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Περιοχές Υλοποίησης Προγράμματος 

 SAGE10: Ζιζάνια & Ελαιοκαλλιέργεια 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Εταίρος 

Εκπαίδευση σε θέματα: 
 

 Ολοκληρωμένης διαχείρισης ζιζανίων λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα κάθε 
περιοχής. 

 Ορθής πρακτικής και ορθολογικής εφαρμογής των 
ζιζανιοκτόνων.  

 Ρύθμισης των ψεκαστικών μηχανημάτων και 
εξαρτημάτων. 

 Παρακολούθησης της χλωρίδας και κατάταξής της 
ως δυνητικά επιβλαβή ή επιθυμητά είδη ζιζανίων 
όσον αφορά στη βιοποικιλότητα. 

 
 Καταγραφή και αναγνώριση ζιζανίων. 

 Αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό 
υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας glyphosate και του 
μεταβολίτη AMPA. 

 Αναλύσεις νερού γεωτρήσεων για τον προσδιορισμό 
υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών  προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στην περιοχή. 

 Συσχετίσεις ζιζανιοχλωρίδας με παραμέτρους της 
καλλιέργειας (τύπος εδάφους, άρδευση, βιολογική 
καλλιέργεια κ.ά. ), με τους εφαρμοζόμενους τρόπους 
διαχείρισής της, τη χρήση ζιζανιοκτόνων, τη γεωγραφική 
κατανομή κ.ά.  

 Διερεύνηση της πιθανής ανάπτυξης ανθεκτικότητας της 
κόνυζας (Conyza spp.) στη δ.ο glyposate με μοριακές 
τεχνικές. 

 Εκτίμηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας των 
ζιζανίων στους ελαιώνες των τριών πιλοτικών περιοχών. 

 Μετατροπή των δεδομένων των δειγματοληψιών σε 
γεωγραφικά επίπεδα πληροφοριών κατάλληλης 
τοπολογίας. Καταχώρηση των επιπέδων πληροφοριών σε 
γεωγραφική βάση δεδομένων. Δημιουργία 
χαρτοσυνθέσεων. 

 

 Το ΜΦΙ σε συνεργασία με τον Καθ. Μ. Βλαχογιάννη (ΤΕΙ 
Θεσσαλίας), ανέπτυξε μία μπάρα ψεκασμού ζιζανιοκτόνων 
με ακροφύσια μείωσης της διασποράς ψεκαστικού νέφους 
που παραδόθηκε στους παραγωγούς για δοκιμή, 
πετυχαίνοντας μείωση χρήσης ζιζανιοκτόνου έως και 30% 
σε σύγκριση με τους εφαρμοζόμενους στην περιοχή του 
«ΝΗΛΕΑ», τρόπους εφαρμογής. 

 Έκδοση οδηγιών ορθών πρακτικών ζιζανιοκτονίας 
προς τους ελαιοκαλλιεργητές, εξειδικευμένες για 
τις περιοχές, με στόχο, πέραν της διαχείρισης την 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος  όπως αυτό εκτιμάται με τη 
Mέθοδο ΙΑΡ  που ανέπτυξε το πρόγραμμα αλλά 
και από αναλύσεις και δείκτες χρήσης 
ζιζανιοκτόνων στα πλαίσια παρακολούθησης  
(monitoring) www.sage10.gr 

Το έργο υλοποιείται με 50% συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (EC) στο πλαίσιο του 
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