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Φυτοτοξικότητα των Φυτών (Μηδική). Ρύπος : Ο Μόλυβδος.  

(απόσπασμα από την Πειραματική εργασία μου). 

Σαχινίδης Συμεών: Πυρηνικός Φυσικός Τέως Ερευνητής Πολυτεχνικής 

Σχολής Ξάνθης 

 

Η έρευνα στο εργαστήριο στα πλαίσια της  εργασίας έδειξε : 

1.Το  φυτό στον πρώτο μήνα ανάπτυξης, παρουσίασε μια καθυστέρηση στο ρυθμό ανάπτυξης-

βλάστησης σε σχέση με την λεκάνη 3 που χρησιμοποιήθηκε χώμα καθαρό από  θέμα ρύπανσης. 

Στη συνέχεια το πρόβλημα ξεπεράστηκε, όταν το φυτό ανέπτυξε καλό σύστημα ριζών. Η μείωση 

στη βλάστηση και ανάπτυξη της μηδικής ίσως ήταν αποτέλεσμα διαφοροποιήσεων στο σπόρο 

μηδικής και/ή στο μεταβολισμό του φυτού ως άμεση συνέπεια της παρουσίας ρύπων στο έδαφος. 

Η περίοδος προσαρμογής των φυτών και η αντοχή στους ρύπους είναι στοιχεία ενδείξεων αλλά 

μπορεί να πάρουν χρόνο.  

2.Στην πραγματοποίηση των προαναφερθέντων πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε και μια  τρίτη 

λεκάνη Νο3 με χώμα καθαρό (χωρίς επιβάρυνση ρύπων), και ίδιας ποσότητας χώματος σπόρου 

και λιπάσματος με τις άλλες δύο. Στις πρώτες εβδομάδες ανάπτυξης της βλάστησης, η λεκάνη 

Νο3 υπερτερούσε των άλλων δύο. Στη συνέχεια ο ρυθμός βλάστησης επανήλθε στο ίδιο επίπεδο 

των άλλων. Σαν αιτία μπορεί να θεωρηθεί ο ρύπος. Ίσως ο ρύπος να εμποδίζει την ταχύτητα 

βλάστησης του φυτού. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες προσαρμογής του φυτού. 

3.Η εφαρμογή της μεθόδου μου δείχνει ότι η φυτοτοξικότητα διαρκεί 3 με 4 εβδομάδες. Το 

σημείο αυτό για την παρούσα εργασία μου αποτελεί και σημείο αναφοράς της αντοχής του φυτού 

απέναντι στο ρύπο και επιπλέον σημείο αναφοράς ως προς την επιλογή του κατάλληλου φυτού. 

Μια καταλληλότητα που αφορά την επιλογή του φυτού ως προς την αποκατάσταση μολυσμένων 

περιοχών.  

Ένας άλλος λόγος που πρέπει να τονιστεί είναι ο ρυθμός βλάστησης της μηδικής  είναι  

εξαρτώμενος από το ινώδη σύστημα των ριζών. Στο στάδιο της ανεκτικότητας του ρύπου από το 

φυτό ( 3-5 εβδομάδες), το φυτό αναπτύσσει ένα ινώδη σύστημα ριζών, περιορισμένης επιφάνειας 
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που παρέχει γύρω του ένα πληθυσμό μικροβίων-βακτηρίων που συμβάλλουν στην αύξηση της 

ταχύτητας της βλάστησης. 

4.Tο σύστημα ριζών της μηδικής παρέχει μεγάλη αύξηση στους μικροβιακούς πληθυσμούς κάτω 

από συνθήκες μόλυνσης. Ο μεγάλος αριθμός μικροοργανισμών στη ριζόσφαιρα μπορεί να 

εξηγηθεί από τα εκτεταμένα και ινώδη συστήματα ριζών. Η μηδική αύξησε σημαντικά τον 

αριθμό των βακτηρίων αποδόμησης στη ριζόσφαιρα. Τα γεγονότα αυτά δείχνουν την επίδραση 

της ριζόσφαιρας για τη μηδική και επιπλέον δίνει και ένα πλεονέκτημα προτίμησης, ως φυτού 

υπερσυσσωρευτή σε σχέση με άλλα φυτά της ίδιας κατηγορίας.  

5.Η εξαγωγή μόλυβδου με τη χρήση της μηδικής, απουσία οξέως αλλά μόνο με λίπασμα, 

μεγιστοποιείται. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μόλυβδου στους βλαστούς παρατηρήθηκε κατά τη 

διάρκεια της τρίτης συλλογής (θέρισμα). Στη συνέχεια στο φυτό αρχίζει να αδρανεί ο μηχανισμός 

της απορρύπανσης. Ο ρυθμός βλάστησης σταματά. Το άζωτο που παράγεται από την ίδια την 

μηδική ( τριφύλλι) φαίνεται να είναι η κύρια αιτία. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που 

χρησιμοποιήθηκε λίπασμα χωρίς άζωτο. Στον επόμενο χρόνο επαναλάβαμε την ίδια διαδικασία. 

Το κέρδος εξαγωγής μολύβδου από το χώμα είναι περίπου 40 με 50 mgr/Kgr μάζα μόλυβδου για 

κάθε έτος. 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα αποτελέσματα των πειραμάτων είναι: 

Η εφαρμογή της μεθόδου μου δείχνει ότι η φυτοτοξικότητα διαρκεί 3 με 4 εβδομάδες. Το σημείο 

αυτό για την παρούσα εργασία μου αποτελεί και σημείo αναφοράς της αντοχής του φυτού 

απέναντι στο ρύπο και επιπλέον σημείο αναφοράς ως προς την επιλογή της Μηδικής.  

Η αποτελεσματικότητα της απορρύπανσης του εδάφους έφτασε κατά μέσο όρο το 30%   τον 

πρώτο χρόνο. Η εφαρμογή της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες επέδειξε το ρόλο κλειδί της 

επίδρασης της ριζόσφαιρας ως τον κύριο μηχανισμό αποκατάστασης του μολυσμένου εδάφους 

από μόλυβδο. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου έφτασε στο μέγιστο,  τον πρώτο χρόνο των 

πειραμάτων όπου η συγκέντρωση του μολύβδου ήταν αυξημένη. 

Η  ποσότητα  του μόλυβδου που προσλαμβάνεται από το φυτό σχετίζεται με την ποσότητα του 

μόλυβδου που υπάρχει στο έδαφος. Η πρόσληψη του μόλυβδου από την Μηδική αυξάνεται με 

την αύξηση της συγκέντρωσης του μόλυβδου αλλά  και με την πάροδο του χρόνου.  
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Η αρνητική επίδραση του μολύβδου στη ανάπτυξη της Μηδικής ( ύψος και φύλλωμα-βλάστηση), 

ήταν μεγαλύτερη κατά την διάρκεια των τριών πρώτων εβδομάδων. 

Στη συνέχεια η ίδια η Μηδική προσαρμόστηκε στις τρέχουσες συνθήκες. Όσο αφορά στην 

βιοσυσσώρευση του μολύβδου στο υπέργειο τμήμα της Μηδικής  διαπιστώθηκε ότι εμφανίζει 

αυξημένες συγκεντρώσεις μολύβδου σε σύγκριση με την ρίζα της. Η βιοδιαθεσιμότητα του 

μολύβδου στο χώμα αυξάνεται ανάλογα με την ποσότητα που είχε προστεθεί. 

Χρησιμοποιήθηκε κατά την διαδικασία λίπασμα χωρίς άζωτο για την γρήγορη και καλή βλάστηση 

της Μηδικής. Το άζωτο μπλοκάρει τους μηχανισμούς ανάπτυξης και βλάστησής της. 

Παρατηρήθηκε ότι η ίδια η Μηδική παράγει άζωτο στο διάστημα 3 και 4 θερίσματος και η 

επιπλέον μια ποσότητα λιπάσματος με άζωτο, επιβραδύνει τον μηχανισμό της καλής βλάστησή 

της, με αποτέλεσμα να αδρανοποιείται ο μηχανισμός της φυτοαποκατάστασης. 

Με βάση τους υπολογισμούς που έγιναν στο εργαστήριο η αποκατάσταση διαρκεί περίπου 6 

χρόνια. Υπάρχει μια μικρή απόκλιση που αφορά στο χρόνο απορρύπανσης της δικής μου εργασίας 

από τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν από άλλους ερευνητές κάτω από λίγο 

διαφορετικές συνθήκες. 

Η μέθοδος της φυτοαποκατάστασης που εφαρμόστηκε στην διαδικασία της ερευνητικής μου 

εργασίας  παρουσιάζει πλεονεκτήματα όπως το σχετικά χαμηλό κόστος, είναι φιλική προς το 

περιβάλλον, απαιτεί μικρές απαιτήσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και είναι πολύ αποδεκτή από το 

κοινωνικό σύνολο. 

Τα μόνα μειονεκτήματα που παρουσιάζει είναι ότι παράγεται βιομάζα η οποία απαιτεί συλλογή 

και περαιτέρω χειρισμό. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις μολύβδου προκαλούν φυτοτοξικότητα, η 

οποία δυσχεραίνει την εφαρμογή της μεθόδου. Ενα μειονέκτημα που είναι άξιο να αναφερθεί, 

είναι φυσικά ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την απορρύπανσης μιας περιοχής. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της φυτοαποκατάστασης γενικά είναι ότι έχει τη δυνατότητα να 

μετατρέπει τους ρυπαντές σε απλούστερες και λιγότερο τοξικές ενώσεις.  

Στα μειονεκτήματα της φυτοαποκατάστασης συγκαταλέγονται:  

  η δυσκολία πρόβλεψης της απόδοσής της 
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  η εφαρμογή της σε σχετικά περιορισμένο βάθος ρύπανσης 

  η μεγάλη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωσή της 

  η εξάρτησή της από τις φυσικοχημικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής και, 

τέλος, 

  η αρκετά συχνά μη επιτυχής μετάβαση από τις εργαστηριακές έρευνες στις επικρατούσες 

συνθήκες στην περιοχή της ρύπανσης. 

 


