) αφαιρεί τα ζιζάνια, µε όσο το δυνατόν, περισσότερη
ρίζα. Με τον τρόπο αυτό είναι δύσκολη η καταπολέµηση της αγριάδας, του βέλιουρα και της
κύπερης.

3.3. ΚΟΠΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Είναι ο επικρατέστερος τρόπος βοτανίσµατος χώρων όπου υπάρχουν φυτά. Το χλοοκοπτικό
µηχάνηµα είναι βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο. ∆ιαθέτει τηλεσκοπικό περιστρεφόµενο άξονα στην
άκρη του οποίου είναι προσαρµοσµένος µηχανισµός, στον οποίο είναι περιτυλιγµένο νάιλον σκοινί.
Οι δύο άκρες του σκοινιού είναι ελεύθερες περίπου κατά 10 cm. Με την ταχύτητα περιστροφής
καταστρέφεται το υπέργειο τµήµα των ζιζανίων, που δεν έχουν ξυλοποιηθεί ακόµα.
Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι είναι η πλέον οικονοµική µέθοδος καταπολέµησης
ζιζανίων σε χώρους φυτών, που δεν επηρεάζει το περιβάλλον. Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι
ότι επειδή δεν καταστρέφεται το ριζικό σύστηµα, τα πολυετή ζιζάνια µετά από λίγο χρόνο
αναπτύσσονται ξανά.

3.4. ΚΟΠΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Είναι τρόπος βοτανίσµατος σε χώρους που δεν υπάρχουν φυτά και είναι προσβάσιµοι από
τροχοφόρα αυτοκίνητα. Το χλοοκοπτικό µηχάνηµα αποτελείται από ένα βραχίονα, προσαρµοσµένο
σε τροχοφόρο όχηµα (ελκυστήρα, φορτηγό). Ο βραχίονας έχει στο άλλο άκρο του δύο λεπίδες σε
επαφή και παράλληλες µεταξύ τους. Από τις λεπίδες κινείται η µία µε παλινδροµική κίνηση.
Κατά την εργασία το όχηµα κινείται µε µικρή ταχύτητα 10-15 km/h, οι λεπίδες µε τη βοήθεια του
σπαστού βραχίονα είναι παράλληλες µε την επιφάνεια του εδάφους σε χαµηλό ύψος 5 -10 cm. Με
την κίνηση αυτή κόβονται όλα τα χόρτα που βρίσκονται στην πορεία των λεπίδων.

3.5. ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Είναι χηµική µέθοδος µε την οποία τα ζιζάνια καταστρέφονται πριν φυτρώσουν ή όταν βρίσκονται
στην πλήρη ανάπτυξη.
Τα ζιζανιοκτόνα είναι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στην καταστροφή της ανεπιθύµητης
βλάστησης.
Ανάλογα µε τον τρόπο δράσης διακρίνονται σε:

ΠΕΤΕΠ:10-06-06-00
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3.5.1.

Καθολικά ζιζανιοκτόνα

Είναι ζιζανιοκτόνα που καταστρέφουν κάθε µορφή βλάστησης στην έκταση όπου θα γίνει
εφαρµογή.
Χρησιµοποιούνται συνήθως πριν την εγκατάσταση των φυτών ή του χλοοτάπητα. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι τα ζιζανιοκτόνα που θα χρησιµοποιηθούν να µην αφήνουν τοξικά κατάλοιπα και
επηρεάσουν τη νέα βλάστηση.
Μπορεί να χρησιµοποιηθούν και σε χώρους φυτών αλλά µε κατευθυνόµενο τοπικό ψεκασµό.
Κυριότερα ζιζανιοκτόνα της κατηγορίας αυτής είναι το Glyphosate, Sylfosate, Glufosinate και το
Paraquat.
Τα απολυµαντικά εδάφους (Βαπάµ κλπ) παρόλο που καταστρέφουν τα ζιζάνια και τους σπόρους
των ζιζανίων δε θεωρούνται ζιζανιοκτόνα για χώρους πρασίνου.

3.5.2.

Εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα

Είναι ζιζανιοκτόνα που καταστρέφουν επιλεκτικά ορισµένα είδη ζιζανίων, χωρίς να επηρεάζουν τα
καλλωπιστικά φυτά ή τους χλοοτάπητες.
Τα κυριότερα εκλεκτικά είναι:
-

-

-

Οµάδα φαινοξυαλκανοϊκών. Η δράση τους είναι διασυστηµατική και η συγκέντρωση τους γίνεται
στους µεριστωµατικούς ιστούς.

·

2,4 D : Αποτελεσµατικό στα πλατύφυλλα ζιζάνια.

·

MCPA: Αναλόγου δράσης µε το προηγούµενο αλλά λιγότερο αποτελεσµατικό.

·

MCPΡ : Χρησιµοποιείται σε µίγµα µε το dicamba ή Bromoxynil

·

Dichlorprop

Βενζοϊκά. Είναι η πλέον εξελιγµένη µορφή των εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων. ∆ρουν συστηµατικά
και συγκεντρώνονται στους µεριστωµατικούς ιστούς.

·

Bromoxynil

·

Ioxynil

Προφυτρωτικά. Χρησιµοποιούνται για
παρεµπόδιση των σπόρων ζιζανίων
αναφέρονται σε ορισµένη οικογένεια ή
παρεµπόδιση των διαφόρων φάσεων της
κυττάρου.

·
3.5.3.

την καταστροφή ανεπτυγµένων φυτών ή την
να φυτρώσουν. Είναι τελείως εξειδικευµένα και
είδος ζιζανίου. Η δράση τους εκδηλώνεται µε τη
κυτταρικής διαίρεσης (µίτωση) ή της επιµήκυνσης του

Dacthal

Εφαρµογή ζιζανιοκτόνων

Η εφαρµογή των ζιζανιοκτόνου απαιτεί γνώση, εµπειρία, αλλά και µεγάλη προσοχή.
Για την εφαρµογή και τις απαραίτητες προφυλάξεις, βλέπε ΠΕΤΕΠ 10.06.05.00 Φυτοπροστασία.
Για το σχεδιασµό της ζιζανιοκτονίας λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
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-

Γνώση των φυτών και του χλοοτάπητα (ηλικία, αντοχές, κ.λ.π.)

-

Εµπειρία των κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής, ώστε κατά την εφαρµογή να επικρατούν
άριστες δυνατές συνθήκες (άπνοια, ήπιες θερµοκρασίες κ.λ.π.), οι οποίες θα πρέπει να
συνεχιστούν και το επόµενο χρονικό διάστηµα για να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα.
ΠΕΤΕΠ:10-06-06-00

-

4.

Προσαρµογή και σύνδεση του ψεκασµού χρονικά µε το βιολογικό κύκλο των ζιζανίων και µε τον
τρόπο πολλαπλασιασµού των. Η καταπολέµηση είναι αποτελεσµατική, όταν τα ζιζάνια είναι στη
πλήρη ανάπτυξή τους.

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Ο Επιβλέπων του έργου πρέπει να παρίσταται κατά την εκτέλεση της εργασίας (κυρίως κατά τη
χηµική καταπολέµηση), να ελέγχει τα µηχανήµατα, τα σκευάσµατα και τη δοσολογία και να
εξασφαλίζει τους όρους υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος ανεξαρτήτως της
αποκλειστικής ευθύνης που φέρει ο ανάδοχος. Πρέπει να καταγράφει στο ηµερολόγιο του έργου
τυχόν παρατηρήσεις και να συντάσσει το πρωτόκολλο εργασιών.

5.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα κριτήρια αποδοχής της περαιωµένης εργασίας της καταπολέµησης ζιζανίων είναι η διαρκής
απουσία ζιζανίων από τις επιφάνειες των φυτών ή των χλοοταπήτων.
Βάσει του προγράµµατος συντήρησης προβλέπονται συγκεκριµένες επαναλήψεις ή αποτελούν
τµήµα της ενιαίας δαπάνης συντήρησης, οπότε η εργασία είναι αποδεκτή αν οι επιφάνειες είναι
πάντα καθαρές.
Όταν προβλέπεται βοτάνισµα µε τα χέρια, τσάπα ή µηχανήµατα η ποιότητα της εργασίας κρίνεται
άµεσα.
Όταν γίνεται µε ζιζανιοκτόνα αυτή γίνεται αποδεκτή µετά το πέρας δράσης του σκευάσµατος
(διασυστηµατικό ή όχι), εφ’ όσον τα ζιζάνια έχουν ξηραθεί και αποµακρυνθεί µε οποιονδήποτε
τρόπο.

6.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βλέπε ΠΕΤΕΠ 10.06.05.00 "Φυτοπροστασία".

7.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της καταπολέµησης ζιζανίων γίνεται ανά στρέµµα και επανάληψη για:
Τους χλοοτάπητες
-

βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια

-

βοτάνισµα χλοοτάπητα µε ζιζανιοκτόνα φάρµακα

Τους χώρους φυτών
-

βοτάνισµα µε τσάπα

-

βοτάνισµα µε χλοοκοπτικό µηχάνηµα

-

βοτάνισµα µε ζιζανιοκτόνα φάρµακα

Τις ελεύθερες επιφάνειες
-

βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο χορτοκοπτικό µηχάνηµα

ΠΕΤΕΠ:10-06-06-00
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