
Καταπολζμθςθ Ζιηανίων                                                          

Ζιηάνιο ονομάηουμε ζνα φυτό που φυτρϊνει εκεί που δεν το ςπζρνουν. Ζνα φυτό που μασ 

χαλάει όχι μόνο τθν αιςκθτικι, αλλά μπορεί και να ηθμιϊςει τθ χριςθ και τθν οικονομικι 

αξία τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ. Ζτςι, με τον οριςμό αυτό, κάκε φυτό κα μποροφςε να γίνει 

ηιηάνιο, ανάλογα με το χϊρο και το χρόνο που αναπτφςςεται. Για παράδειγμα, ακόμα και οι 

υπζροχεσ ευωδιαςτζσ τριανταφυλλιζσ κα μποροφςαν να είναι ηιηάνιο αν αναπτφςςονταν ςε 

ζνα χωράφι με λαχανικά. Πιο εφςτοχα κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ηιηάνιο είναι ζνα φυτό, 

του οποίου οι αρετζσ δεν ζχουν ακόμα ανακαλυφτεί! 

Γιατί μασ κάνουν τθ ηωι δφςκολθ 

Τα ηιηάνια είναι επιηιμια για τισ καλλιζργειεσ, αφοφ μειϊνουν τθν ποιότθτα και τισ τελικζσ 

αποδόςεισ αυτϊν, λόγω του ανταγωνιςμοφ τουσ για φωσ, νερό και κρεπτικά ςτοιχεία. Για 

το λόγο αυτό, θ καταπολζμθςθ των ηιηανίων είναι αναγκαία κι αυξάνει το κόςτοσ τθσ 

καλλιζργειασ και τθσ ςυγκομιδισ αποτελϊντασ μια επίπονθ διαδικαςία. Επιπρόςκετα, τα 

ηιηάνια αποτελοφν ξενιςτζσ διάφορων εντόμων και εχκρϊν που προςβάλουν τθν κφρια 

καλλιζργεια και τα φυτά. 

Μυςτικά που πρζπει να ξζρετε 

1. Ελζγχοντασ τα αγριόχορτα όταν είναι ακόμα μικρά ι αποτρζποντασ εξ αρχισ τθ ριηοβολία 

τουσ γίνεται πιο εφκολθ θ ηωι μασ. 

2. Αναγνωρίηοντασ τα είδθ των αγριόχορτων ζχουμε ιδθ κάνει το πρϊτο βιμα για τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ. Π.χ. θ καμπανοφλα ι Ipomea spp. είναι ετιςιο φυτό 

και πολλαπλαςιάηεται με ςπόρουσ και ριηϊματα. Σκάβοντασ, αφαιροφμε τουσ βλαςτοφσ με 

όςο περιςςότερο ρίηωμα γίνεται. Κόβοντασ κάκε 1 - 2 εβδομάδεσ τα νζα βλαςτάρια 

αποτρζπουμε τθ ριηοβολία. Επίςθσ, μετά τθν κοπι, ςε μεγαλφτερεσ εκτάςεισ, μπορεί να 

τοποκετθκεί ιςχυρι εδαφοκάλυψθ όπωσ το ειδικό πανί. Η ίδια τακτικι ακολουκείται και με 

τθν αγριάδα, τθν κολλιτςίδα ι Gallium spp, τθν τςουκνίδα ι Urtica dioica. 

3. Τα ετιςια κακϊσ και τα διετι αγριόχορτα αναπαράγονται φτιάχνοντασ μεγάλο αρικμό 

ςπόρων. Το «κλειδί» είναι να αποτρζψουμε τθν άνκθςι τουσ. Παράδειγμα τα ςινάπια, θ 

αγριοβρϊμθ, οι μαργαρίτεσ κ.ά. Επίςθσ, ρίχνοντασ ςτρωμνι κομπόςτ ςτθ βάςθ των 

καλλιεργιςιμων φυτϊν αποτρζπεται θ ριηοβολία των ςπόρων. 

4. Τα περιςςότερα αγριόχορτα ρίχνουν ςπόρουσ ςτο ζδαφοσ οι οποίοι επιβιϊνουν πολλά 

χρόνια καμμζνοι. Σκαλίηοντασ το ζδαφοσ, ριηοβολοφν! 

5. Στουσ ανκϊνεσ και ςτο λαχανόκθπο οι καλφτεροι τρόποι αντιμετϊπιςθσ είναι το 

τράβθγμα ι τοπικά αναμόχλευςθ των αγριόχορτων, κακϊσ επίςθσ και θ εδαφοκάλυψθ με 

οργανικά υλικά, παράδειγμα κομπόςτ. 

6. Προςοχι ςτα αγριόχορτα που εξαπλϊνονται με ριηϊματα όπωσ θ αγριάδα. Δεν πρζπει να 

ςκαλίηονται γιατί τα τεμαχιςμζνα ριηϊματα αναβλαςτάνουν πολλαπλαςιάηοντασ κατ' αυτόν 

τον τρόπο το αγριόχορτο. Εάν πρζπει να κακαριςκεί μια τζτοια περιοχι, τότε γίνονται 

ςυχνά επιφανειακά ςκαλίςματα κάκε 1 - 2 εβδομάδεσ μζχρι τα ριηϊματα να ατροφιςουν. 



7. Μθν ξεχνάτε, τα αγριόχορτα είναι από τα καλφτερα ςυςτατικά για το κομπόςτ ςασ. 

Προςζξτε μόνον να μθν είναι ανκιςμζνα ςτθν κοπι γιατί αν απλϊςετε αυτό το κομπόςτ ςτο 

ζδαφοσ κα εξαπλϊςετε τα αγριόχορτα! 

Ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ είναι το ξεβοτάνιςμα με το χζρι για τθν αφαίρεςθ των φυτϊν 

από τθ ρίηα. Είναι όμωσ τόςο κουραςτικό και χρονοβόρο που δεν ενδείκνυται για μεγάλεσ 

εκτάςεισ. Εφαρμόςτε το όςο τα φυτά είναι ακόμα μικρά και δεν ζχουν ριηοβολιςει βακιά 

ακόμα. 

Μπορείτε ακόμα να αφινετε φυτικά υπολείμματα, όπωσ άχυρα, ξερά φφλλα πάνω ςτο 

ζδαφοσ ι γφρω από τα φυτά ςασ που κα εμποδίςουν τα ηιηάνια να αναπτυχκοφν και τουσ 

ςπόρουσ να βλαςτιςουν. Ταυτόχρονα κα κρατιςουν τθν υγραςία του εδάφουσ ςε υψθλά 

επικυμθτά επίπεδα. 

Με το ςυχνό ςκάλιςμα του εδάφουσ εξοντϊνονται πολλά ηιηάνια γιατί καταςτρζφεται το 

ριηικό τουσ ςφςτθμα. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, πολλοί ςπόροι ηιηανίων ζρχονται με 

αυτόν τον τρόπο ςτθν επιφάνεια και μποροφν πλζον να φυτρϊςουν. Προςοχι λοιπόν ςτθ 

ςυχνότθτα και το χρόνο εφαρμογισ του. 

Φυτεφοντασ μαηί δφο διαφορετικά είδθ ι μειϊνοντασ τισ αποςτάςεισ φφτευςθσ ςε 

αποδεκτζσ για τα φυτά, καλφπτετε ζτςι το διάςτθμα μεταξφ των γραμμϊν και τα ηιηάνια δεν 

ζχουν πλζον χϊρο για να αναπτυχκοφν. 

Προςπακιςτε να εφαρμόςετε τθν αμειψιςπορά, δθλ., τθν εναλλαγι καλλιεργειϊν ςτο ίδιο 

μζροσ. Χρθςιμοποιιςτε διαφορετικά είδθ κάκε φορά που φυτεφετε ςτο ίδιο χϊμα, όπωσ 

ανοιξιάτικα και χειμωνιάτικα ετιςια και ποτζ τθσ ίδιασ οικογζνειασ. Η αμειψιςπορά 

ςτθρίηεται πάνω ςτο γεγονόσ ότι κάκε είδοσ ζχει διαφορετικοφσ εχκροφσ και ηιηάνια και 

ανάγκεσ ςε κρεπτικά ςτοιχεία και νερό. 

Επιλζξτε ανταγωνιςτικζσ ποικιλίεσ με εφρωςτα φυτά και γριγορθ ανάπτυξθ για να 

μπορζςουν να αντιμετωπίςουν τα ηιηάνια. 

Εάν είςτε από τουσ τυχεροφσ και ζχετε ηϊα ςτο χϊρο ςασ, μπορείτε μετά τθ ςυγκομιδι των 

φυτϊν ι γφρω από τα δζντρα ςασ, να αφιςετε τα ςυμπακζςτατα ηωάκια ςασ να βοςκιςουν 

ςτο χωράφι και να εξαφανίςουν όλα τα ηιηάνια. 

ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Αναφερόμενοι ςτον όρο χθμικά μζςα εννοοφμε χθμικζσ ουςίεσ οι οποίεσ δρουν 

καταςτρεπτικά-καταςταλτικά προσ τα ηιηάνια εμποδίηοντασ τισ λειτουργείεσ τουσ  και 

οδθγοφνται ςτθν καταςτροφι. Υπάρχουν διάφορα είδθ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων, εκλεκτικά, 

επιφανειακα, διαςυςτθματικα οπωσ Focus Ultra, Stomp Aqua, Glyphos, Bassagran, Arrat, 

Clomate  κ.α   τα οποια μπορειτε να προμθκευτθτε απο τα καταςτθματα τθσ Agrolan Ltd ςε 

ολθ τθν Κυπρο.   

 


