
Χρήση ROUNDUP® GOLD  
πριν τη σπορά ανοιξιάτικων καλλιεργειών 

 

 Εν όψει της σποράς ανοιξιάτικων καλλιεργειών (τεύτλα, καλαμπόκι, βαμβάκι, ηλίανθος), η 

κατάσταση των χωραφιών μετά τις διάφορες κατεργασίες τους εδάφους έπρεπε να είναι όπως 

φαίνεται στην φωτογραφία Νο1. 

Φωτογραφία 1 



 

 Δυστυχώς όμως, λόγω των κλιματικών συνθηκών, πολλά χωράφια ανά την Ελλάδα (αν δεν 

είναι πλημμυρισμένα), εμφανίζουν την εικόνα που βλέπετε στη φωτογραφία Νο 2. Η 

κατάσταση αυτή δημιουργείται σε χρονιές όπως η φετινή, δηλαδή όταν έχουμε συνεχείς 

βροχοπτώσεις με διακοπτόμενες μικρές περιόδους. Έτσι τα χωράφια μένουν αρκετά υγρά και 

δύσκολα φτάνουν στο ρώγο τους, τα δε ζιζάνια αναπτύσσονται ταχύτατα. 

 
 
 Φωτογραφία 2 

Με διαμορφωμένη μια κατάσταση σαν την παραπάνω, επιβάλλεται η καταστροφή των 
ζιζανίων και οι επιλογές που έχει ο παραγωγός είναι δύο: 



1η επιλογή: η χρήση καλλιεργητικών μέσων, συνήθως δισκοσβάρνας ή ελαφρού καλλιεργητή, 

όπως φαίνεται στο αριστερό μισό της παρακάτω εικόνας. Τι συμβαίνει όμως στο έδαφος με μια 

τέτοια επέμβαση? 

 

Συμπίεση 

εδάφους 

αν γίνει 

κατεργασία 

Προτιμότερο να 

μείνει το χωράφι 

έτσι και να γίνει 

ψεκασμός με 

Roundup 

Εάν επιχειρηθεί η καταστροφή των ζιζανίων με μηχανικά μέσα σε υγρά χωράφια, το 

αποτέλεσμα είναι να συμπιεσθεί το έδαφος από το βάρος του τρακτέρ και από τα πυκνά 

περάσματα. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός εγκαταλείπει την προσπάθεια γιατί το χωράφι 

συμπιέζεται επικίνδυνα και δεν θα μπορεί αργότερα στην ώρα της σποράς να ετοιμάσει σωστά 

την σποροκλίνη. 



 

2η επιλογή: ψεκασμός με μικρή δόση ROUNDUP® GOLD με δόσεις 150-200 

κ.εκ./στρέμμα για ετήσια  ζιζάνια, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, ανάλογα 

με το είδος των ζιζανίων (συμβουλευτείτε την ετικέτα του προιόντος). 



Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μεταχείρισης (χρήση  ROUNDUP® GOLD)  φαίνονται στο 

τμήμα 1 της παρακάτω φωτογραφίας. Όταν έρθει η εποχή της σποράς δεν θα υπάρχουν 

χορτάρια που θα απορροφούν υπερβολική υγρασία και θρεπτικές ουσίες και έτσι το χωράφι θα 

φθάσει φυσιολογικά στο ρώγο του. 

 

Στο τμήμα 2 όπου έγινε επέμβαση με μηχανικά μέσα, τα χόρτα δεν καταστράφηκαν και στο 

χωράφι δημιουργήθηκαν μεγάλοι σβώλοι που θα δυσκολέψουν πολύ τη δημιουργία 

κατάλληλης σποροκλίνης για ανοιξιάτικη καλλιέργεια. 

Τμήμα 1 

Τμήμα 2 



ROUNDUP® GOLD 

1. Βροχή δύο ώρες μετά την εφαρμογή δεν επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα του προιόντος. 

2. Έπειτα από έξι (6) ώρες το έδαφος μπορεί να καλλιεργηθεί. 

3. Το ROUNDUP® GOLD δεν επηρεάζεται από χαμηλές ή 

υψηλές θερμοκρασίες. 


