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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα με νοητική αναπηρία να 

αναπτύξουν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους μέσω ομαδικών και ατομικών προγραμμάτων 

που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων εργασίας, στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, 

στην ενίσχυση της ισότητας και στη συμμετοχή σε ολοκληρωμένες δράσεις. Αυτές οι δράσεις 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο, συμβουλευτική, 

παρακολούθηση και εργασιακές πρακτικές σε εταιρείες, για γυναίκες και άνδρες, με νοητική 

υστέρηση. Αυτές οι διαδικασίες μελετώνται και επιτυγχάνονται με μεθοδολογία υποστηρικτικής 

εργασίας, η οποία οδηγεί στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με νοητική 

αναπηρία στην εύρεση εργασίας στην ελεύθερη αγορά υπό συνθήκες παρόμοιες με τους άλλους 

εργαζόμενους. 

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος αποτελούν βασικό μέρος αυτού του στόχου. Ωστόσο, το 

εκπαιδευτικό έργο απαιτεί συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες, βασισμένες σε μαθησιακές, 

παιδαγωγικές, διδακτικές και μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και σε ατομικές, 

επαγγελματικές αξίες, στάσεις και αρχές. Το έργο του εκπαιδευτή είναι πολύπλοκο, αλλά 

ταυτόχρονα, αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση που αφορά στην υποστήριξη των συμμετεχόντων 

του προγράμματος ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις προσωπικές, κοινωνικές, 

πνευματικές και συναισθηματικές τους ικανότητες. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ζωής. 

Στόχος του EQUALvet είναι να παρέχει καθοδήγηση στα προαναφερθέντα θέματα αναπτύσσοντας 

μια σειρά εγχειριδίων για εκπαιδευτές ΕΕΚ ατόμων με νοητική αναπηρία. Αυτά τα εγχειρίδια θα 

παρέχουν εκπαιδευτική μεθοδολογία και εργαλεία για την εφαρμογή της επαγγελματικής 

κατάρτισης για τα επαγγέλματα του βοηθού μάγειρα, βοηθού κηπουρού και καθαριστή. 

Επιπρόσθετα, αυτά τα εγχειρίδια συνοδεύονται από μια διαδικασία αξιολόγησης που θα είναι φιλική 

προς τα άτομα με νοητική αναπηρία ώστε να οδηγήσει στην επικύρωση των επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων. 

Τα εγχειρίδια είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου της EQUALvet: qualvet.eu. 

Το EQUALvet είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας και της 

υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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ΜΕΡΟΣ 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο & Εκπαιδευτική Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτική πρακτική σε ομαδικά μαθήματα 

Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα είναι άτομα με νοητική αναπηρία ή/και προβλήματα 

ψυχικής υγείας. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι οι ομάδες εργασίας είναι ετερογενείς, είναι 

απαραίτητο να εξετάσουμε τις ανάγκες κάθε ατόμου με το οποίο πρόκειται να συνεργαστούμε, ώστε 

τα υλικά και οι εκπαιδευτικές μεθοδολογίες να προσαρμόζονται σύμφωνα με την ομάδα και τις 

ιδιαιτερότητές της. 

Η έννοια της νοητικής αναπηρίας είναι μια αναπηρία που χαρακτηρίζεται από σημαντικούς 

περιορισμούς στη νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, που εκφράζεται σε 

εννοιολογικές, προσαρμοστικές, κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες και εκδηλώνεται πριν από την 

ηλικία των 18 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, και μέσω της εκπαίδευσης, σκοπός είναι να αναπτυχθούν οι 

ακόλουθοι τομείς: 

− Επικοινωνία 

− Ατομική φροντίδα 

− Αυτόνομη διαβίωση 

− Κοινωνικές ικανότητες 

− Κοινοτική συμμετοχή 

− Αυτονομία 

− Υγεία και Ασφάλεια 

− Ακαδημαϊκές και λειτουργικές δεξιότητες 

− Αναψυχή 

− Εργασία 

Πριν ξεκινήσετε το μάθημα 

Πριν από την έναρξη κάθε μαθήματος κατάρτισης είναι απαραίτητη η λεπτομερής προετοιμασία των 

δραστηριοτήτων και του υλικού. Κάθε δυναμική του μαθήματος οφείλει να ανταποκρίνεται σε 

κάποιο στόχο και να αντικατοπτρίζει το ρόλο που διαδραματίζουν ο εκπαιδευτικός αλλά και οι 

συμμετέχοντες κατά την διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 
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Στην αρχή του ομαδικού μαθήματος 

Στην αρχή του μαθήματος, συνιστάται ο εκπαιδευτής να εφαρμόζει διαδικασίες δέσμευσης και 

στρατηγικές που προκαλούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. Στην συνέχεια, θα υπάρχει χρόνος 

για να γίνει ανακεφαλαίωση όλων όσων έγιναν στο προηγούμενο μάθημα και παρουσίαση όσων θα 

γίνουν στο τρέχον, όπου ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει τι θα γίνει στο τρέχον μάθημα, γιατί 

και πως.  

Κατά τη διάρκεια του ομαδικού μαθήματος 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο προγραμματισμός του μαθήματος, αλλά πάντα με την ευελιξία 

που απαιτείται για να αγκαλιάσει κάθε περίσταση που μπορεί να προκύψει και να είναι σε θέση να 

ενθαρρύνει τη μαθησιακή διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος πρέπει να εισαχθούν 

στρατηγικές που διευκολύνουν την κατανόηση και προωθούν τα κίνητρα των εκπαιδευομένων, 

δηλαδή μέσω παραδειγμάτων που σχετίζονται με την ίδια τους την πραγματικότητα που 

ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος. Επιπλέον, πρέπει να δίνονται 

σαφείς οδηγίες ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εκτελέσουν σωστά τις εργασίες. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικές στιγμές αξιολόγησης, 

ομαδικά ή ατομικά και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές για τη διαπίστωση των 

αναγκών, των δυσκολιών και της προόδου τους. Η αναγνώριση των διαφορών μεταξύ των 

συμμετεχόντων είναι απαραίτητη κατά την πρακτική κατάρτισης, καθώς δεν μαθαίνουν όλοι οι 

συμμετέχοντες με τον ίδιο τρόπο. Η μεθοδολογία πρέπει, συνεπώς, να ανταποκρίνεται στα 

διαφορετικά μαθησιακά χαρακτηριστικά και το ρυθμό του κάθε συμμετέχοντα.  

Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε μια ανοιχτή και θετική στάση ως προς τη σχέση μεταξύ 

των εκπαιδευόμενων. Η διαδικασία πρέπει να βασίζεται  στον αμοιβαίο σεβασμό και την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων, στο πλαίσιο των καθιερωμένων προτύπων συνύπαρξης. Η 

επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στην ομιλία. Σχεδόν τα 2/3 της επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων είναι μη λεκτική επικοινωνία και λαμβάνει χώρα μέσω χειρονομιών, εκφράσεων και 

γλώσσας του σώματος. Ως εκ τούτου, συνιστάται οι εκπαιδευτές να παραμείνουν σε εγρήγορση 

προκειμένου να εντοπίσουν σημάδια άγχους στους εκπαιδευόμενους. Η ασθένεια, η καταναγκαστική 

συμπεριφορά, η διάθεση ή/και το άγχος μπορεί να είναι σημάδια στρες, που μπορεί να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία και να οδηγήσουν σε προβλήματα συμπεριφοράς.  

Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές για την ενθάρρυνση της υγιούς συνύπαρξης και του 

κατάλληλου μαθησιακού κλίματος. Είναι πολύ πιθανό, κάποια στιγμή, στο πλαίσιο του μαθήματος, 
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να προκύψουν διάφορες συγκρούσεις στην τάξη καθώς αποτελούν κοινό και αναπόφευκτο στοιχείο 

σε όλες τις ομάδες ανθρώπων. Συνεπώς, οι συγκρουσιακές καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται 

επαρκώς και να λογίζονται ως ευκαιρία για μάθηση που αποσκοπεί στην αποκατάσταση αυτών των 

συμπεριφορών.  

 

Στο τέλος του μαθήματος 

Στο τέλος του μαθήματος, είναι σημαντικό να γίνει μια ολοκληρωμένη ανακεφαλαίωση και ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να το λάβει υπόψη.  Θα πρέπει, λοιπόν, να βασίζεται σε θέματα όπως η 

συμμετοχή και οι ευκολίες ή/και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. 

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επαινεθούν για την καλή δουλειά που έκαναν, γεγονός που 

θα τους ενθαρρύνει στη μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία παρέχοντας τους απαραίτητες οδηγίες 

για το επόμενο μάθημα. 

Μεθοδολογία και Πηγές 

Κάθε διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης  λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και 

περιλαμβάνει μια μεθοδολογία. Αυτές οι μεθοδολογικές στρατηγικές πρέπει να προσαρμοστούν στα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, στο επίπεδο που οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν, στις 

κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβλητές. Συνεπώς, τα μαθήματα πρέπει να περιλαμβάνουν ενεργές 

μεθοδολογίες που προωθούν τη μεγαλύτερη συμμετοχή και διάδραση των εκπαιδευόμενων και οι 

οποίες οδηγούν σε ουσιαστική μάθηση όπως: 

− Ευέλικτη – να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα συμφέροντα του πλαισίου μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται. 

− Ανοιχτή – να επιτρέπει την αλληλεπίδραση, καθώς αποτελεί μια διαδικασία εμπλουτισμού 

για όλους τους συμμετέχοντες. 

− Δυναμική – να επιτρέπει την ισορροπημένη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. 

− Εργασία σε ομάδες – να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών των συμμετεχόντων επί των 

θεμάτων που συζητήθηκαν, των προβληματισμών και των απόψεων των συμμετεχόντων. 

− Θεωρία – πράξη. Η θεωρία είναι σημαντική, αλλά και η εφαρμογή της νέας γνώσης είναι πιο 

σημαντική.  

 



11 

Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν δυναμικές με βάση την ομάδα όπου ενισχύονται 

τα κίνητρα και ο εποικοδομητικός διάλογος, υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής της ενεργητικής 

μεθοδολογίας, όπως: 

− Παιχνίδια ρόλων. 

− Δυναμική της ομάδας. 

− Ανταλλαγή ιδεών. 

− Υποστήριξη εργασιών και ατομικής καθοδήγησης. 

− Πρακτικές εργασίες  

− Οπτικοακουστική υποστήριξη  

− Οργάνωση συζητήσεων και ομαδικών δραστηριοτήτων 

− Άμεση/έμμεση παρατήρηση. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παθητική μάθηση που αποκτήθηκε με βάση την ακρόαση ή την παρατήρηση 

δεν ολοκληρώνεται με την πάροδο του χρόνου και συχνά είναι αναποτελεσματική στη διαδικασία 

μάθησης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ομαδική εργασία είναι θεμελιώδης, 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον που να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους 

να συζητούν έννοιες, να συνεργάζονται, να αντιμετωπίζουν τις προσωπικές τους ιστορίες και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες. 

Οδηγίες Μεθοδολογίας 

Η μεθοδολογία επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών σχετίζεται με τους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε εκείνες που αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικά τις 

ικανότητες -πειθαρχικές  και διεπιστημονικές- που προσαρμόζονται στη διαφορετικότητα των 

συμμετεχόντων, ενθαρρύνουν τη μάθηση και προωθούν την ενεργό συμμετοχή. Έτσι, τα 

μεθοδολογικά εργαλεία πρέπει να είναι ποικίλα, να προάγουν την αξιολόγηση και προωθούν την 

αυτονομία και την ένταξη. Για τον λόγο αυτό, το «Εγχειρίδιο Κατάρτισης του EQUALvet, παρέχει 

διαφορετικές τεχνικές προς εφαρμογή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, στοχευμένες στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Εκπαιδευτικές Πηγές 

Μία εκπαιδευτική πηγή αποτελεί οποιοδήποτε υλικό το οποίο έχει αναπτυχθεί με σκοπό να 

διευκολύνει τον εκπαιδευτή στο έργο του. Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται στο πλαίσιο του 
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προγράμματος έχει τη μορφή «υλικό για όλους», ωστόσο ο εκπαιδευτής μπορεί να καταφύγει σε 

άλλο υλικό που θεωρεί κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ομάδα και για τη δυναμική της. 

Οι εκπαιδευτικές πηγές είναι ένας οδηγός για τη μάθηση, καθώς μας βοηθούν να οργανώσουμε τις 

πληροφορίες που θέλουμε να μεταδώσουμε, σχετικά με την εξάσκηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών πηγών με σκοπό τη 

διευκόλυνση του περιεχομένου του προγράμματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ευνοώντας τη 

χρήση ποικίλων νοητικών στρατηγικών που προσαρμόζονται στους διαφορετικούς τρόπους μάθησης 

των συμμετεχόντων. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων και του ίδιου του προγράμματος αποτελεί ουσιαστικό μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι η συλλογή πληροφοριών για τα 

επιτεύγματα και τις δυσκολίες κάθε συμμετέχοντα κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσής του, 

προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων αλλά και να τον βοηθήσει στην εξέλιξη 

του. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΚΗΠΟΥΡΟΥ 

Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε1:  Το κλίμα 

Μ1: Θερμοκρασία 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

 

− Να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της θερμοκρασίας  

− Να μάθουν μερικές σημαντικές θερμοκρασίες (π.χ. τη θερμοκρασία όπου 

παγώνει το νερό, τη μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει ο 

άνθρωπος, τη θερμοκρασία όπου βράζει το νερό, τη θερμοκρασία του 

ανθρώπου 

− Να κατανοήσουν πώς η θερμοκρασία διανέμει μέσα σε ένα χρόνο και πώς 

διανέμει μέσα σε μια μέρα 

− Να συνδέσουν τις ακραίες θερμοκρασίες με μετρήσεις ασφαλείας σε 

γεωργικές δραστηριότητες        

Εργαλεία 

 

− Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες. 

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι 

− Φυλλάδια «κείμενο για όλους» (Μάθημα 1.1) 

− Πρακτική άσκηση ανάγνωσης των ενδείξεων θερμομέτρου 

− Άσκηση σε χάρτη θερμοκρασίας 

 Εξοπλισμός 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε1:  Το Κλίμα 

Μ2: Βροχή 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού 

− Να κατανοούν τη διαφορά μεταξύ των ελαφρών βροχοπτώσεων, των 

ισχυρών βροχοπτώσεων, των χιονοπτώσεων και της χαλαζόπτωσης  

− ξέρουν να αντιμετωπίζουν την ακραία βροχόπτωση ακολουθώντας τα 

μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση των γεωργικών δραστηριοτήτων 

       

 Εργαλεία 

 

− Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες. 

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι 

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 1.2) 

− Βίντεο με τον κύκλο του νερού 

− Εφαρμογή πειράματος της κατσαρόλας με το νερό που βράζει για να 

παρατηρηθεί ο κύκλος του νερού. 

Εξοπλισμός 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε1:  Το Κλίμα 

Μ3: Άνεμος 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ανέμου: ταχύτητα και 

κατεύθυνση  

− Να κατανοούν με ποια ταχύτητα ο άνεμος αποδεικνύεται επικίνδυνος για 

την ανθρώπινη ασφάλεια 

− Να ξέρουν από ποια ταχύτητα του ανέμου και άνω απαγορεύονται 

ορισμένες γεωργικές εργασίες  

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση 

επίδοσης σε επαγγελματικές εργασίες. 

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι 

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 1.3) 

− Βίντεο που δείχνουν εξαιρετικές ταχύτητες ανέμου και τις συνέπειες 

− Εφαρμογή πειράματος με την χρήση ανεμιστήρα και πυξίδας για την 

κατανόηση της κατεύθυνσης του ανέμου. 

− Άσκηση με μετεωρολογικό χάρτη 

Εξοπλισμός 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 1,5 ώρα 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε2: Εποχή και Χρόνος 

Μ1: Οι 4 εποχές 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τον χρόνο και να συνδέσουν τις 4 

εποχές με τις γεωργικές δραστηριότητες 

− Να μπορούν να συνδέσουν κάθε εποχή με το κλίμα της χώρας και 

κατανοήσουν τι συμβαίνει με τα φυτά (π.χ. ανθοφορία)  

      

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων  

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις  

− Αντικειμενικοί έλεγχοι 

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 2.1) 

− Ασκήσεις που συνδυάζουν τους μήνες με τις εποχές 

Εξοπλισμός 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε2:  Εποχές και χρόνος 

Μ2: Χρόνος 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Οι μαθητές πρέπει να διαβάζουν την ώρα με αναλογικό και ψηφιακό 

ρολόι 

− Πρέπει να κατανοούν την ροή του χρόνου (λεπτό, ώρα, ημέρα, μήνας, 

έτος) 

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων  

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι 

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 2.2) 

− εργασία αναγνώρισης της ώρας μεταξύ 12-16.00 στο αναλογικό και 

ψηφιακό ρολόι (ώρα που οι εξωτερικές δραστηριότητες απαγορεύονται το 

καλοκαίρι) 

Εξοπλισμός 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε3: Νερό και Χώμα  

Μ1: Νερό  

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν την ανάγκη του νερού στα φυτά 

− Να μάθουν τα διαφορετικά μέσα ποτίσματος 

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων  

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι 

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 3.1) 

− Άσκηση ποτίσματος στο χωράφι 

− Βίντεο με το πως το πότισμα βοηθάει στην ανάπτυξη του φυτού 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 1,5 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

U3: Νερό και Χώμα 

L2: Χώμα 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του εδάφους στα 

φυτά 

− Να μάθουν πώς σχηματίζεται το έδαφος 

− Να μάθουν πώς μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του εδάφους, ποιοι 

είναι οι πιο συνηθισμένοι βελτιωτές του εδάφους και τα χαρακτηριστικά 

τους    

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων  

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι 

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους»  (Μάθημα 3.2) 

− Πραγματική παρατήρηση του εδάφους (με τους γαιοσκώληκες & άλλους 

οργανισμούς, και σύγκριση των διαφορετικών βελτιωτών του εδάφους) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 1,5 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε4:  Φυτά  

Μ1: Τα μέρη του φυτού 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τα μέρη των φυτών 

− Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθούν οδηγίες που αφορούν 

τα διάφορα μέρη των φυτών (π.χ. τραβήξτε τη ρίζα) 

− Να γνωρίζουν μερικές βασικές λειτουργίες των φυτών (θα αναφερθούν 

στην επόμενη ενότητα). 

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων  

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι 

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 4.1) 

− Παρουσίαση διαφανειών για τα μέρη των φυτών 

− Πρακτική παρατήρηση των μερών των φυτών (σε πολλές κατηγορίες 

φυτών) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 1,5 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε4:  Φυτά  

Μ2: Λειτουργίες των φυτών 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τα μέρη των φυτών 

− Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν οδηγίες που αφορούν τα 

διαφορετικά μέρη των φυτών 

− Να μπορούν να συνδέσουν μερικές βασικές λειτουργίες των φυτών με τα 

μέρη των φυτών 

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων  

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι 

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 4.2)  

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 1 ώρα 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε4:  Φυτά  

Μ3: Ο βιολογικός κύκλος των φυτών 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τον βιολογικό κύκλο των φυτών 

− Πρέπει να μπορούν να συνδέσουν τον βιολογικό κύκλο των φυτών με την 

ανάγκη τους σε νερό, θρεπτικά συστατικά, φωτισμό κ.λπ. 

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 4.3) 

− Πρακτική άσκηση σύνδεσης εποχών/μηνών με τον βιολογικό κύκλο της 

φυτικής ντομάτας 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε4:  Φυτά  

Μ4: Βασικές κατηγορίες φυτών 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ καλλωπιστικών 

φυτών και χρηστικών φυτών 

− Πρέπει να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ του δέντρου-θάμνου-χλόης 

− Πρέπει να κατανοούν τη διαφορά μεταξύ μονοετών και πολυετών φυτών 

− Πρέπει να κατανοούν τη διαφορά μεταξύ φυλλοβόλων και αειθαλών 

φυτών 

− Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον ένα φυτό από κάθε κατηγορία  

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 4.4) 

− Παρατήρηση φυτών σε πραγματικές συνθήκες για να γίνει η αναγνώριση 

της κατηγορίας τους. 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε5: Τα εργαλεία -μηχανήματα κι εξοπλισμός κηπουρικής   

Μ1: Τα βασικά εργαλεία – μηχανήματα κι εξοπλισμός 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να μάθουν οι ωφελούμενοι τα βασικά εργαλεία και να ξέρουν ποια είναι 

η χρήση τους. 

− Να μπορούν να τα αναγνωρίσουν όταν τους ζητηθεί. 

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 5.1) 

− Πρακτικές ασκήσεις με τα εργαλεία 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε5: Τα εργαλεία -μηχανήματα κι εξοπλισμός κηπουρικής  

Μ2:  Μέτρα ασφαλείας στη χρήση εργαλείων & μηχανημάτων 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ακολουθούν πολύ καλά τους κανόνες 

ασφαλείας όταν χρησιμοποιούν τα εργαλεία/μηχανήματα 

− Να ξέρουν τι θα κάνουν σε περίπτωση δυσλειτουργίας του 

μηχανήματος/εργαλείου ή σε περίπτωση τραυματισμού  

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 5.2) 

− Πρακτική άσκηση με σενάρια επικινδυνότητας για κάθε περίπτωση 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε6: Καλλιεργητικές εργασίες   

Μ1: Χαρμάνι χώματος – γέμισμα σπορείου - σπορά 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν πώς να δημιουργούν χαρμάνι χώματος 

− Να μάθουν  να γεμίζουν τις γλάστρες ή τα σπορεία με το μίγμα (χαρμάνι) 

χώματος 

− Να μάθουν να βάζουν τη σωστή ποσότητα σπόρων, στο σωστό βάθος, στα 

γλαστράκια ή τα σπορεία  

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 6.1) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

E6: Καλλιεργητικές εργασίες  

M2: Ισοπέδωση - εδαφοκάλυψη - φύτευση των φιντανιών/μεταφύτευση 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να μάθουν οι σπουδαστές πώς και γιατί ισοπεδώνεται το έδαφος  

− Να μάθουν τους διάφορους τρόπους εδαφοκάλυψης για την αποφυγή 

εμφάνισης ζιζανίων  

− Να μάθουν τη διαδικασία φύτευσης των φιντανιών στο έδαφος & 

μεταφύτευσης σε γλάστρα       

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 6.2) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε6: Καλλιεργητικές εργασίες 

Μ3: Βοτάνισμα - σκάλισμα 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι την ανάγκη να απαλλάξουν τα φυτά από τα 

ζιζάνια και το σωστό τρόπο (ξερίζωμα)  

− Να μάθουν τους διάφορους τρόπους βοτανίσματος (με τα χέρια, με το 

σκαλιστήρι/τσάπα, με το μηχανικό άροτρο/φρέζα) 

− Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους σκαλίζουμε ένα έδαφος 

− Να μάθουν τους τρόπους με τους οποίους σκαλίζουμε το έδαφος  

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 6.3) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε6: Καλλιεργητικές εργασίες  

Μ4: Πότισμα 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι σπουδαστές πόσο σημαντικό είναι το πότισμα  

− Να κατανοήσουν το πότε ένα φυτό χρειάζεται πότισμα 

− Να μάθουν τους διάφορους τρόπους ποτίσματος    

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 6.4) 

− Πρακτική άσκηση παρατήρησης φυτών που χρειάζονται πότισμα 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε6: Καλλιεργητικές εργασίες  

Μ5: Λίπανση και φυτοπροστασία 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι γιατί κάνουμε λίπανση  

− Να μάθουν τους διάφορους τρόπους λίπανσης των φυτών 

− Να κατανοήσουν γιατί ρίχνουμε φυτοφάρμακα 

− Να μάθουν τι πρέπει να προσέχουν όταν εφαρμόζουν ένα λίπασμα ή 

φυτοφάρμακο. 

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 6.5) 

− Παρουσίαση με θέμα την «ρύπανση περιβάλλοντος από τη χρήση 

αγροχημικών» 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε6: Καλλιεργητικές εργασίες 

Μ6: Κλάδεμα & απομάκρυνση των υπολειμμάτων κλαδέματος, φύλλων και  

σκουπιδιών 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τον τρόπο κλαδέματος  

− Να μάθουν με ποιον τρόπο γίνεται το κούρεμα του γκαζόν 

− Να μάθουν τη διαδικασία απομάκρυνσης φύλλων, σκουπιδιών & 

υπολειμμάτων κλαδέματος.      

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 6.6) 

− Προβολή βίντεο από το ίντερνετ με το κλάδεμα διάφορων φυτών 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε6: Καλλιεργητικές εργασίες 

Μ7: Συγκομιδή 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι γιατί κάνουμε συγκομιδή, πότε και με 

ποια εργαλεία  

− Να μάθουν ότι ανάλογα το φυτό υπάρχει και διαφορετικό τμήμα του 

φυτού που συγκομίζεται   

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 6.7) 

− Προβολή βίντεο με διάφορα φυτά στα οποία συγκομίζουμε διαφορετικά 

μέρη 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 

 

  



33 

Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε6: Καλλιεργητικές εργασίες  

Μ8: Καθαρισμός κι αποθήκευση εργαλείων και μηχανημάτων 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την αναγκαιότητα να είναι καθαρά τα 

εργαλεία πριν την αποθήκευση  

− Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα να αποθηκεύονται στον κατάλληλο 

χώρο και τακτοποιημένα 

− Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα απολύμανσης των εργαλείων μετά την 

επαφή με άρρωστα φυτά 

− Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα τακτικής συντήρησης   

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 6.8) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε6: Καλλιεργητικές εργασίες  

Μ9: Αλληλουχία εργασιών 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ποια είναι η καλλιεργητική σειρά για 

τη σπορά και δημιουργία φιντανιών 

− Να κατανοήσουν  ποια είναι η καλλιεργητική σειρά από τη φύτευση των 

φιντανιών έως τη συγκομιδή.      

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 6.9) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε7: Τρόπος πολλαπλασιασμού των φυτών 

Μ1: Αγενής τρόπος πολλαπλασιασμού (και εγγενής) 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη διαφορά μεταξύ εγγενούς 

πολλαπλασιασμού (σπορά) κι αγενούς πολλαπλασιασμού 

− Να μάθουν τους διαφόρους τρόπους αγενούς πολλαπλασιασμού. 

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 7) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 3 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε8:  Φυτοπροστασία 

Μ1: Μεταδιδόμενες ασθένειες 

Εκπαιδευτικοί  

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη διαφορά μεταξύ μεταδιδόμενων και μη 

μεταδιδόμενων ασθενειών στα φυτά  

− Να μάθουν να διαχωρίζουν τις προσβολές από μύκητες/βακτήρια/ιούς με τις 

προσβολές από ζωύφια/έντομα.  

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης σε 

επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 8.1) 

− Πρακτική άσκηση με παρατήρηση φυτών που έχουν προσβληθεί από 

μεταδιδόμενες ασθένειες 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 

 

  



37 

Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε8:  Φυτοπροστασία 

Μ2:  Μη μεταδιδόμενες ασθένειες 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι σπουδαστές ποιες φυσικές συνθήκες μπορεί να 

κάνουν τα φυτά να αρρωστήσουν  

− Να μάθουν για κάθε περίπτωση φυσικής ασθένειας, τι μπορούν να 

κάνουν για να επανέλθει το φυτό      

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 8.2) 

− Πρακτική άσκηση με παρατήρηση φυτών που έχουν προσβληθεί από μη 

μεταδιδόμενες ασθένειες 

Εξοπλισμός 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε9:  Μέτρα ασφαλείας 

Μ1: Γενικά 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πόσο σημαντικό είναι να δουλεύουν 

με ασφάλεια  

− Να μπορούν να αναθέτουν στους συναδέλφους τους τις εργασίες που 

κρίνουν επικίνδυνες 

− Να φορούν κατάλληλα ρούχα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανάλογα την 

εργασία       

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 9.1) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε9:  Μέτρα ασφαλείας 

Μ2: Ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι και να εφαρμόζουν τους κανόνες 

όταν χρησιμοποιούν τα εργαλεία ή τα μηχανήματα 

− Να κατανοήσουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες γύρω από την υγεία 

τους. 

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους» (Μάθημα 9.2) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 4 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε9:  Μέτρα ασφαλείας 

Μ3: Υγεία και ασφάλεια 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τι πρέπει να κάνουν κάτω από 

συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες   

− Να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν αν δεν αισθάνονται καλά 

− Να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν αν  τραυματιστούν   

Εργαλεία  − Παρατήρηση προσομοιωμένης εργασίας 

− Απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την αξιολόγηση επίδοσης 

σε επαγγελματικές εργασίες.  

− Έλεγχος δεξιοτήτων 

− Προφορικές ερωτήσεις 

− Πρακτικές και Πολλαπλής Επιλογής Εξετάσεις 

− Αντικειμενικοί έλεγχοι  

− Φυλλάδια σε μορφή «κείμενο για όλους»  (Μάθημα 9.3) 

Εξοπλισμός 

 

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: 

− Υλικό τάξης 

− Υπολογιστές εγκατεστημένοι στο δίκτυο, προβολέας και σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

− Τραπέζι και καρέκλες εκπαίδευσης 

Διάρκεια 3 ώρες 
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ΜΕΡΟΣ 2 Ορολογία και Βασικές Τεχνικές Κηπευτικής 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κλίμα 

Το κλίμα ορίζεται ως η μέση καιρική κατάσταση ενός τόπου. Το κλίμα ενός τόπου είναι καθοριστικό 

για τη χλωρίδα και την πανίδα του. Καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας μιας περιοχής για 

ορισμένο χρονικό διάστημα και η εξέλιξή της, από τη γένεση έως την ολοκλήρωση των 

συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών διαταραχών. Ο καιρός αντιπροσωπεύει τη διαρκώς μεταβαλλόμενη 

κατάσταση της ατμόσφαιρας και αφορά αλλαγές στη θερμότητα, την υγρασία και την κίνηση του 

αέρα. 

Το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή μιας καλλιέργειας σε έναν τόπο είναι οι κλιματικές 

συνθήκες. Αυτά μπορεί να είναι μοναδικά για ορισμένα είδη φυτών (π.χ. μαστίχα Χίου ή Φιστίκια) ή 

μπορεί να δίνουν ιδανικά χαρακτηριστικά στην καλλιέργεια (π.χ. κρόκος Κοζάνης). 

Γενικότερα, τα χαρακτηριστικά ενός κλίματος που ενδιαφέρουν τους καλλιεργητές είναι η 

θερμοκρασία, ο άνεμος και η υγρασία. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από διάφορους 

παράγοντες όπως: 

− αστρονομικοί παράγοντες (π.χ. η απόσταση γης-ήλιου ή το ύψος του ήλιου πάνω από τον 

ορίζοντα) 

− γεωγραφικό πλάτος & γεωγραφικό μήκος, απόλυτο υψόμετρο, τοπογραφία 

− γεωμετρικοί παράγοντες (προσανατολισμός και κλίση) 

− σύσταση της ατμόσφαιρας (υδρατμοί, οξυγόνο, όζον, διοξείδιο του άνθρακα, σκόνη). 

Το κλίμα σε κάθε χώρα είναι διαφορετικό και επηρεάζει τις κηπευτικές δραστηριότητες. Για 

παράδειγμα, το κλίμα της Ελλάδας είναι εύκρατο. Χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες, ξηρά 

καλοκαίρια και λίγες βροχές που πέφτουν κυρίως χειμώνα και φθινόπωρο. 

Οι άλλοι τύποι κλίματος στον κόσμο είναι: 

− ερημικό: ονομάζεται το κλίμα του οποίου ο σχηματισμός εξαρτάται μόνο από την ποσότητα 

της ηλιακής ακτινοβολίας. Κυριαρχεί σε ερήμους (δηλαδή περιοχές όπου η βροχόπτωση είναι 

μικρότερη από 13 εκ ετησίως). Την ημέρα η θερμοκρασία είναι υψηλή (40-45oC), ενώ τη 

νύχτα πέφτει στους -5oC. 

− ωκεάνιο: βρίσκεται σε περιοχές κοντά στη θάλασσα και χαρακτηρίζεται από αρκετές βροχές 

και μέτριες θερμοκρασίες. 
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− ηπειρωτικό: το κλίμα αυτό εντοπίζεται κυρίως στο εσωτερικό των ηπείρων και 

χαρακτηρίζεται από πολύ κρύους χειμώνες και πολύ ζεστά καλοκαίρια. 

− πολικό: επικρατεί στις πολικές περιοχές της γης και χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι είναι σύντομο και ο χειμώνας διαρκεί περίπου 11 μήνες. Οι 

ατμοσφαιρικές βροχοπτώσεις είναι σπάνιες (όπως στην έρημο καθώς το νερό παγώνει 

αμέσως στο έδαφος). 

Μάθημα 1.1 Θερμοκρασία 

Η ακτινοβολούμενη ενέργεια του ήλιου φτάνει στο έδαφος (ένα μικρό μέρος αντανακλάται) και 

μετατρέπεται σε θερμότητα. Ο αέρας θερμαίνεται κυρίως μέσω του εδάφους. Η μέγιστη 

θερμοκρασία εδάφους εμφανίζεται όταν δέχεται τη μέγιστη προσπίπτουσα ακτινοβολία (γύρω στις 

12.00 το μεσημέρι). Η μέγιστη θερμοκρασία του αέρα επιτυγχάνεται μεταξύ 15:00 και 16:00, με 

καθυστέρηση λόγω των αντιστάσεων μεταφοράς θερμότητας και της υψηλής θερμικής ικανότητας 

του αέρα. Το παρακάτω σχήμα δείχνει πώς η θερμοκρασία επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών. Για 

όλα τα φυτά υπάρχει ιδανικό εύρος (θερμοκρασία) βέλτιστης ανάπτυξης. 

Ορισμένα φυτά (ειδικά τα οπωροφόρα) απαιτούν χαμηλή θερμοκρασία αέρα για:  

− Διακοπή λήθαργου 

− Ανάπτυξη ματιών 

− Καρποφορία 

Ορισμένα φυτά απαιτούν υψηλή θερμοκρασία εδάφους για: 

− Βλάστηση των φυτών 

− Βλάστηση των σπόρων 

Ορισμένα φυτά απαιτούν υψηλή θερμοκρασία εδάφους και υψηλή θερμοκρασία αέρα για:  

− η βλαστική φάση 

− η αναπαραγωγική φάση (ή ο πολλαπλασιασμός) 
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Εικόνα 1: Πώς αλλάζει η θερμοκρασία μέσα σε ένα χρόνο στην Ελλάδα (Σταθμός Μαρκόπουλου -

Χαμπίδη 2012) 

 

 

Εικόνα 2: Πώς αλλάζει η θερμοκρασία μέσα σε μια μέρα, σε 5 διαφορετικά υλικά (άσφαλτος, τσιμέντο, χώμα, 

γρασίδι, αέρας) 
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Στους 0°C υπάρχει πάγος (παγετός). Οποιαδήποτε υγρασία γίνεται πάγος και οι χυμοί μέσα στα φυτά 

παγώνουν. Αυτό είναι ανεπιθύμητο για τα περισσότερα αρωματικά φυτά, αλλά πολλά έχουν 

αναπτύξει μηχανισμούς αντίστασης. Για την αποφυγή ζημιών και την αποφυγή παγετού, μπορούν να 

εφαρμοστούν τα ακόλουθα: 

− ανεμόμυλοι (έχουν υψηλό κόστος, άρα προορίζονται κυρίως για καλλιέργεια οπωροφόρων 

δέντρων). 

− θερμοκήπιο (υψηλό κόστος, κυρίως για το στάδιο βλάστησης των αρωματικών φυτών το 

χειμώνα) 

− μικρά φυτώρια  

− διαφανές κάλυμμα μεμβράνης 

πηγή: www.geoponiko-parko.gr 

 

πηγή: www.biostalis-shop.gr 

  

Εικόνα 3: Καλλιεργητικές πρακτικές για την αποφυγή του παγετού 

Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει την έννοια της θερμοκρασίας γιατί εκτός από 

την καλύτερη κατανόηση της αλληλουχίας των εποχών και τη σύνδεση με τον βιολογικό κύκλο των 

φυτών, θα ξέρει να λαμβάνει και κατάλληλα μέτρα προστασίας σε περίπτωση ακραίων 

θερμοκρασιών. Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ο ασκούμενος πρέπει να φορά καπέλο, αντηλιακό, 

ελαφρύ μακρυμάνικο ρουχισμό, ενώ οι εφαρμογές λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων γίνονται 

απαγορευτικές. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να ντυθεί ζεστά και να παγώσει (αν η 

θερμοκρασία είναι κοντά ή κάτω από 0oC).  

http://www.geoponiko-parko.gr/
http://www.biostalis-shop.gr/
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Μάθημα 1.2 Κατακρημνίσεις - Υγρασία 

Η ποσότητα του νερού στο κάτω μέρος της ατμόσφαιρας είναι είτε σε αέρια μορφή (ατμός νερού) 

είτε σε υγρή μορφή (βροχή, ομίχλη, σταγονίδια υδρογόνου) είτε σε στερεά μορφή (χιόνι, χαλάζι). Το 

νερό αυτό δημιουργείται από την εξάτμιση του νερού από τις διάφορες υγρές επιφάνειες (λίμνες, 

ποτάμια, θάλασσες) και από τις υδάτινες κατακρημνίσεις (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ.) από τις οποίες 

το νερό ρέει πίσω από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης. 

Ο υδρολογικός κύκλος έχει να κάνει με τη μεταφορά του νερού από τη θάλασσα στην ατμόσφαιρα, 

και πίσω στη γη και τη θάλασσα. Τα 2/3 του νερού που πέφτει στη γη με τη μορφή υετών, 

επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα μέσω της εξάτμισης και της διαπνοής. Το υπόλοιπο 1/3 είτε ρέει 

επιφανειακά είτε διοχετεύεται στο έδαφος καταλήγοντας είτε στη θάλασσα είτε στους υπόγειους 

υδροφορείς. Μέρος της επιφανειακής και υπόγειας απορροής επιστρέφει στη θάλασσα για να 

συνεχίσει τον υδρολογικό κύκλο. Περίπου το 10% της ετήσιας επιφανειακής απορροής 

χρησιμοποιείται για ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 

Εικόνα 4: Ο κύκλος του νερού (www.wikipedia.com) 

Ο κύκλος του νερού μέσα σε ένα φυσικό σύστημα περιγράφεται από τη μαθηματική εξίσωση: 

P = R + ET + I + ΔW + Δq + Q 

Όπου: 

− P είναι τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (βροχή, χιόνι κλπ.) 

http://www.wikipedia.com/


46 

− R είναι η επιφανειακή απορροή (απορροή μέσω ποταμών, λιμνών) 

− ET είναι η πραγματική εξατμισοδιαπνοή (η ταυτόχρονη εκδήλωση των φαινομένων της 

εξάτμισης από το έδαφος και διαπνοής από τα φυτά) 

− I είναι η κατείσδυση (κατείσδυση νερού μέσα από το έδαφος) 

− ΔW είναι η διαφορική αποθήκευση νερού στη γη 

− Δq είναι οι προσφορές κι οι απολήψεις νερού από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και 

− Q είναι η εξωτερική τροφοδοσία του υδρολογικού συστήματος 

Θεωρώντας ότι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και οι μεταβολές των υπόγειων αποθεμάτων είναι 

αμελητέες, οι παράγοντες της παραπάνω εξίσωσης ΔW, Δq και Q τείνουν στο μηδέν κι έτσι η εξίσωση 

του υδρολογικού ισοζυγίου παίρνει τη μορφή: 

P = R + ET + I 

 

 

Η διαπνοή ευθύνεται για τα 2/3 της βροχόπτωσης (ET = 2 / 3P). 

Η επιφανειακή απορροή και η διήθηση αντιπροσωπεύουν το 1/3 της βροχόπτωσης (I + R = 1 / 3P). 

The Hydrological Equation 

P   =   ET   +   Ι  +   R 

Precipitation = Evapotranspiration + Infiltration + Run-off 

      Ρ           =                ΕΤ               +          Ι         +        R 

 

ET = 2/3P 

I+R = 1/3P 

10% of R is used by human activities 
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Το 10% της επιφανειακής απορροής χρησιμοποιείται για ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Η σχετική υγρασία είναι η αναλογία της μερικής πίεσης των υδρατμών με την τάση ισορροπίας των 

ατμών του νερού σε μια δεδομένη θερμοκρασία (στην ίδια θερμοκρασία και πίεση). Ο κορεσμένος 

αέρας έχει σχετική υγρασία 100%, ενώ ο εντελώς ξηρός αέρας έχει υγρασία 0%. Στην Ελλάδα οι τιμές 

κυμαίνονται μεταξύ 40% και 70% κατά μέσο όρο. Οι παράκτιες περιοχές έχουν περισσότερη σχετική 

υγρασία από τις εσωτερικές περιοχές. 

Όταν επικρατεί ομίχλη, ο αέρας είναι συνήθως κορεσμένος. Όταν η θερμοκρασία του αέρα (που 

περιέχει μια ορισμένη ποσότητα υδρατμών) μειώνεται, η σχετική υγρασία του αυξάνεται 

αντίστροφα. Η υψηλή σχετική υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη ασθενειών στα φυτά, ιδιαίτερα στους 

μύκητες.  

Οι βροχές στα περισσότερα φυτά είναι ανεπιθύμητες κατά το στάδιο της ανθοφορίας. Ανεπιθύμητες 

είναι οι μεγάλης έντασης βροχές κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης. 

 

Εικόνα 5: χάρτης της Ελλάδας με τα καταγεγραμμένα ύψη βροχής σε mm (μέσοι όροι) 

Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει το φαινόμενο της βροχόπτωσης – 

χιονόπτωσης – χαλαζόπτωσης και να συνδέσει αυτά τα φαινόμενα με την θερμοκρασία. Επίσης είναι 

σημαντικό να συνδέσουν τα φαινόμενα αυτά με εργασίες κηπουρικής. Για παράδειγμα, σε χαμηλής 

έντασης βροχή (ποτιστική βροχή), μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δουλέψει φορώντας αδιάβροχο, 

μπορεί να ρίξει λίπασμα σε στερεή μορφή αλλά όχι φυτοφάρμακα ή λίπασμα σε υγρή μορφή γιατί 
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θα ξεπλυθούν προς τον υδροφόρο ορίζοντα. Σε περίπτωση δυνατής βροχής ή καταιγίδας είναι 

απαγορευτικές οι εξωτερικές εργασίες κηπουρικής.  
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Μάθημα 1.3 Άνεμος 

Οι μετακινήσεις του ατμοσφαιρικού αέρα με οριζόντια κίνηση ονομάζονται άνεμος. Οι παράγοντες 

που διαμορφώνουν τις κινήσεις του ανέμου και κατ’ επέκταση τη διεύθυνση και την ταχύτητά του 

είναι:  

− η ηλιακή ενέργεια που προσλαμβάνει τόσο η ατμόσφαιρα όσο και η επιφάνεια του εδάφους 

− η ανομοιογένεια του ανάγλυφου του εδάφους 

− η περιστροφική κίνηση της γης γύρω από τον άξονά της 

 

Ο άνεμος είναι ευεργετικός για τα φυτά σε κανονική ταχύτητα, καθώς: 

− Ο άνεμος αυξάνει τις αναταράξεις στην ατμόσφαιρα και τη διαθεσιμότητα CO2 και ως εκ 

τούτου αυξάνει τη φωτοσύνθεση. 

− Πέρα από μια ορισμένη ταχύτητα ανέμου ο ρυθμός της φωτοσύνθεσης γίνεται σταθερός. 

 

Η υψηλή ταχύτητα ανέμου προκαλεί ζημιές στα φυτά όπως: 

− Ο ζεστός άνεμος επιταχύνει την ξήρανση των φυτών αντικαθιστώντας τον υγρό αέρα από 

ξηρό αέρα στους μεσοκυττάριους χώρους 

− Πλαγιάσματα και σφηνώματα φυτών 

− Βλάπτει τους βλαστούς με την απομάκρυνση των ανθών και καρπών 

− Ξεριζώνονται καλλιέργειες και δέντρα με ρηχές ρίζες. 

− Διάβρωση του εδάφους  

− Θραύσεις στελεχών 

− Διανομή της φυτικής παραγωγής 

− Αλλαγές στη φωτοσύνθεση 

− Ανωμαλίες στην αναπαραγωγή των φυτών 
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− Ψύξη φυτών από τον ψυχρό άνεμο 

− Απώλειες νερού (έντονη διαπνοή) 

Πολλά  φυτά (π.χ. γκαζόν, πεύκο) έχουν λεπτά, λογχοειδούς σχήματος και δυνατά φύλλα τα οποία 

αντέχουν σε δυνατούς ανέμους και εξασφαλίζουν λιγότερη διαπνοή. Για την αποφυγή των δυνατών 

ανέμων και την πρόληψη των ανωτέρω βλαβών δημιουργούνται ανεμοφράχτες. 

 Ο ιδανικός ανεμοφράχτης πρέπει:  

− να έχει ανοίγματα για να φιλτράρει και να μειώνει την ορμή του ανέμου (ο συμπαγής 

ανεμοφράχτης αυξάνει την ορμή, δημιουργώντας στροβίλους χαμηλά στα φυτά) 

− να μη σκιάζει τα φυτά (οι αποστάσεις από τα φυτά επιλέγονται με βάση το ύψος του φυτού 

έτσι ώστε να μη γίνεται σκίαση) 

− να μην ανταγωνίζεται τα φυτά σε θρεπτικά στοιχεία & νερό 

Για ερασιτεχνικές ή μικρές καλλιέργειες, μπορούμε να παρέχουμε προσωρινή κάλυψη με πλαστικά 

φύλλα - ψεύτικο κισσό μέχρι να μεγαλώσει ο φυσικός φράκτης. 

 

Εικόνα 6: Χάρτης της Ελλάδας με τους καταγεγραμμένους μέσους όρους ταχύτητας ανέμου (in m/sec) 

Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει τους δυνατούς ανέμους, έτσι ώστε να 

αποφύγει να κάνει εφαρμογή λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων. Επίσης, σε πολύ ισχυρούς ανέμους 

πρέπει να προσέξει μην σπάσουν κλαδιά και τον τραυματίσουν. Καλό είναι να γνωρίζουν τα 4 σημεία 
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του ορίζοντα και να κατανοήσουν από πού φυσάει ένας άνεμος. Οι βόρειοι άνεμοι στην Ελλάδα είναι 

πιο κρύοι από τους νότιους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Οι Εποχές & Ο Χρόνος 

Μάθημα 2.1 Οι Τέσσερις Εποχές 

Στην Ελλάδα όπου επικρατεί το εύκρατο κλίμα, οι εποχές είναι 4 (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, 

χειμώνας). 

Αναλυτικά: 

Το χειμώνα υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες, συχνοί ισχυροί βόρειοι άνεμοι, βροχοπτώσεις και 

συχνές χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά. Η νύχτα είναι μεγαλύτερη από τη μέρα. Η άνοιξη ξεκινά 

σιγά σιγά στην Ελλάδα (τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου). Η θερμοκρασία σημειώνει σταδιακή άνοδο 

από τα τέλη Μαρτίου. Οι βροχοπτώσεις μειώνονται. Το χιόνι είναι σπάνιο τον Απρίλιο. Η 

θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή στα τέλη της άνοιξης. Τα περισσότερα δέντρα παίρνουν νέα φύλλα 

και ανθίζουν. Το καλοκαίρι κρατάει πολύ καιρό. Χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες που 

κορυφώνονται τον Ιούλιο και μεγάλες περιόδους ξηρασίας. Η μέρα διαρκεί περισσότερο από τη 

νύχτα. Το φθινόπωρο κρατάει για αρκετή καιρό στην Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και 

παρατηρούνται συχνές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά παρατηρούνται χιονοπτώσεις αργά το φθινόπωρο. 

Είναι η εποχή που πέφτουν τα φύλλα από τα φυλλοβόλα δέντρα. 

Οι ισημερίες στην Ελλάδα (ίση διάρκεια μέρας  και νύχτας) είναι στις: 

− 23 Σεπτεμβρίου (φθινόπωρο) και 

− 21 Μαρτίου (άνοιξη) 

Από τις 23 Σεπτεμβρίου η νύχτα μειώνεται έως τις 22 Δεκεμβρίου (χειμερινό ηλιοστάσιο) όπου 

παρατηρείται και η μέγιστη νύχτα (μικρότερη ημέρα) του έτους. Από τις 22 Δεκεμβρίου η μέρα 

μεγαλώνει διανύοντας την εαρινή ισημερία (21 Μαρτίου) και φθάνοντας στις 21 Ιουνίου (θερινό 

ηλιοστάσιο) τη μέγιστη ημέρα του έτους (μικρότερη νύχτα). Έκτοτε η μέρα μικραίνει οδεύοντας προς 

την φθινοπωρινή ισημερία για να καταλήξει στο χειμερινό ηλιοστάσιο. 
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Εικόνα 7: οι ισημερίες και τα ηλιοστάσια (www.wikipedia.com) 

 

Τα περισσότερα φυτά ζητούν ανατολικό ή νότιο προσανατολισμό, έτσι ώστε να δέχονται τον ήλιο το 

μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας (καλύτερη αξιοποίηση της ηλιοφάνειας). Τα περισσότερα φυτά έχουν 

ανάγκη από πλήρη ηλιοφάνεια γι’ αυτό καλό είναι να μη σκιάζονται από γειτονικά δέντρα ή κτίρια. 

Η καλή φωτοσύνθεση συνεπάγεται καλή παραγωγή και κατ’ επέκταση καλή απόδοση και καλή 

ποιότητα του τελικού προϊόντος. Οι αποστάσεις φύτευσης έχουν να κάνουν με την καλύτερη 

αξιοποίηση της ηλιοφάνειας. 

Τα ορθόκλαδα φυτά φωτοσυνθέτουν καλύτερα (αφήνουν χώρο στο εσωτερικό τους για την υποδοχή 

της ηλιακής ακτινοβολίας) και κατά συνέπεια έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις και καλύτερη ποιότητα 

τελικού προϊόντος. Τα φυτά για υπό-εκτεθειμένους χώρους είναι συνήθως αειθαλή, με μεγάλα 

φύλλα. Τα καλλωπιστικά φυτά που έχουν ανάγκη από πλήρη ηλιοφάνεια έχουν λαμπερά φύλλα που 

βοηθούν στην αντανάκλαση και την εκτροπή της ακτινοβολίας του ήλιου. 
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Μάθημα 2.2 Εκμάθηση Ώρας 

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να γνωρίζει την ώρα για διάφορους σημαντικούς λόγους (πόση ώρα θα 

δουλέψει κάτω από τον ήλιο, πόση ώρα θα κάνει μία κοπιαστική δουλειά, να αποφύγει τις εξωτερικές 

εργασίες το καλοκαίρι τις ώρες 12.00-16.00 κλπ). 

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μάθει να διαβάζει την ώρα τόσο από το αναλογικό όσο και από το 

ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Το Νερό και Το Έδαφος 

Μάθημα 3.1 Νερό 

Το νερό είναι  απαραίτητο συστατικό στην ανθρώπινη διατροφή και κατέχει εξέχουσα θέση στη 

διατήρηση του περιβάλλοντος. Τόσο η ποσότητα, όσο κι η ποιότητα του νερού παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην επιβίωση διαφόρων οργανισμών της τροφικής αλυσίδας αλλά και στις διάφορες 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Με τη βοήθεια του νερού εισέρχονται τα θρεπτικά στοιχεία στο φυτό. 

Η σύσταση του νερού σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

 

 

Τα κύρια στοιχεία είναι λιγότερα στα επιφανειακά νερά, λόγω του άμεσου εμπλουτισμού τους με το 

καθαρό νερό της βροχής, ενώ είναι πολύ περισσότερα στα υπόγεια νερά, λόγω διάλυσης των 

στοιχείων των πετρωμάτων κι εμπλουτισμού του νερού με αυτά. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα 

επιφανειακά νερά να έχουν πολύ μικρότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από τα υπόγεια νερά.  

Στοιχεία του φυσικού νερού 

Φυσικό νερό 

>1mg/l 

Κύρια Στοιχεία: Ca2+
, Mg2+

, Na+, K+, 

HCO
3

-, Cl-, SO
4

=, NO
3

- 

<1mg/l 
Μεταλλικά ιχνοστοιχεία: Fe, Mn, Cu, Ni, 

 Cr, Cd, Zn, Co, As, Ag, Hg, Pb, Se 
 

Αμέταλλα ιχνοστοιχεία:  

F-, PO
4

3-
, NO

2

-, CN- etc 

Οργανικές ενώσεις ιχνών 
(φαινόλες, υδραζίνες, διοξίνες, χλωροβενζόλια, ΡΑΗ) 

(από ανθρώπινες δραστηριότητες) 
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EC (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ)  

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα εκφράζει την ικανότητα ενός υδατικού διαλύματος να άγει το ηλεκτρικό 

ρεύμα. Αυτή η ικανότητα εξαρτάται απ’ την παρουσία ιόντων, απ’ την ολική τους συγκέντρωση, το 

είδος τους και τη θερμοκρασία. Ορίζεται ως το αντίστροφο της ηλεκτρικής αντίστασης που μετράται 

μεταξύ δύο ηλεκτροδίων λευκόχρυσου, συνδεδεμένα με μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος εντάσεως Ι 

που εμβαπτίζεται στο διάλυμα. Η EC στα νερά μετράται συνήθως σε μS/cm με ειδικό όργανο 

(αγωγιμόμετρο).  

Γενικά τιμές μικρότερες των 1000 μS/cm θεωρούνται ικανοποιητικές για το νερό άρδευσης. Να 

σημειωθεί ότι η άρδευση με νερό υψηλής αγωγιμότητας είναι απαγορευτική για ευαίσθητα 

συστήματα άρδευσης όπως είναι η στάγδην διότι δημιουργεί φραξίματα στους σταλάκτες.  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 

Το βασικότερο πρόβλημα που παρουσιάζουν τα νερά άρδευσης είναι η αλατότητα. Τα διαλυτά άλατα 

που υπάρχουν σε αυτά συσσωρεύονται στο ριζόστρωμα και προκαλούν ανάσχεση της ανάπτυξης και 

μείωση της απόδοσης των καλλιεργούμενων φυτών. Η αύξηση της οσμωτικής πίεσης που 

προκαλείται από τη συσσώρευση αλάτων στο ριζόστρωμα έχει σαν επακόλουθο την ελάττωση της 

διαθέσιμης ποσότητας νερού για τα φυτά. 

Οι καλλιεργητικοί χειρισμοί που αποβλέπουν στη δημιουργία καλού αερισμού και καλού 

στραγγιστικού δικτύου, κάνουν εφικτή την άρδευση με νερό υψηλής αλατότητας. Αντίθετα, σε κακώς 

στραγγιζόμενα εδάφη, τα άλατα από τη χρήση ενός πλούσιου σε άλατα νερού, συσσωρεύονται στο 

ριζόστρωμα δημιουργώντας τοξικότητες σ’ αυτήν τη ζώνη. Επιπλέον, η άρδευση με νερό πλούσιο σε 

άλατα δημιουργεί κρούστα στο έδαφος που επιβαρύνει τη δομή και τον αερισμό του. 

Μία χημική ανάλυση στο νερό που θα χρησιμοποιήσουμε για άρδευση στην καλλιέργειά μας, βοηθά 

στο να κρίνουμε κατά πόσο είναι κατάλληλο για την απόδοση της επιθυμητής ποιότητας του τελικού 

προϊόντος. 

Η συνηθέστερη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της καταλληλότητας ενός νερού για 

άρδευση είναι η μέθοδος Richards. Ωστόσο δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια καταλληλότητας για 

τη γεωργική χρήση του νερού. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ RICHARDS 

Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται ο συντελεστής προσρόφησης Νατρίου SAR (Sodium Absorption 

Ratio) βάση της πιο κάτω σχέσης: 

 

Οι συγκεντρώσεις των ιόντων νατρίου Na, ασβεστίου Ca και μαγνησίου Mg  εκφράζονται σε meq/l . 

 Η ποιοτική ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το Σύστημα Ταξινόμησης του Richards με το οποίο τα 

νερά κατατάσσονται σε 16 κατηγορίες με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και διαφορετική 

καταλληλότητά για άρδευση καλλιεργειών. Το Σύστημα Ταξινόμησης του Richards ακολουθείται απ’ 

το Αμερικάνικο Υπουργείο Γεωργίας.  

Η ταξινόμηση απεικονίζεται στο ημιλογαριθμικό διάγραμμα της εικόνας 8 στο οποίο απεικονίζονται 

οι τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και το ποσοστό του προσροφημένου νατρίου του αρδευτικού 

νερού.  

Οι κατηγορίες καταλληλότητας των αρδευτικών υδάτων κατά Richards φαίνονται αναλυτικά στον 

πίνακα 1. Σύμφωνα με την κατάταξη αυτή υπάρχουν 16 ποιοτικές κατηγορίες νερού (C1-S1, C1-S2, 

C2-S1,C2-S2 κλπ) οι οποίες δείχνουν κατά πόσο τα αρδευόμενα νερά είναι κατάλληλα για 

καλλιέργεια. 
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Εικόνα 8: Ταξινόμηση της καταλληλότητας του αρδευτικού νερού κατά Richards (1954) 
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Πίνακας 1: Κατηγορίες αρδευτικών υδάτων και η καταλληλότητα τους κατά Richards  

Κατηγορία νερού Καταλληλότητα για άρδευση 

1 C1-S1 
Νερό πολύ καλής ποιότητας με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα. 

Κατάλληλο για άρδευση. 

2 C1-S2, C2-S1 

Νερό καλής ποιότητας. Κατάλληλο για άρδευση καλλιεργειών με 

εξαίρεση φυτά εξαιρετικά ευαίσθητα στα άλατα ή εδάφη με κακή 

στράγγιση. 

3 
C2-S2, C1-S3,  

C3-S1 

Νερό μέσης ποιότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση με 

περιορισμούς. 

4 
C1-S4, C2-S3,  

C3-S2, C4-S1 

Νερό μέσης προς κακής ποιότητας. Μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για 

άρδευση ανθεκτικών σε άλατα φυτών και σε καλά στραγγιζόμενα εδάφη. 

5 
C2-S4, C4-S2 

C3-S3 

Νερό κακής ποιότητας. Δεν συνίσταται η χρήση του για αρδευτικούς 

σκοπούς. Παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση με 

αυστηρούς περιορισμούς σε καλά στραγγιζόμενα εδάφη και φυτά 

ανθεκτικά στα άλατα. Κίνδυνος αύξησης της αλατότητας του εδάφους γι 

αυτό συνίσταται η περιοδική έκπλυση των αλάτων. 

6 C3-S4, C4-S3 

Νερό κακής ποιότητας που δεν συνίσταται η χρήση του. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για άρδευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάτω από 

πολλούς περιορισμούς. 

7 C4-S4 
Νερό πολύ κακής ποιότητας. Η εφαρμογή του για άρδευση καθίσταται 

απαγορευτική. 
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Μάθημα 3.2 Το Χώμα 

Το έδαφος είναι το προϊόν αποσάθρωσης του μητρικού πετρώματος. Το έδαφος στηρίζει τα φυτά και 

τους παρέχει θρεπτικά στοιχεία. 

Οι κυριότερες φυσικοχημικές παράμετροι των εδαφών είναι: 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Τα ανόργανα συστατικά του εδάφους κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός 

τους. Αυτές είναι: 

Άμμος (0,05-2mm): Παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών στοιχείων. 

Παρουσιάζει καλές συνθήκες αερισμού και στράγγισης. 

Ιλύς (0,002-0,05mm): Παρουσιάζει αυξημένη ικανότητα συγκράτησης νερού αλλά μειωμένη 

ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών στοιχείων. Παρέχει δυσμενείς συνθήκες αερισμού. Ευνοείται η 

ανάπτυξη ασθενειών. 

Άργιλος (< 0,002mm): Παρουσιάζει αυξημένη ικανότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών 

στοιχείων. Λόγω μειωμένης ταχύτητας διάχυσης του νερού μέσα στην άργιλο προκαλεί δυσμενείς 

συνθήκες αερισμού. Ευνοείται η ανάπτυξη ασθενειών. 

 

Η επί τοις εκατό αναλογία των συστατικών άμμος – άργιλος – ιλύς δίνει την υφή ή αλλιώς  την 

κοκκομετρική σύσταση του εδάφους. Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις εδαφών με βάση την 

κοκκομετρική σύσταση και φαίνονται στο διάγραμμα: 
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Πώς να κατανοήσετε με απλό τρόπο τον τύπο του εδάφους; 

Αν τρίψουμε στο χέρι μας λίγο βρεγμένο χώμα, μπορούμε να καταλάβουμε το είδος του χώματος 

μας:  

ΑΜΜΟΧΩΜΑ (αφράτο χώμα) ΙΛΥΣ (βαρύ χώμα) 

Δημιουργεί ακαμψία και μπορεί να γλιστρήσει 

μέσα από τα δάχτυλα. 

Κολλάει στην παλάμη και πλάθεται. 

Χαρακτηριστικά: 

− Χονδρά σωματίδια 

− Καλή αποστράγγιση 

− Χωρίς κατακράτηση υγρασίας και θρεπτικών 

στοιχείων (άρα το έδαφος χρειάζεται 

λίπανση, τακτικό πότισμα και ελάχιστο 

όργωμα) 

Χαρακτηριστικά: 

− Λεπτά σωματίδια 

− Κακή αποστράγγιση 

− Διατήρηση υγρασίας και θρεπτικών 

συστατικών (άρα δεν χρειάζεται τακτικό 

πότισμα ή λίπανση, ωστόσο, το πορώδες θα 

βελτιωθεί με το όργωμα). 

 

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υφή του εδάφους; 

Τα περισσότερα από τα προβλήματα στις καλλιέργειες των φυτών εμφανίζονται όταν υπάρχει ακραία 

συνθήκη στην υφή του εδάφους (εδάφη άμμου ή λάσπης). 

Τα εδάφη άμμου πρέπει να αρδευτούν καλά και πρέπει να γονιμοποιηθούν ορθολογικά σε κανονικά 

και μικρά κομμάτια. 

− Τα εδάφη λάσπης πρέπει να έχουν καλό όργωμα για να βελτιώσουν τον αερισμό και την 

αποστράγγιση, ωστόσο, το όργωμα δεν πρέπει να είναι βαθύ, και δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 10 εκατοστά. 

− Σε λασπώδη και αργιλώδη εδάφη πρέπει να προσθέσουμε άμμο ποταμού ή περλίτη στο 

έδαφος της επιφάνειας. Αυτό βελτιώνει τη δομή του εδάφους, αυξάνει την ικανότητα 

κατακράτησης νερού και θρεπτικών ουσιών και βελτιώνει τον αερισμό και την αποστράγγιση. 
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2. ΧΡΩΜΑ 

 

Εικόνα 9: Τα διαφορετικά χρώματα ενός εδάφους (www.pinterest.com) 

Από την εποχή του Ομήρου, οι άνθρωποι γνώριζαν ότι το χρώμα του εδάφους παίζει σημαντικό ρόλο 

στη γονιμότητα. Μελέτες έχουν συνδέσει το χρώμα του εδάφους με την οργανική ύλη, καθώς και την 

παραγωγή και εξέλιξη του εδάφους. Το χρώμα του εδάφους έχει συνδεθεί με την περιεκτικότητά του 

σε οργανική ύλη, ενώσεις και στοιχεία: 

− Τα σκούρα χρωματιστά εδάφη είναι πιο γόνιμα. Το μαύρο χρώμα υποδεικνύει τη σύσταση 

οργανικής ύλης. Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει τη σύσταση οξειδίων σιδήρου ή μαγγανίου. 

Τα λευκά και κίτρινα-λευκά χρώματα στα εδάφη αποδίδονται στο ασβέστιο. Τα εδάφη των 

ημίξηρων περιοχών είναι καφέ-γκρι. 

− Κυανά και πράσινα χρώματα υπάρχουν στα εδάφη με άφθονη υγρασία, στα οποία 

εμφανίζονται αναερόβιες βιολογικές αντιδράσεις. Σε γενικές γραμμές, τα υγρά εδάφη είναι 

πολύ πιο σκούρα από τα ξηρά. 

− Το χρώμα των εδαφών επηρεάζει επίσης τη θερμική τους κατάσταση. Τα σκούρα εδάφη 

παίρνουν θερμότητα, γρηγορότερα από τα αφράτα εδάφη, υπό τις ίδιες συνθήκες. 

3. ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Είναι το ποσοστό της ελεύθερης κυκλοφορίας νερού και αέρα στα εδάφη. Εξαρτάται από τον όγκο, 

το σχήμα και τη διάταξη του εδάφους. Το πορώδες ποσοστό σε αμμώδη εδάφη είναι 37-70%, σε 

αργιλώδη και πήλινα εδάφη είναι 47-65%, ενώ στα εδάφη τύρφης μπορεί να ξεπεράσει το 80%. 
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Σχήμα 10: Το πορώδες ποσοστό και πώς επηρεάζεται από τις γεωργικές δραστηριότητες 

(www.moa.gov.cy  ccmaknowledgebase.vic.gov.au) 

Το πορώδες ποσοστό του εδάφους είναι πολύ σημαντικό για τους μικροοργανισμούς του εδάφους 

και για τη διατήρηση της αφράτης υφής του εδάφους. Τα μεγάλα ζώα και τα βαριά γεωργικά 

μηχανήματα συμπιέζουν το έδαφος, μειώνοντας το πορώδες ποσοστό του (σχήμα 10).  

 

4. ΟΞΥΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ - pH 

Η οξύτητα του εδάφους (pH), εκφράζει τη συγκέντρωση υδρογόνου, που προκύπτει από την 

υδρόλυση υδατοδιαλυτών αλάτων και ενώσεων στο νερό και άλλα υγρά διαλύτη. Το pH είναι πολύ 

σημαντικό στο έδαφος επειδή καθορίζει τις διεργασίες του εδάφους, την απορρόφηση θρεπτικών 

ουσιών και ιχνοστοιχείων, την ανάπτυξη και απόδοση διαφορετικών καλλιεργειών και τη διαδικασία 

των μικροοργανισμών. 

− Οι υψηλές τιμές pH αποδίδονται στην παρουσία CaCO3 

− Οι χαμηλές τιμές του pH αυξάνουν επίσης τη βιοδιαθεσιμότητα των βαρέων μετάλλων, ενώ 

οι πολύ χαμηλές τιμές (<4) προκαλούν τοξικότητα των φυτών, ρήξη ριζικής μεμβράνης κ.λπ. 

− Το χαμηλό pH ευνοεί την απελευθέρωση θρεπτικών ουσιών όπως Ca2+, Mg2+, K+, Mn2+, Cu2+ 

μέσω της αποσύνθεσης ορυκτών και της διαλυτότητας του CO3
=, SO4

=, PO4
3- 

− Τα εδάφη που σχηματίζονται από αλκαλικά πετρώματα συνήθως έχουν υψηλότερο pH. Τα 

εδάφη που σχηματίζονται από όξινους βράχους έχουν χαμηλότερο pH. 

http://www.moa.gov.cy/
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− Τα εδάφη σε περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις είναι πιο όξινα από τις περιοχές με χαμηλές 

βροχοπτώσεις λόγω της έκπλυσης βασικών  στοιχείων Ca2+ and Mg2+.  

− Οι τυπικές τιμές pH του εδάφους είναι μεταξύ 4 και 8,5. 

 

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το pH του εδάφους 

− Μειώστε το pH του εδάφους:   

o Με την προσθήκη 400 γρ ορυκτού θείου ανά 10m2 (μειώνει γρήγορα το pH ανά 1 

μονάδα). 

o Με την προσθήκη κομπόστ πευκοβελονών (κάνει το έδαφος πιο αφράτο και το 

εμπλουτίζει σε οργανική ύλη). 

− Αυξήστε το pH του εδάφους:  

o Με την προσθήκη 2,5 κιλών ασβεστόλιθου ανά 10m2 (αυξάνει σταδιακά το pH ανά 1 

μονάδα). 

o Με την προσθήκη τέφρας ξύλου 1 κιλού ανά 10m2 (αυξάνει γρήγορα το pH ανά 1 

μονάδα). 

o Με την προσθήκη ασβέστη ή δολομίτη (περίπου 150-700 γρ ασβέστη ανά m2). 

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ - ΗΑ 

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα αναφέρεται σε όλα τα διαλυτά άλατα του εδάφους και μετράται σε 

μmhos/cm (μS/cm) στους 25 °C. Η ΗΑ εξαρτάται από την παρουσία των ιόντων, τη συγκέντρωσή τους 

και τη θερμοκρασία. Ο συντελεστής 0,7 είναι αποδεκτός, και εκφράζει τις κατά προσέγγιση 

συγκεντρώσεις των συνολικών αλάτων στα υπόγεια ύδατα, δηλαδή TOTAL SALS = 0,7xEC 

Τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα τοξικότητας χλωρίου δημιουργούν υποψίες για υψηλή 

ηλεκτρική αγωγιμότητα στο έδαφος. 

Ένα έδαφος με υψηλές τιμές ΗΑ (μεγαλύτερο από 3.000 μS/cm) είναι προβληματικό και ακατάλληλο 

για τις περισσότερες καλλιέργειες. Σε περίπτωση που αυτό το έδαφος χρησιμοποιείται για 

ευαίσθητες καλλιέργειες αλατιού, πρέπει να το απολυμάνουμε ποτίζοντας το διαδοχικά, 
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προκειμένου να εκχύσουμε τα άλατα προς τον υδροφόρο ορίζοντα. Μετά το πότισμα, το έδαφος 

πρέπει να εμπλουτιστεί με ενισχυτές εδάφους.  

Εξαιρέσεις σε αυτό αποτελούν τα φυτά που ευδοκιμούν σε παράκτια εδάφη (π.χ. hornbeam, 

θαλάσσιο buckthorn, σκίουρος κ.λπ.). 

Η αγωγιμότητα του εδάφους μπορεί να μετρηθεί με αγωγό νερού, έχοντας αναμιχθεί 2: 1 με 

απιονισμένο νερό και έδαφος (μετά από 5-8 ώρες καθίζησης για να κατακρημνιστεί). Το έδαφος 

πρέπει πρώτα να κοσκινιστεί και να στεγνώσει σε φούρνο. 

6. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 

Η οργανική ύλη είναι αποτέλεσμα χημικών και βιολογικών δραστηριοτήτων σε διάφορα 

υπολείμματα φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Δίνει μεγάλη γονιμότητα στο έδαφος. Η οργανική ύλη 

αποτελείται από οργανικές ενώσεις που αποτελούν το 10-20% των γνωστών ομάδων και το 80-90% 

άλλων άγνωστων ενώσεων που αποτελούν χούμο. Το χούμος είναι ένα υλικό με βαθύ γκρι χρώμα, 

που προέρχεται από την οργανική ύλη του εδάφους, άμορφο, χωρίς κυτταρική δομή και υψηλό 

μοριακό βάρος. Το χούμος (80-90% οργανική ύλη) δεν υπόκειται σε περαιτέρω αποικοδόμηση. 

Η οργανική ύλη περιλαμβάνει: 

− Ζωντανούς και νεκρούς μικροοργανισμούς του εδάφους 

− φυτικά και ζωικά κατάλοιπα σε διάφορα στάδια και βαθμούς αποσύνθεσης 

− νεοσχηματισμένες ενώσεις ως αποτέλεσμα της χημικής και βιολογικής δραστηριότητας των 

μικροοργανισμών του εδάφους. 

 

Η οργανική ύλη: 

− Δίνει στα φυτά όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά 

− Είναι πηγή αζώτου (N) και φωσφόρου (P) 

− Αυξάνει τη συνοχή των αμμωδών εδαφών 

− Βελτιώνει το πορώδες επίπεδο 

− Προωθεί τη δημιουργία σταθερών μεγεθών 

− Αυξάνει την ικανότητα κατακράτησης υγρασίας 
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− Αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων 

− Προστατεύει την έκπλυση θρεπτικών ουσιών (όπως N, P, S)  

− Κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης του συμβάλλει στη χημική ολίσθηση ορυκτών καθώς  

απελευθερώνονται όξινες ουσίες και CO2 

− Αποτελεί πηγή ενέργειας για μικροοργανισμούς 

− Αυξάνει τη θερμοκρασία του εδάφους 

− Αυξάνει τη διαθέσιμη υγρασία στα αμμώδη εδάφη  

− Αυξάνει την προσαγωγή του αέρα και την κίνηση του νερού σε λεπτό έδαφος. 

Η οργανική ουσία του εδάφους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η επεξεργασία του 

εδάφους, η θερμοκρασία και το pH. 

Το όργωμα του εδάφους, οδηγεί σε μείωση της οργανικής ύλης (λόγω οξείδωσης). Οι υψηλές 

θερμοκρασίες οδηγούν επίσης σε μείωση της οργανικής ύλης (αυξάνουν το ρυθμό αποσύνθεσης και 

οξείδωσης της οργανικής ουσίας). Οι υψηλές τιμές του pH μειώνουν το τμήμα οργανικής ύλης, καθώς 

υπό αλκαλικές συνθήκες αυξάνεται η δραστηριότητα των μικροοργανισμών. 

Μια χημική ανάλυση εδάφους μας δείχνει όλες τις παραπάνω παραμέτρους και μας βοηθά να 

επιλέξουμε τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές (σωστή λίπανση, βελτίωση υφής εδάφους) για 

την καλλιέργειά μας. 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ – ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Τύρφη 

Σπογγώδες, αφράτο και ινώδες φυσικό υλικό που σχηματίζεται στο υπέδαφος (στον πυθμένα λιμνών 

και λιβαδιών) από ερμητικά παγιδευμένα και αργή αποσύνθεση των φυτικών καταλοίπων. Η τύρφη 

βελτιώνει άμεσα τον εκροή και την αποστράγγιση της καλλιεργούμενης περιοχής. 
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Πίνακας 2: Μορφές τύρφης και οι ιδιότητες τους 

Η ξανθιά τύρφη βρίσκεται σε φάση μερικής 

αποσύνθεσης. 

Η μαύρη τύρφη (λάσπη) βρίσκεται σε πιο 

προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης και έχει 

πιο σκούρο χρώμα από την ξανθιά. 

Ιδιότητες:  

− καλός αερισμός 

− καλή κατακράτηση νερού 

− σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε 

θρεπτικά συστατικά 

− όξινο pH 

− ινώδης υφή 

 

Ιδιότητες:  

− υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά 

συστατικά 

− λεπτή υφή 

− αυξημένη κατακράτηση νερού 

− φτωχός αερισμός 

 

Πίνακας 3: Τα χαρακτηριστικά της ξανθιάς και μαύρης τύρφης 

 Ξανθιά τύρφη Μαύρη τύρφη 

Πορώδες επίπεδο ξηρής τύρφης 90-95% 85% 

Πορώδες επίπεδο μετά την αποστράγγιση 13% 4% 

Περιορισμός της υγρασίας 
10-15 φορές η μάζα 

της 
5 φορές η μάζα της 

Βαθμός αποσύνθεσης Χαμηλή Υψηλή 

pH 2,5-4,5 4-7 

Διάρκεια υψηλή χαμηλή 
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Δασικά Εδάφη 

Είναι αλκαλικά εδάφη (που περιέχουν Ca2+) με εξαίρεση τα καφέ εδάφη.  Είναι φτωχά σε θρεπτικά 

συστατικά, οπότε χρειάζονται γονιμοποίηση.  

 Τα δασικά εδάφη περιλαμβάνουν εδάφη από κάτω 

− δενδρόφυτα δέντρα (κατάλληλα για κηπουρική για την ανάπτυξη φυλλωδών ειδών) 

− σχίνος (έχει ρητίνη, δεν συνίσταται για σπορά) 

− ερείκη 

− καστανιές 

− Τσίπουρο έδαφος (προέρχεται από προϊόντα που έχουν απομείνει κατά την παραγωγή 

τσίπουρου, όταν αποσυντίθεται  «το αμπέλι»). 

Κομπόστ 

Το κομπόστ προκύπτει από την ανάμειξη αποσυντιθέμενων οργανικών καταλοίπων με χώμα σε  

ειδικό κάδο ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο έδαφος. Τα οργανικά υπολείμματα αποσυντίθενται 

με τη βοήθεια γαιοσκώληκων και μικροοργανισμών. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως η αύξηση 

της συνοχής του εδάφους, η συμπίεση του εδάφους, η αυξημένη κατακράτηση νερού, ο βελτιωμένος 

αερισμός, η ρύθμιση του pH, η αλατότητα του εδάφους και η κατακράτηση βαρέων μετάλλων και 

φυτοφαρμάκων.  

 

Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως: 

− Παρέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των φυτών και για τους 

μικροοργανισμούς του εδάφους 

− Αυξάνει τη συνοχή του εδάφους. 

− Αποτρέπει τη συμπίεση του εδάφους. 

− Αυξάνει την αποθήκευση νερού και βελτιώνει τον αερισμό. 

− Ελέγχει το pH του εδάφους και την αλατότητα. 

− Παρέχει θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη φυτών και μικροοργανισμών του 

εδάφους. 
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− Κρατάει τα βαρέα μέταλλα και τα φυτοφάρμακα. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΟΜΠΟΣΤ; 

Στον κάδο κομποστοποίησης ή στη θέση κομποστοποίησης στο έδαφος, πρέπει να πετάμε τακτικά 

οργανικά υπολείμματα όπως φαίνεται στον πίνακα 4. Υπάρχει ήδη τοποθετημένο χώμα (είναι καλό 

να έχουμε γαιοσκώληκες, αν όχι, εμφανίζονται μόνοι τους - προσελκύονται από την οργανική ύλη). 

Είναι σημαντικό για τη σωστή αποικοδόμηση των υλικών να έχει σωστό αερισμό και σωστή υγρασία 

(ο τόπος δεν πρέπει να στεγνώσει εντελώς ούτε οι οργανισμοί να πνιγούν από την υπερβολική 

υγρασία). Στους εμπορικούς κάδους κομποστοποίησης, υπάρχουν τρύπες για την εκροή του υλικού. 

Πολλές φορές, θα πρέπει να αναμειγνύουμε το υλικό για καλύτερο αερισμό. Συνήθως, το κομπόστ 

είναι έτοιμο μέσα σε 3-4 μήνες από την ημέρα που δημιουργήθηκε. 

 

 

Η κομποστοποίηση της κουζίνας και των 
απορριμμάτων κήπου είναι εύκολη 

 

Η κομποστοποίηση της κουζίνας και των 
απορριμμάτων κήπου είναι εύκολη 

 
Βάλε αυτά μέσα. 

 
Κράτα αυτά έξω. 
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Πίνακας 4: Υπολείμματα που μπορούν να κομποστοποιηθούν 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ 

ΚΑΔΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΖΩΤΟΥ (Ν) 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΑΝΘΡΑΚΑ (C) 

γρασίδι χαρτί χωρίς μελάνι 
      σπόροι 

αγριόχορτων 
έλαια και λίπη 

φρούτα και φλούδες        χαρτοπετσέτες 
αγριόχορτα και 

άρρωστα φυτά 

 μαγειρεμένο 

φαγητό 

λαχανικά και φλούδες φύλλα φυτών 

φύλλα 

ευκαλύπτου, 

τριαντάφυλλου, 

σύκων και 

αλεξανδρινού 

σαλάτες με λάδι 

    κοπριά πουλερικών και ζωική 

κοπριά 
άχυρο, πριονίδι      πευκοβελόνες 

κοπριά γάτας ή 

σκύλου 

τσόφλια αυγών  
     επεξεργασμένο 

ξύλο 
γαλακτοκομικά 

καφές      μοριοσανίδες ψωμί 

τσάι 
 

γυαλιστερό χαρτί 
       κρέας, ψάρι, 

κόκκαλα 

 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Περλίτης: 

 

Είναι ανόργανο αλουμινοσιλικό ορυκτό ηφαιστειακής προέλευσης. Θεωρείται ένα πολύ ελαφρύ 

υλικό και μπορεί να κρατήσει μέχρι και 4 φορές το βάρος του στο νερό. 
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− Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του αερισμού, της αποστράγγισης και της κατακράτησης 

υγρασίας. Είναι ανθεκτικό υλικό χωρίς ημερομηνία λήξης. 

− Η τραχιά επιφάνεια κάθε κόκκου του επιτρέπει να διατηρεί την υγρασία. 

− Παρέχει καλή αποστράγγιση. 

− Είναι πολύ ελαφρύ επομένως απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή επειδή αποστραγγίζεται εύκολα με 

το πότισμα.  

− Η προσθήκη του σε βαριά εδάφη βελτιώνει την υφή του εδάφους τους. 

Ελαφρόπετρα: 

 

Η ελαφρόπετρα είναι ορυκτό βελτιωτικό εδάφους.  

− Είναι ιδανικό για υδροπονία. 

− Είναι ιδανικό για αρχιτεκτονική τοπίου. 

− Έχει υψηλή ικανότητα κατακράτησης υγρασίας. 

− Έχει σταθερή ποιότητα και κοκκομετρία  

− Έχει αυξημένη αντοχή σε κύκλους παγετού σε σύγκριση με άλλα πορώδη υλικά. 

 

Ζεόλιθος:  

 

− Πορώδες ορυκτό  
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− Βελτιώνει το πορώδες επίπεδο 

−  Αυξάνει την κατακράτηση υγρασίας  

− Βελτιώνει την υφή του εδάφους  

− Σε βαριά εδάφη προστίθεται με τη μορφή χαλικιού (2,5-5 mm)  

− Σε αφράτα εδάφη προστίθεται με τη μορφή λεπτού χαλικιού (0,8-2,5mm)  

− Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής (> 10 χρόνια) 

Βερμικουλίτης:  

 

Ο βερμικουλίτης έχει τη μορφή εδάφους και προέρχεται από το φυσικό ορυκτό μίκα. Εμποδίζει το 

έδαφος να στεγνώσει κατά τη σπορά και αποτρέπει τυχόν θερμικές διακυμάνσεις. Μετά τη σπορά, η 

κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους με ένα λεπτό στρώμα βερμικουλίτη θα εξασφαλίσει τη 

βλάστηση ισχυρών δενδρυλλίων. Τα οφέλη του είναι σημαντικά όπως: 

− Διατηρεί το νερό και τα θρεπτικά συστατικά 

− Περιέχει μεγάλο ποσοστό Κ+& Μg2+ 

− Παράγει εύκολα θρεπτικά συστατικά στα φυτά 

− Αποτρέπει μεγάλες αλλαγές στο pH. 

− Με τον καιρό, συμπιέζεται (δεν σπάει), οπότε χάνει τα πολύ καλά χαρακτηριστικά του. 
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Φλοιός Πεύκου: 

 

Ενώ αλλοιώνονται αργά, τα κομμάτια του φλοιού πεύκου απελευθερώνουν τα θρεπτικά συστατικά 

τους. 

− Είναι ένα ανθεκτικό υλικό 

− Διατηρεί την υγρασία 

− προστατεύει τα φυτά από τα αγριόχορτα (σάπισμα) 

 

Κοπριά: 

 

Παρόλο που θεωρείται οργανικό φυσικό λίπασμα, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ενισχυτικό 

εδάφους, καθώς μπορεί να βελτιώσει την υφή του εδάφους και την ικανότητα συγκράτησης του 

νερού.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΦΥΤΑ 

Μάθημα 4.1 Τα Μέρη του Φυτού 

 

 

Σχήμα 11: Μέρη του Φυτού (geocities.ws) 

 

A. Η ρίζα είναι το μέρος του φυτού κάτω από το έδαφος (μόνο τα τροπικά φυτά έχουν εναέριες 

ρίζες λόγω της υψηλής υγρασίας που εμφανίζεται στο τροπικό κλίμα). Η βασική λειτουργία της 

ρίζας είναι η υποστήριξη και ο εφοδιασμός του φυτού με νερό και διαλυμένα άλατα. Η ρίζα τείνει 

πάντα να κατεβαίνει στο έδαφος (θετικός γεωτροπισμός), ανεξάρτητα από τη θέση του φυτού. 

B. Ο κορμός. Είναι ο κύριος βλαστός που ενώνει τη ρίζα με το πάνω μέρος του φυτού. Τα φυτά, 

ανάλογα με τον τύπο του κορμού τους χωρίζονται σε: 

− δέντρα (έχουν μεγάλο κεντρικό κορμό) 

− θάμνοι (πολλοί λεπτοί κορμοί ξεκινούν από το έδαφος και υποστηρίζουν το φυτό) 

− Ή οι πόροι (έχουν έναν κεντρικό κορμό που είναι πολύ λεπτός). 

Οι βλαστοί τείνουν να ανεβαίνουν αναζητώντας φως (αρνητικό γεωτροπισμό). Οι βλαστοί 

διακλαδώνονται έξω σε μεμονωμένους βλαστούς που με τη σειρά τους διακλαδώνονται με 
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άλλους βλαστούς και ούτω καθεξής. Στους βλαστούς εμφανίζονται τα μπουμπούκια που θα 

δώσουν είτε νέα φύλλα, νεαρούς βλαστούς ή λουλούδια. 

C. Το φύλλο αναπτύσσεται στο βλαστό και είναι το εργαλείο προετοιμασίας αμύλου (το κύριο 

φυτικό τρόφιμο). Τα νεύρα του φύλλου είναι οι αγωγοί που φέρνουν το νερό με τα άλατα από 

το βλαστό στο φύλλο και επιστρέφουν τα θρεπτικά συστατικά που παράγονται στο βλαστό. Στην 

επιφάνεια του φύλλου (κυρίως στην κάτω πλευρά) βρίσκονται τα στόματα μέσω των οποίων το 

φυτό βγάζει νερό στην ατμόσφαιρα. Τα φύλλα μπορούν να έχουν διαφορετικούς τύπους 

πλευρών, μεγεθών και σχημάτων. Στις ξηρές περιοχές βρίσκονται φυτά με λεπτά φύλλα (για 

μειωμένη διαπνοή), ενώ στις υγρές περιοχές τα φύλλα είναι μεγάλα. 
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Μάθημα 4.2 Οι Κύριες Λειτουργίες του Φυτού 

Διαπνοή: Το νερό εισέρχεται στο φυτό μέσω των ριζών, ανεβαίνει σε όλο το φυτό μέσω των βλαστών 

και φτάνει στα φύλλα όπου εξατμίζεται από τα στόματα. Η αναπνοή εξασφαλίζει ότι τα άλατα 

μεταφέρονται σε όλο το φυτό. Η διαπνοή ρυθμίζει επίσης τη θερμοκρασία των φυτών. Η αναπνοή 

εξαρτάται από την υγρασία του αέρα και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Φωτοσύνθεση: Είναι η διαδικασία παραγωγής γλυκόζης και οξυγόνου από τα φυτά, απλά 

απορροφώντας νερό (από τις ρίζες) και διοξείδιο του άνθρακα (από τον αέρα), πάντα με τη βοήθεια 

του ήλιου. Η φωτοσύνθεση εμφανίζεται μόνο στα πράσινα μέρη του φυτού και περιγράφεται με την 

ακόλουθη εξίσωση: 

6H2O + 6CO2→ C6H12O6 + 6O2 

Αναπνοή: Η αναπνοή γίνεται κυρίως από τα φύλλα και λιγότερο από το βλαστό ή τη ρίζα. Βοηθά στη 

διάσπαση του αμύλου και, κατά συνέπεια, στην παροχή ενέργειας στο φυτό. Κατά την αναπνοή τα 

φυτά απορροφούν οξυγόνο από το περιβάλλον και εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Ωστόσο, 

καθώς στη φωτοσύνθεση γίνεται το αντίστροφο φαινόμενο, η εξάλειψη του οξυγόνου γίνεται κατά 

τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά τη νύχτα, όταν το φυτό δεν φωτοσυνθέτει, τα φυτά εκπέμπουν μόνο 

διοξείδιο του άνθρακα, αλλά όχι σε ανησυχητική ποσότητα. 

Επίσης, σημαντικές λειτουργίες του φυτού που πρέπει να γνωρίζει ο ασκούμενος είναι: 

− Η πρόσληψη νερού και θρεπτικών ουσιών μέσω της ρίζας. Το αλμυρό νερό μεταφέρεται από 

τη ρίζα στον κύριο κορμό και από εκεί μέσω του αγγειακού συστήματος πηγαίνει σε όλο το 

φυτό. Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της διαπνοής, της 

αναπνοής και της φωτοσύνθεσης. 

− Καρποφορία. Το μπουμπούκι λουλουδιών θα μετατραπεί σε λουλούδι, το οποίο μετά από 

λίγο ρίχνει τα σέπαλα και τα πέταλα θα σχηματίσουν αργά τον καρπό. Ο καρπός περιέχει 

τους σπόρους που αν φυτευτούν στο έδαφος θα δώσουν ένα νέο φυτό, το ίδιο είδος από το 

οποίο προέρχονται.  
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Μάθημα 4.3 Ο Βιολογικός Κύκλος των Φυτών 

Ο μαθητής πρέπει να καταλάβει ότι το φυτό υφίσταται μια σειρά αλλαγών στη μορφή, 

επιστρέφοντας στο αρχικό στάδιο. Το πιο σημαντικό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι να 

παρασχεθούν όλοι οι απαραίτητοι παράγοντες στα φυτά, έτσι ώστε ο βιολογικός κύκλος να μπορεί 

να ολοκληρωθεί:   

− Πότισμα  

− Σωστή θερμοκρασία  

− Σωστός φωτισμός (αποφυγή σκιερών σημείων)  

− Απαραίτητα θρεπτικά συστατικά (εναλλακτικά τοποθέτηση λιπάσματος) 

− Προστασία του φυτού από ασθένειες, ζιζάνια ή αγριόχορτα (φυτοπροστασία) 
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Μάθημα 4.4 Τα Βασικά Φυτά – Τύποι Φυτών 

Ο μαθητής πρέπει να καταλάβει ότι τα φυτά ανάλογα το μέγεθος τους, την χρήση, την διάρκεια ζωής, 

και την κατάσταση των φύλλων τους (μέσα στο χρόνο) μπορούν να χωριστούν σε τύπους όπως 

φαίνεται και στο σχήμα παρακάτω. 

− Τύποι ανάλογα με το μέγεθος: γρασίδι, θάμνος, δέντρο 

− Τύποι ανάλογα την χρήση: Καλλωπιστικά (για διακόσμηση) ή χρηστικά 

− Τύποι ανάλογα την διάρκεια ζωής: ετήσια & πολυετή  

− Τύποι ανάλογα τα φύλλα: φυλλοβόλα (τα φύλλα πέφτουν το φθινόπωρο) & αειθαλή 

 

 

 

 

ΦΥΤΑ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

= ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ

ΓΡΑΣΙΔΙ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

(χρήση των φύλλων, λουλουδιών, 
φρούτων, κτλ..)

ΔΕΝΤΡΑ

ΘΑΜΝΟΙ

ΓΡΑΣΙΔΙ

ΦΥΤΑ

(κύκλος ζωής)

Ετήσιο

(ζει μόνο ένα χρόνο)

Πολυετές

(ζει πολλά χρόνια)
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Φυτά

(φύλλα)

Φυλλοβόλα

(τα φύλλα πέφτουν το 
φθινοπωρο και βγαίνουν 

νέα την άνοιξη)

Αειθαλή

(τα φύλλα δεν πέφτουν)
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ΜΕΡΟΣ 3 Ειδικές Κηπουρικές Δραστηριότητες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Κηπουρική, Εργαλεία και Μηχανήματα 

Μάθημα 5.1 Τα Βασικά Εργαλεία, Μηχανήματα & Εξοπλισμός 

Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει όλα τα βασικά γεωργικά εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμό, να τα 

αναγνωρίζει και να τα συσχετίζει με το γεωργικό έργο. Είναι επιτακτική ανάγκη να τα χρησιμοποιεί 

ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας. 

Τα βασικά εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμός, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση 

τους, παρουσιάζονται στη Ενότητα 5 του "κειμένου για όλους για μαθητές με νοητική υστέρηση".  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Γεωργικές Δραστηριότητες 

Μάθημα 6.1 Είδη χώματος, Μείγματα & Σπορά 

Οι απαραίτητες γεωργικές εργασίες είναι: 

a. Δημιουργία μείγματος χώματος 

b. Γέμισμα γλαστρών ή σπορείων με μείγμα χώματος 

c. Σπορά - φύτευση δενδρυλλίων 

d. Εξομάλυνσή του εδάφους 

e. Κάλυψη εδάφους με προστατευτικό στρώμα 

f. Μεταφύτευση 

g. Ξεχορτάριασμα 

h. Όργωμα (επεξεργασία εδάφους) 

i. Πότισμα 

j. Λίπανση εδάφους 

k. Εφαρμογή βιολογικών φυτοφαρμάκων 

l. Κλάδεμα - κοπή γκαζόν 

m. Απομάκρυνση πεσόντων φύλλων και σκουπιδιών, απομάκρυνση κλαδεμένων υλικών 

n. Συγκομιδή 

o. Καθαρισμός και αποθήκευση εργαλείων (γίνεται μετά από όλες τις εργασίες 

καλλιέργειας) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Για να δημιουργήσετε νέα φυτά, είτε σπέρνοντας είτε με τη μέθοδο της φυτικής διάδοσης (ριζώματα, 

μοσχεύματα κ.λπ.) θα χρειαστείτε το ιδανικό μείγμα εδάφους. Αυτό πρέπει να είναι αφράτο, ικανό 

να αντέχει την υγρασία αλλά όχι τοξικό για τους σπόρους. Στο μείγμα σποράς αποφύγετε την τύρφη. 

Έχει πολύ χαμηλό pH που μπορεί να κάψει τους σπόρους. Σε οποιοδήποτε άλλο μείγμα εδάφους, η 

τύρφη μπορεί να είναι περίπου 25%. 
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Σχήμα 12: Σύνθεση ορισμένων μειγμάτων χώματος 

 

Ανακατεύουμε σε ειδικό μέρος τα υλικά με ένα μεγάλο φτυάρι για να αναμειχθούν ομοιόμορφα. 

ΓΕΜΙΣΜΑ ΓΛΑΣΤΡΩΝ Ή ΣΠΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΊΓΜΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Με το παραπάνω μείγμα γεμίζουμε είτε τις γλάστρες είτε τους σπόρους για να δημιουργήσουμε νέα 

φυτά (με εγγενή ή φυτικό τρόπο διάδοσης). Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε μικρά μπαστούνια. 

 

Λίπασμα; 
25%

Άμμος 25%

Κοινό χώμα; 
50%

Κομπόστ; 
25%

Περλίτης; 
25%

Κοινό Χώμα; 
50%
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ΣΠΟΡΑ 

Δημιουργία φιντανιών  

Στην περίπτωση φυτών ενός ή δύο ετών, τα φυτά προκύπτουν με σπορά. Είτε αγοράζουμε τον σπόρο 

είτε τον συγκομίζουμε από την προηγούμενη καλλιέργεια και τον κρατάμε σε ένα σκοτεινό, καλά 

αεριζόμενο μέρος χωρίς υγρασία. Η σπορά είναι ο σεξουαλικός τρόπος αναπαραγωγής. Σε 

περίπτωση που θέλουμε να αναπαράγουμε πολυετή φυτά μόνοι μας, η καλύτερη μέθοδος 

πολλαπλασιασμού είναι με μοσχεύματα ή διαίρεση (ο ιδανικός τρόπος πολλαπλασιασμού 

αναφέρεται για κάθε αρωματικό - φαρμακευτικό φυτό στο σχετικό κεφάλαιο). 

1. Η σπορά εφαρμόζεται συνήθως σε φυτά ενός ή δύο ετών, τα οποία είναι εύκολα στη 

βλάστηση και δεν απαιτούν ειδικές συνθήκες βλάστησης. Εφαρμόζεται πρώτα σε ένα 

σπορείο και μόλις τα φυτά έχουν επαρκές μέγεθος, μεταμοσχεύονται με μια ειδική μηχανή 

φύτευσης στο έδαφος. Μερικοί καλλιεργητές σπέρνουν απευθείας στο έδαφος για να 

εξοικονομήσουν χρόνο και εργασία. Με αυτόν τον τρόπο διατρέχουν τον κίνδυνο να μην 

βλαστήσουν λόγω ακραίων κλιματολογικών συνθηκών. 

− Η πιο κοινή περίοδος σποράς για τους περισσότερους είναι το τέλος του χειμώνα με αρχές 

άνοιξης ενώ η περίοδος φύτευσης είναι η άνοιξη (από τον Μάρτιο έως τον Μάιο).  

− Ένα συνηθισμένο μείγμα για το σπορείο έχει την παρακάτω σύνθεση: 

 

Σχήμα 13: Σύνθεση ορισμένων μειγμάτων εδάφους 

− Ποτίζουμε το παραπάνω μείγμα για να έχουμε την τέλεια υγρασία και αναμειγνύουμε μετά. 

− Σε περίπτωση που ο σπόρος είναι μικρός, μπορούμε να τον ανακατέψουμε με άμμο.  

Καλά 
Αφομοιωμένη 
Κοπριά; 25%

Ανόθευτη 
Άμμος 

Ποταμού; 
25%

Κοινό 
Κηπευτικό 

Χώμα; 
50%
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Είδη Σπορείων 

1. Κρύο Σπορείο (δεν θερμαίνεται) 

− Χρειάζεται ηλιόλουστο μέρος 

− Χρειάζεται νότιο προσανατολισμό 

− Χρειάζεται προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες 

− Χρειάζεται προστασία από κρύους ανέμους 

− Χρειάζεται γυάλινη ή πολυαιθυλική κάλυψη 

− Σε υψηλές θερμοκρασίες αφήνουμε το κάλυμμα ανοιχτό 

− Σε χαμηλές θερμοκρασίες έχουμε το κάλυμμα κλειστό, ενδεχομένως καλυμμένο με ύφασμα 

ή εφημερίδες. 

 

 

Σχήμα 14: Εικόνα ενός θερμού σπορείου 

 

2. Θερμό Σπορείο (θερμαίνεται) 

− Εκμεταλλεύεται την θερμότητα που απελευθερώνεται από την αποσύνθεση οργανικής ύλης 

(μη αφομοιωμένη κοπριά και μη αποσυντεθειμένο κομπόστ). 

− Χρειάζεται γυάλινη ή πολυαιθυλική κάλυψη 

− Σε υψηλές θερμοκρασίες αφήνουμε το κάλυμμα ανοιχτό  

 Γυαλί 

 Ξύλο 

Χώμα  Χώμα  

Μη αφομοιωμένη κοπριά 

Ξύλο 
→ 

Χώμα από άργιλο 
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− Σε χαμηλές θερμοκρασίες έχουμε το κάλυμμα κλειστό, ενδεχομένως καλυμμένο με ύφασμα 

ή εφημερίδες.  

3. Σπορείο στο θερμοκήπιο 

Σε κουτί ή ειδικά κιβώτια (ερασιτεχνικές γλάστρες) ή δοχεία τύρφης 
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− Οι μεγάλοι σπόροι πρέπει να καλυφθούν 1-3 εκ. 

− Οι βολβοί (π.χ. κρεμμύδια) πρέπει να καλύπτονται 3-6 εκ (περίπου 3 φορές το μήκος τους) 

− Οι μικροί σπόροι πρέπει να καλύπτονται ελαφρώς με αλεσμένη κοπριά εδάφους 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ 

1. Σπορά σε ένα σπορείο 

− Δημιουργία μείγματος χώματος 

− Βάλτε το μείγμα στο σπορείο 

− Πατήστε το με μια σανίδα - εξομάλυνση 

− Πότισμα 

− Αποστράγγιση (για ≈ 24 ώρες) 

− Σπορά (ώριμοι σπόροι, καλά διατηρημένοι, από λεπτά φυτά, ανάμειξη μικρών σπόρων με 

άμμο) 

Κάλυψη του σπόρου 

Εάν ο σπόρος είναι κοντά στην επιφάνεια,  
Είναι ευάλωτος σε έντομα και πουλιά.  
Αλλά έχει μεγαλύτερη έκθεση σε φως 

Και μειωμένη υγρασία 

Εάν ο σπόρος πάει αρκετά βαθιά  

ξεμένει από θρεπτικά συστατικά,  

έτσι δεν έχει καμία δύναμη  

να ανέβει στην κορυφή 
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− Βάθος σποράς ≈ 3 φορές το μήκος του σπόρου 

− Χαμηλή πίεση και πάλι με την σανίδα (για να έρθει σε επαφή ο σπόρος με το έδαφος) 

− Καλύπτουμε με το ίδιο μείγμα (ή διαφορετικό για σπόρους που απαιτούν υψηλές 

θερμοκρασίες) 

− Εξασφαλίστε τη θερμή θερμοκρασία (όχι λιγότερο από 10-15oC) 

− Εξασφαλίστε ημι-φως (ούτε έντονο φως ούτε σκοτάδι) 

− Τελικό πότισμα (καθημερινά και ελαφρώς σαν βροχή) 
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Κάνοντας Τα Φυτά Ανθεκτικά 

− Από την 3η ημέρα (μετά τη σπορά) ανοίγουμε σταδιακά το κάλυμμα του σπορείου  

− 2 εβδομάδες μετά τη σπορά (που είναι η μέση βλάστηση των σπόρων) οι γλάστρες βγαίνουν 

εντελώς από το σπορείο, σε προστατευμένο μέρος, αλλά επιστρέφουν τη νύχτα στο σπορείο. 

− Την 3η εβδομάδα οι γλάστρες βγαίνουν την ημέρα και τη νύχτα (επιστρέφουν στο σπορείο 

μόνο σε έντονα καιρικά φαινόμενα). 

− Όταν τα φυτά έχουν 2 φύλλα, διαχωρίζουμε, πράγμα που σημαίνει ότι διατηρούμε τα 

ισχυρότερα φυτά αφαιρώντας τα μικρότερα και πιο κατεστραμμένα. 

− Λίγο πριν από τη μεταφύτευση μειώνουμε σταδιακά το πότισμα. 

− Όταν τα φυτά έχουν 4 φύλλα, τα μεταφυτεύουμε στο τελικό μέρος. 

 

2. Σπορά Απευθείας στο Έδαφος  

Όταν τα φυτά είναι σημαντικά υψηλά, τα χωρίζουμε για να διατηρήσουμε τα ισχυρά και εφαρμόζεται 

η παραπάνω διαδικασία σποράς. Αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για μεγάλες περιοχές και για 

σπόρους ανθεκτικούς σε ακραίες συνθήκες με υψηλή βλαστική ικανότητα στην ύπαιθρο. Η σπορά 

του αγρού γίνεται με μια ειδική μηχανή φύτευσης. 

Απαιτήσεις για διαδοχική βλάστηση σε σπόρους 

− Έχετε ένα καλά στραγγιζόμενο και διαπερατό έδαφος (όχι στάσιμο) 

− Έχετε ένα πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά έδαφος  

− Έχετε θερμοκρασία ≈18-22oC για να εξασφαλίσετε την βλάστηση των σπόρων  

− Κάντε το σωστό κάλυμμα σπόρων 

− Η σπορά ενισχύεται κατά την διάρκεια πλήρωσης του φεγγαριού  

Η βλάστηση επιτυγχάνεται σε 10-20 ημέρες. 
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Μάθημα 6.2 Έδαφος & Μεταφύτευση 

ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Είναι σημαντικό η επιφάνεια φύτευσης να είναι επίπεδη για να: 

− μην λιμνάζουν στο νερό και να μην δημιουργούν λάσπη 

− ποτίζονται ομοιόμορφα όλα τα φυτά 

− μην παρασύρεται το έδαφος όταν βρέχει 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα άροτρο, μια σκαπάνη ή έναν χαράκτη για να επεξεργαστούμε 

το ανώμαλο έδαφος. Η τελική ισοπέδωση γίνεται με τσουγκράνα, σανίδα ή ρολό. 

Ισοπέδωση  

 

 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΚΑΛΥΨΗ) 

Είναι πολύ σημαντικό η καλλιέργειά μας να είναι απαλλαγμένη από ζιζάνια, ειδικά στα αρχικά στάδια 

όπου τα φυτά μας θέλουν να προωθηθούν και να καθιερωθούν. Τα υλικά κάλυψης εδάφους 

εμποδίζουν την εμφάνιση ζιζανίων. 
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Το πλαστικό κάλυμμα του εδάφους μπαίνει πριν από τη φύτευση, ενώ τα φυτικά υλικά (ροκανίδια, 

κομπόστ, άχυρο, φλοιός πεύκου, εφημερίδα - χαρτόνι) μπορούν να μπουν μετά τη φύτευση. 

Κάλυψη 

 

− με πλαστικό 

− με ροκανίδια 

− με φλοιό πεύκου 

− με κομπόστ 

− με άχυρο 

− με χαρτόνι ή εφημερίδες 

Το πλαστικό υλικό είναι εξαιρετικό για την απομάκρυνση των ζιζανίων και την εξοικονόμηση νερού, 

αλλά είναι υψηλού κόστους και δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Τα φυτικά υλικά έχουν 

χαμηλότερη αλλά ικανοποιητική απόδοση κατά την απομάκρυνση των ζιζανίων, ωστόσο είναι πολύ 

φθηνότερα και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

Πίνακας 5: Σύγκριση των υλικών για τη σπορά και την πλαστική κάλυψη του εδάφους 

Χαρακτηριστικά Φυτικά Υλικά Πλαστικό 

Εξάλειψη ζιζανίων ΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Εξοικονόμηση νερού ΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Αναβαθμίζει την υφή του εδάφους ΝΑΙ ΟΧΙ 

Θέρμανση του εδάφους ΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Κόστος & εργασία ΜΕΤΡΙΟ  ΠΟΛΥ 
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ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ 

− Όταν τα φυτά μεγαλώνουν (όταν παράγουν 2-4 φύλλα) αραιώνονται (απέχουν μεταξύ τους) 

και μεταφυτεύονται στον τελικό τόπο. 

− Αφαιρέστε τις ρίζες μαζί με τα φυτά!!! (δώστε προσοχή στις μπερδεμένες ρίζες, να μην 

τραυματιστούν) 

− Αφαιρέστε τα φυτά είτε με ένα ειδικό εργαλείο είτε με το χέρι (στους διάτρητους σπόρους 

με το δάχτυλο) 

Σποριόφυτα 
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Βήματα Μεταφύτευσης 

1. Γεμίζουμε το δοχείο με το μίγμα 

χώματος έως την μέση 

 

2. Βγάζουμε το δενδρύλλιο (από το 

σπορείο) με τη ρίζα 

 

3. Τοποθετούμε το δενδρύλλιο στη 

γλάστρα και προσθέτουμε το χώμα 

(δεν θέλουμε ούτε να έχουμε τις 

ρίζες στην επιφάνεια, ούτε να 

έχουμε το φυτό σε μεγάλο βάθος). 

 

4. Πιέζουμε το έδαφος γύρω από το 

φυτό 

 

5. Ποτίζουμε για να ενοποιήσουμε το 

χώμα και να έρθει σε επαφή με τις 

ρίζες. 

 

Μετά:  
− Το βάζουμε σε ζεστό μέρος 

− Ποτίζουμε τακτικά 

− Φροντίζουμε τη φυτοπροστασία (τα φυτά 

δεν είναι ακόμη ισχυρά) 
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Μπορεί να χρειαστεί ένα δεύτερο στάδιο μεταφύτευσης μέχρι την τελική μεταφύτευση στον αγρό. 

Καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σποράς - μεταφύτευσης πρέπει να διασφαλίσουμε τις σωστές 

συνθήκες: 

− Θερμοκρασία  

− Φως 

− Αερισμός (ο αέρας περιέχει υγρασία και θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το φυτό. 

Απαιτείται ο αερισμός εσωτερικών χώρων και θερμοκηπίου) 

− Υγρασία αέρα 

− Υγρασία του εδάφους (φροντίζουμε για το νερό όταν το χρειάζεται το φυτό. Μπορούμε να 

το ελέγξουμε με το δάχτυλό μας. Οι ξαφνικές αλλαγές στην υγρασία του εδάφους - η υγρασία 

των ριζών προκαλούν σοκ στο φυτό και διαταράσσουν την υφή του εδάφους. Συνιστάται 

τακτικό πότισμα με μικρότερες ποσότητες). 

− Καλή αποστράγγιση (είναι σημαντικό το έδαφος στο ριζικό σύστημα να έχει καλό αερισμό. 

Μπορούμε να επιτύχουμε καλή αποστράγγιση με όργωμα και με ένα καλό μείγμα χώματος 

– τα χαλίκια στο κάτω μέρος είναι χρήσιμα). 

−  Φυτοπροστασία (τακτικός έλεγχος των φυτών, βοτάνισμα, προληπτικοί ψεκασμοί, 

εφαρμογή οργανικών ενώσεων σε περίπτωση αγάπης). 
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Μάθημα 6.3 Ξεχορτάριασμα  

ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑ 

Πριν από τη φύτευση της καλλιέργειάς μας, απολυμαίνουμε προληπτικά: 

− Το έδαφος με ατμό 

− το έδαφος με ειδικές ενώσεις (που βρίσκονται σε αγρονομικά καταστήματα) 

− του βολβούς, τους σπόρους με ειδικές ενώσεις 

− εναλλακτικά, με χημικά ζιζανιοκτόνα 

Όταν η σοδειά μας έχει φυτευτεί, ξεφορτωνόμαστε τα ζιζάνια με: 

− Ξεχορτάριασμα (= ριζοβολία με το χέρι) ή όργωμα όσο το δυνατόν πιο τακτικά, ειδικά όταν 

τα φυτά μας είναι νεαρά ή σε χλοοτάπητα. Το ξεχορτάριασμα είναι η καλύτερη μέθοδος για 

αρωματικά φυτά. 

− Φρεζάρισμα, με τη φρέζα σε μεγάλες εκτάσεις (προσέξτε τα πολυετή ζιζάνια που έχουν 

υπόγεια μέρη: το μηχάνημα έχει μαχαίρια που απλώνουν τα ζιζάνια - μόλυνση). 

− Όργωμα, με τη μηχανή οργώματος σε μεγάλες εκτάσεις. Το όργωμα δεν πρέπει να γίνεται σε 

μεγάλο βάθος (ιδανικό: περίπου 10 cm). Προτιμήστε τα ελαφριά μηχανήματα για να μην 

συμπιέσετε το έδαφος (είναι επίσης φθηνότερα στην αγορά). 

− Εναλλακτικά, με χημικά ζιζανιοκτόνα 

− Ή με ειδικά υλικά κάλυψης εδάφους. 
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Εικόνα 15: Εργαλεία ξεχορταριάσματος 

ΟΡΓΩΜΑ  

 

− Αναβαθμίζουμε την υφή του εδάφους οργώνοντας (δεν οργώνουμε αρκετά βαθιά σε 

περίπτωση φυτών με όχι βαθύ ριζικό σύστημα.  

− Σε επικλινές έδαφος, δημιουργούμε επίπεδα. 

− Είναι σημαντικό το κεκλιμένο έδαφος να οργώνεται παράλληλα με τις σειρές, δηλαδή 

παράλληλα με τις αναβαθμίδες (εικόνα 16).  

     

Εικόνα 16: Ο λάθος (στα αριστερά) και ο σωστός τρόπος (στα δεξιά) του οργώματος όταν έχετε επικλινείς 

περιοχές.. 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

− Πρέπει να λαμβάνει χώρα όταν το έδαφος βρίσκεται στο καλύτερο σημείο (το 

καταλαβαίνουμε όταν το έδαφος συνθλίβεται με το χέρι, τότε έχει 50-60% χωρητικότητα 

νερού, δεν είναι ούτε λασπώδες ούτε ξηρό). 

− Ιδανικό όργωμα είναι το φθινόπωρο γιατί τότε το όργωμα μπορεί να φτάσει τα 20 εκ. Την 

άνοιξη και το καλοκαίρι το όργωμα πρέπει να περιορίζεται σε βάθος 10 cm. Η ανοιξιάτικη 

επεξεργασία (άνοιξη-καλοκαίρι) θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της υγρασίας του 

εδάφους. Το κάνουμε μόνο στην περίπτωση πολυετών ζιζανίων. 

− Υπό ξηρές συνθήκες σε μεσαία ή αφράτα εδάφη, το βάθος του οργώματος μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο. Όσο βαρύτερο είναι το έδαφος και όσο υψηλότερη είναι η υγρασία 

(ατμοσφαιρική ή εδαφική), τόσο μικρότερο είναι το βάθος του οργώματος. 

− Στην περίπτωση του βαρέος εδάφους, εκτός από το χαμηλό βάθος οργώματος, θα πρέπει να 

εξετάσουμε το ενδεχόμενο βελτίωσης της αποστράγγισης, επειδή χρειάζονται καλά 

στραγγιζόμενα εδάφη. Η εφαρμογή μιας μικρής κλίσης στο οικόπεδο θα βοηθήσει σε αυτή 

την περίπτωση για καλύτερη αποστράγγιση. 

− Προσέξτε το όργωμα σε μια καθιερωμένη καλλιέργεια: το βάθος του οργώματος μπορεί να 

βλάψει το ριζικό σύστημα. 
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Μάθημα 6.4 Πότισμα 

ΠΟΤΙΣΜΑ 

Εάν η καλλιέργειά μας χρειάζεται πότισμα, μια χημική ανάλυση του νερού άρδευσης θα βοηθήσει, 

ειδικά εάν πρόκειται για υπόγεια ύδατα σε παράκτιες περιοχές. 

− Εάν το νερό μας περιέχει πάρα πολλά άλατα (TDS, σκληρότητα, EC) η ποιότητα του τελικού 

προϊόντος θα είναι κακή και θα υπάρξει ζημιά στο αυτόματο σύστημα άρδευσης. Όσο 

μικρότερα είναι τα ακροφύσια (π.χ. στάγδην άρδευση), τόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά που 

προκαλείται στο αυτόματο σύστημα άρδευσης από την παρουσία αλάτων στο νερό. 

− Η θερμοκρασία ποτίσματος δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ υψηλή ούτε πολύ χαμηλή. 

 

Εικόνα 17: Αλάτωση του εδάφους με τη χρήση αγωγιμότητας υψηλής στάθμης νερού 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βρόχινο νερό έχει λίγα άλατα (το απιονισμένο νερό είναι πολύ κοντά σε αυτή τη 

σύνθεση). 

ΜΕΣΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

Τα πιο συνηθισμένα μέσα ποτίσματος είναι: 

− Με το χέρι (με λάστιχο ή ποτιστήρι) για αρχάριους 

− Άρδευση με ψεκάστηρι 

− Αυλάκωση (επιφανειακή άρδευση – δεν συνιστάται για μεγάλες εκτάσεις λόγω της μεγάλης 

ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται). 

− Στάγδην άρδευση 

− Υπόγεια άρδευση 
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Μέσα ποτίσματος: Με το χέρι (για αρχάριους) 

Με το χέρι συνήθως ποτίζουμε μικρά παρτέρια, γλάστρες και δέντρα. 

Για να διευκολύνουμε τους εκπαιδευόμενους να ποτίσουν τοποθετούμε τις γλάστρες στη σειρά ή τις 

τοποθετούμε σε μονόδρομη κατεύθυνση. 

 

Μέσα ποτίσματος: Άρδευση με ψεκαστήρι (συστήνεται για γρασίδι) 

− Εφαρμόζεται κυρίως σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, γκαζόν κλπ. Δεν συνιστάται για αρωματικά 

φυτά και γενικά θάμνους. 

− Η άρδευση με ψεκασμό μπορεί να προκαλέσει μυκητιακές ασθένειες σε ορισμένα φυτά λόγω 

της εύκολης εξάπλωσης των μυκήτων. 

− Το όφελος της άρδευσης με ψεκασμό είναι η καλή απορρόφηση από το έδαφος και το 

ξέπλυμα του φυτού..  

Το ιδανικό μέσο άρδευσης για θαμνώδη φυτά είναι η στάγδην άρδευση ή το υπόγειο σύστημα 

άρδευσης. 
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Μέσα ποτίσματος: Σύστημα στάγδην άρδευσης 

 

     

Μέσα ποτίσματος: Υπόγεια άρδευση 

Στάγδην και Υπόγεια Άρδευση 

− Μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού εφαρμόζοντας νερό εκεί που το χρειάζεται το 

φυτό. 

− Οι ασθένειες και οι λοιμώξεις μειώνονται 

 

Επιπλέον, η υπόγεια άρδευση:  

− Ελαχιστοποιεί την εξάτμιση και την έκπλυση των θρεπτικών συστατικών 

 

Προσέξτε την ποσότητα του νερού άρδευσης: 

− Υψηλή ποσότητα νερού σημαίνει λιγότερο οξυγόνο στις ρίζες που έχει ως αποτέλεσμα 

ασφυξία και αποσύνθεση 

− Μια μικρή ποσότητα νερού καθυστερεί την ανάπτυξη του φυτού 
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Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα εξοπλισμός νέας τεχνολογίας που ενημερώνει 

(μέσω αισθητήρων εδάφους και αέρα) τον παραγωγό στο κινητό του τηλέφωνο όταν τα φυτά του 

πρέπει να ποτιστούν.  
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Μάθημα 6.5 Λίπανση & Φυτοπροστασία 

ΛΙΠΑΝΣΗ 

 

Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών είναι: 

− Άνθρακας C, O2 Οξυγόνο και Υδρογόνο λαμβάνονται από την ατμόσφαιρα 

− Το άζωτο Ν είναι το δομικό συστατικό των πρωτεϊνών, των νουκλεϊνικών οξέων (DNA και 

RNA) και των ενζύμων. Το άζωτο εξασφαλίζει την έγκαιρη ωρίμανση των καρπών, την  

Τα macro - στοιχεία είναι: 

− Φώσφορος P: είναι ένα συστατικό των νουκλεϊνικών οξέων, απαραίτητο στα αρχικά στάδια 

της ανάπτυξης των φυτών. Οι απαιτήσεις των φυτών φωσφόρου ποικίλλουν.  

− Το κάλιο Κ είναι ένα βασικό κυτταρικό κατιόν. Είναι ένα από τα πιο κινητικά στοιχεία. 

Απαιτείται ισορροπία μεταξύ καλίου και νατρίου (K+& Na+) και καλίου και ασβεστίου / 

μαγνησίου (K+& Ca2+ / Mg2+), καθώς η αύξηση της συγκέντρωσης του ενός μειώνει τη 

συγκέντρωση του άλλου. 

ΦΥΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

H, C, N, O

Περιέχεται σε λίπη, 
ζάχαρη, νερό και 

πρωτεΐνες. Ο 
άνθρωπος και τα ζώα 

τα περιέχουν σε 
ποσοστό 96%.

MACRO- ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Na, Mg, K, Ca, P,

S, Si, Cl

Συμμετέχουν σε 
λειτουργίες των 
κυττάρων. Είναι 

απαραίτητα συστατικά 
των ιστών.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Mn, B, Fe

Cu, Zn, Mo

Είναι τοξικά
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− Το θείο S είναι ένα βασικό συστατικό των πρωτεϊνών. Ξεπλένεται εύκολα σε αμμώδη εδάφη 

στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Είναι απαραίτητο για τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των 

φυτών. Η αναλογία των συγκεντρώσεων αζώτου προς θείο πρέπει να είναι N / S ≈ 9: 1. 

− Το Μαγνήσιο Mg είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση. Η συγκέντρωσή του πρέπει να είναι 

πάνω από 0,10%. Η απορρόφησή του από τα φυτά εξαρτάται από το pH του εδάφους 

(βέλτιστη απορρόφηση σε τιμές pH μεταξύ 6,5 και 6,5). Ανταγωνίζεται το ασβέστιο καθώς 

αντιδρά με στοιχεία όπως το Κάλιο, η βιταμίνη Β6 και το Βόριο.  

− Το Ασβέστιο Ca έχει χαμηλή κινητικότητα στους ιστούς των φυτών και η συγκέντρωσή του 

αυξάνεται με την ηλικία του φυτού. Η Ελλάδα είναι πλούσια σε πετρώματα που περιέχουν 

ασβέστιο, όπως ασβεστόλιθο, κροκαλοπαγή, ασβεστολιθικούς ψαμμίτες και ασβεστολιθικές 

μάργες. 

− Το χλώριο Cl- συμμετέχει στο μεταβολισμό των υδατανθράκων. Στη φύση, το νερό συνδέεται 

με το Na+ (νάτριο). Τα κυριότερα πετρώματα που περιέχουν χλώριο είναι ο σαρκολίτης (KCl 

• MgCl2 • 6H2O), ο χλωρίτης και ο αλίτης (NaCl). 

 

Τα ιχνοστοιχεία είναι: 

− Σίδηρος Fe 

− Μαγγάνιο Mn 

− Βόριο B 

− Ψευδάργυρος Zn 

− Μολυβδαίνιο Mo 

− Χαλκός Cu 

Παίζουν σημαντικό ρόλο στα ένζυμα και τις πρωτεΐνες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 

εφαρμογή λιπασμάτων πλούσιων σε μικροθρεπτικά συστατικά επειδή προκαλούν τοξικότητες. 
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Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία στα φυτά οδηγεί σε ελλείψεις με συμπτώματα: 

− Χλωρίωση φύλλων  

− Νέκρωση φύλλων ή τμημάτων του ελάσματος  

− Αναπτυξιακές ανωμαλίες  

− Μεταμορφώσεις  

Όταν τα θρεπτικά συστατικά απουσιάζουν από την καλλιέργειά μας, η παροχή των απαραίτητων 

θρεπτικών συστατικών σε ένα φυτό μπορεί να γίνει με λίπανση.  

Ορισμός Λίπανσης: 

− Βασική λίπανση: Είναι η λίπανση που δίνεται σε μια καλλιέργεια για μικρό χρονικό διάστημα 

πριν από τη σπορά ή τη φύτευση των δενδρυλλίων ή κατά τη σπορά ή τη φύτευση. Σκοπός 

της είναι να παρέχει ευνοϊκές αρχικές συνθήκες για την επιτυχία της καλλιέργειας (υψηλή 

βλάστηση των σπόρων και ταχεία ανάπτυξη νεαρών φυτών). Γίνεται κυρίως με την χρήση 

αμμωνίας (και συνήθως το φθινόπωρο). Το άζωτο θα απελευθερωθεί αργά στα φυτά (θα 

συναντήσει χαμηλές θερμοκρασίες). Τα χημικά λιπάσματα που εφαρμόζονται είναι κυρίως 

σε κοκκώδη μορφή. 

− Επιφανειακή λίπανση: Είναι η λίπανση που διασκορπίζεται στην επιφάνεια του εδάφους 

που γίνεται σε μία ή περισσότερες δόσεις μετά την τοποθέτηση των φυτών στην περιοχή 

καλλιέργειας. Ο στόχος είναι να αναπληρωθούν τα θρεπτικά συστατικά που απορροφώνται 

από τα φυτά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. 

Τα λιπάσματα μπορεί να είναι φυσικά (όπως κοπριά, κομπόστ, ορισμένα ορυκτά κ.λπ.) ή χημικά του 

τύπου N-P-R.  

Τα λιπάσματα μπορεί επίσης να περιέχουν άνθρακα οργανικά (C) στη σύνθεσή τους (π.χ. κοπριά) ή 

ανόργανα στοιχεία που δεν περιέχουν καθόλου άνθρακα. 
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ΚΟΠΡΙΑ 

 

Η κοπριά είναι φυσικό οργανικό λίπασμα που δημιουργείται από τα περιττώματα ζώων, 

αναμεμειγμένα με υποστρωματικό υλικό. Η σύνθεσή του ποικίλλει και εξαρτάται από: 

− Τον τύπο του ζώου  

− Τα υλικά διατροφής των ζώων 

− Την μέθοδο διατήρησης (κοπριάς)  

− Τον βαθμό της ζυμόλυσης του 

Πάντα χρησιμοποιείται φυσικό λίπασμα που έχει υποστεί ζύμωση!  

Εφαρμόζεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε συγκεκριμένη ποσότητα.  

Η κοπριά έχει πολύ άζωτο (Ν), οπότε το έδαφος μπορεί να χρειαστεί ενίσχυση με φώσφορο (P) & 

κάλιο (K). 

 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΦΥΣΙΚΑ 

(ορυκτά, κοπριά…) 

ΧΗΜΙΚΑ 

Τύπου N-P-K 
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ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ - ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 

 

− είναι ένα μείγμα θρεπτικών ουσιών (σε στερεή μορφή) με νερό.  

− Μπορεί να είναι είτε χημική είτε οργανική ή κοπριά.  

− Σε περίπτωση φυτωρίων ή μικρών φυτών, συνιστάται η θρεπτική λύση. 

Θρεπτικό διάλυμα κοπριάς 

− Εφαρμόζεται στα μεταγενέστερα στάδια του φυτού. 

− Εμποτισμένο σε βαρέλι  

− Χρησιμοποιήστε είτε χωνεμένη είτε μη χωνεμένη κοπριά  

− Αφήστε το για 2-3 ημέρες  

− Προκειμένου να μην μυρίζει άσχημα, μπορούμε να προσθέσουμε 32gr FeSO4 (σε 10 λίτρα 

υγρού) 

Ο πίνακας 6 δείχνει την αναλογία του νερού και την ποσότητα των διαφόρων τύπων κοπριάς σε 

χιλιόγραμμα για τη δημιουργία θρεπτικών ουσιών. 

Πίνακας 6: Η αναλογία παρασκευής διαφορετικών θρεπτικών διαλυμάτων ανά διαφορετικά είδη 

κοπριάς: 

Κοπριά αλόγου χωρίς άχυρο 1 κιλό 10 κιλά νερό 

Κοπριά αγελάδων 3 κιλά 10 κιλά νερό 

Κοπριά πουλερικών 0, 65 –0,95 κιλά 10 κιλά νερό 

Μείγμα κοπριάς 0, 65 –0,95 κιλά 10 κιλά νερό 
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ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

− Βρίσκονται σε συγκεκριμένα γεωργικά καταστήματα. 

− Είναι επιτακτική ανάγκη για τον καλλιεργητή να συμβουλευτεί έναν εξειδικευμένο γεωπόνο. 

Είναι επίσης σημαντικό τόσο για την υγεία του καλλιεργητή όσο και για την προστασία του 

περιβάλλοντος να τηρούνται οι κανόνες εφαρμογής των αγροχημικών και να λαμβάνονται τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας (ειδικά ρούχα, γάντια, μάσκες κ.λπ.). Μετά την εφαρμογή, 

απαιτείται ελαφρύτερο και συχνότερο πότισμα. 

Αμέσως μετά την επεξεργασία του εδάφους, πραγματοποιείται η βασική λίπανση (ανάλογα με την 

καλλιέργεια). Με μια εδαφολογική ανάλυση έχουμε μια εικόνα του εδάφους που χρησιμοποιούμε 

και παρεμβαίνουμε ανάλογα. Η βασική λίπανση θα προσφέρει ευνοϊκές αρχικές συνθήκες για την 

επιτυχή εγκατάσταση της καλλιέργειας (υψηλή βλάστηση των σπόρων και ομαλή ανάπτυξη των 

νεαρών φυτών). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση των καλλιεργούμενων φυτών, δεν θέλουμε πολύ πλούσιο έδαφος γιατί 

θα δώσει στα φυτά μας ανάπτυξη σε βάρος των αρωματικών συστατικών του. Θέλουμε απλώς να 

ενισχύσουμε την ανάπτυξη του φυτού.  

Η εξασφάλιση της παροχής των απαραίτητων θρεπτικών ουσιών σε ένα φυτό γίνεται με λίπανση. 
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Μέσα Εφαρμογής Λιπάσματος 

a. Με σπρέι 

 

b. Σε στέρεα μορφή 

 

c. Με πότισμα 

 

d. Υδροπονία 

 

        

Υδροπονία 

 



109 

Η υδροπονία εφαρμόζεται κυρίως σε κηπευτικά και διακοσμητικά φυτά. Δεν συνιστάται για 

αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά. Είναι μια πολύ απαιτητική καλλιέργεια γιατί χρειάζεται: 

− Καθαρισμός και αποστείρωση ολόκληρου του συστήματος πριν από κάθε καλλιέργεια.  

− "Καραντίνα" για δύο εβδομάδες μετά τη φύτευση  

− Εξοπλισμός - επαγγελματικό προϊόν υδροπονικής διατροφής τριών συστατικών (N-P-K). 

(άζωτο - φώσφορος - κάλιο)  

− Γνώση των διατροφικών απαιτήσεων των φυτών.  

− Γνώση των απαιτήσεων των φυτών μας σε φωτισμό και φωτοπερίοδο.  

− Έχετε τα φυτά στη βέλτιστη θερμοκρασία.  

− Αποφύγετε την έκθεση του θρεπτικού διαλύματος στον ήλιο.  

− Τακτική αλλαγή νερού και θρεπτικών συστατικών.  

− Απαγορεύεται η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα  

− Είσοδος στη μονάδα υδροπονίας με καθαρά ρούχα. 

 

Εφαρμογή Οργανικών Φαρμάκων 

Θυμηθείτε ότι οι ασθένειες μπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες: 

− Λόγω παθολογικών ασθενειών ή σφαλμάτων  

− Λόγω φυσικών συνθηκών (μη μολυσματικές ασθένειες) 

Για ασθένειες, εφαρμόζονται είτε βιολογικά είτε χημικά παρασκευάσματα. Η εφαρμογή τους είναι 

συνήθως σε υγρή μορφή, είτε φυλλώματος (ψεκασμός στο φύλλο) είτε συστηματική (πότισμα για να 

απορροφηθούν από τη ρίζα). Για τις καλλιέργειες AMP, συνιστώνται τα βιολογικά φάρμακα. 
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Σε περίπτωση εφαρμογής αγροχημικών: 

− Συμβουλευόμαστε τον γεωπόνο - ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες & προφυλάξεις  

− Κάνουμε μια δοκιμή πριν από την εφαρμογή  

− Η εφαρμογή απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ανθοφορίας  

− Η εφαρμογή απαγορεύεται τις ζεστές ηλιόλουστες μέρες (η αγροχημική εξατμίζεται 

προκαλώντας βλάβη στο περιβάλλον, στην υγεία μας και στα χρήματά μας)  

− Η εφαρμογή απαγορεύεται σε βροχερές μέρες ή ημέρες με υγρασία (η αγροχημική 

ξεπλένεται (έκπλυση μέσω του εδάφους στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες)  

− Η εφαρμογή απαγορεύεται σε θυελλώδεις ημέρες (το αγροχημικό διασκορπίζεται στο 

περιβάλλον) 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Τα οργανικά λιπάσματα μπορεί να είναι: 

− Τύρφη  

− Προϊόν κοπριάς βιολογικής γεωργίας  

− Προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης: Αιματάλευρα, οστεάλευρα, ιχθυάλευρα, 

δέρμα, τρίβει κ.λπ.  

− Φύκια του Ascophyllum Nodosum και του κυστιδίου Fucus (Εκχυλισμένα διαλύματα & 

ζυμόλυσης)   

− Τσουκνίδα (εξαγόμενα διαλύματα & ζυμόλυση)  

− Υπολείμματα καλλιεργειών μανιταριών  

− Περιττώματα από γαιοσκώληκες 

− Πριονίδι - άχυρα - τσιπς - τσιπς σε αποσύνθεση  

− Κομπόστ  

− Πράσινη κοπριά 
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Ο πίνακας 7 δείχνει την περιεκτικότητα (%) των πιο γνωστών οργανικών βιολογικών λιπασμάτων 

σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο και ασβέστιο. 

Πίνακας 7: Σύσταση οργανικών λιπασμάτων σε οργανική ύλη, Ν, Ρ, Κ & Ca (%) 

Οργανικό Λίπασμα Οργανική Ύλη Ν Ρ Κ Ca 

Κοπριά αγελάδων 50 0,06 0,005 0,005 0,6 

Κοπριά προβάτων 62 2,4 0,7 1,9 - 

Μείγμα κοπριάς (πρόβατο & άλογο) 84 4,5 0,8 2,6 2,9 

Πράσινη κοπριά 17 0,6 0,1 0,3 - 

Τσουκνίδα  50 23,3 1,07 7 8,76 

Φύκι  60 0,9 0,14 1,9 1,2 

Πριονίδι  90 0,2 - - - 

Άχυρο σίκαλης 77 0,6 0,55 0,25 0,36 

Άχυρο κριθαριού 75 0,51 0,25 0,94 0,4 

Ζωμός καλαμποκιού 85 0,24 0,02 0,25 0,03 

Ξανθιά τύρφη 90 0,5-2 0,01 0,04 - 

Υπολείμματα μανιταριών  60 0,7 0,2 0,6 - 

Αιματάλευρο 60-70 12 1,5 0,8 1 

Κρεατάλευρο 65-75 10-12 - - - 

Οστεάλευρο 30 4-5 8 0,2 27 

Φύλλα πατάτας 22 0,4 0,16 0,83 0,78 

 

Πράσινη Κοπριά 

− Αφορά τη σπορά και την επακόλουθη κοπή και ενσωμάτωση γύρω από την καλλιέργειά των 

φυτών στις οικογένειες: Gramineae, Leguminosae και Cruciferae. Η πράσινη κοπριά 

τροφοδοτεί το έδαφος με μια οργανική ουσία που αποσυντίθεται, τροφοδοτώντας το 

έδαφος με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. 
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Πλεονεκτήματα της πράσινης κοπριάς: 

− Δημιουργεί φυσικά καταφύγια για ευεργετικά έντομα και παράσιτα της καλλιέργειας  

− Βελτιώνει την υφή του εδάφους  

− Μειώνει τον κίνδυνο διάβρωσης (από ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις)  

− Μειώνει την έκπλυση θρεπτικών συστατικών  

− Καταπολεμά τα ζιζάνια, μέσω του ανταγωνισμού  

− Λειτουργεί ως θερμομονωτικό υλικό σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών 

 

Χαρακτηριστικά της πράσινης κοπριάς: 

− Ικανότητα δέσμευσης και αξιοποίησης του ατμοσφαιρικού αζώτου (όπως τα όσπρια)  

− Ικανότητα ταχείας ανάπτυξης και παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων πράσινης φυτικής μάζας 

(ιδιότητες Gramineae, Leguminosae και Cruciferae)  

Η πράσινη κοπριά ενδείκνυται για καλλιέργειες δέντρων. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται κυρίως στα 

ελαιόδεντρα. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 

 

Τσουκνίδα 

 

Φτέρη 

 

Artemisia glacialis 

 

Symphytum officinale 

 

Κρεμμύδι 

 

Σκόρδο 

Προσέξτε τα φυτά: δεν πρέπει να έχουν σπόρους 

Βάλτε σε έναν κάδο απορριμμάτων 

− 1 μέρος φυτού + 20 μέρη νερού  

− Αφήστε σε ηλιόλουστο μέρος  

− Σε ένα μήνα η ένωση θα έχει γίνει  

− Εφαρμογή: Αραίωση 1:10  
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− Εκτός από λίπασμα, μπορεί να σκοτώσει τα παθογόνα έντομα ή παράσιτα (σε στοχευμένη 

εφαρμογή) 

Το εκχύλισμα μπορεί να δημιουργηθεί από πολλά ζιζάνια αρκεί να μην είναι σπαρμένα!  

Ένα άλλο εκχύλισμα  

Χαμομήλια 

− 1 μέρος φυτού + 20 μέρη νερού  

− Αφήνουμε στην άκρη για 24 ώρες  

− Βράζουμε για 20 λεπτά  

− Στραγγίζουμε  

− Αραιώνουμε (1:10)  

− Εφαρμόζουμε 

 

ΚΟΜΠΟΣΤ 

Πλεονεκτήματα: 

− Παρέχει θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών και των 

μικροοργανισμών του εδάφους  

− Αυξάνει τη συγκράτηση του εδάφους  

− Αποτρέπει τη συμπίεση του εδάφους  

− Αυξάνει την αποθήκευση νερού και βελτιώνει τον αερισμό  

− Ρυθμίζει το pH και την αλατότητα του εδάφους  

− Συγκρατεί βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα 

 

Μειονεκτήματα: 

− Αργή αποδόμηση 

− Σχετικά μικρή παραγωγή  
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− Δυσάρεστη οσμή  

− Σχετικά υψηλότερο κόστος από τα χημικά λιπάσματα 

 

Τα οργανικά λιπάσματα βρίσκονται επίσης σε γεωργικά καταστήματα. 

 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

− Ορυκτά (ακατέργαστα)  

− Σκόνη βράχου  

− Σκουριά χαλυβουργίας  

− Τέφρα (τέφρα διαφόρων δέντρων)  

− Διάφορες ενώσεις όπως θειικό κάλιο, θειικό μαγνήσιο, θειικό ασβέστιο, φωσφορικό αργίλιο, 

φωσφορικό ασβέστιο 

 

Τα πιο κοινά ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  

− Εκχύλισμα για μυκητιακές ασθένειες και έντομα   

o Σε 10 λίτρα νερό  

o 200gr. αλκοόλ 

o 100gr. Πράσινο σαπούνι ελιάς 

o 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα 

− Θείο: για τον έλεγχο του περονόσπορου 

− Χαλκός: εφαρμόστε σε μυκητιακές ασθένειες όπως η Septoria, η σκουριά κ.λπ.  

 

Εμποτισμός σπόρων (για απολύμανση) 

− στο τρίμα σφυρηλατημένης ρίζας άγριου σύκου (Ficus Aurea)  
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− στη στάχτη άγριου σύκου  

− στο τρίμα του Αμάραντου 

Οι σπόροι γίνονται ανθεκτικοί στις μολύνσεις εντόμων. 

 

Αντιμετωπίζοντας τις Ακρίδες 

− Καλλιέργεια του βακίλου "Grasshopper Bacillus" σε πράσινο, όπου περνούν ακρίδες: 

προκαλεί ασθένεια στην ακρίδα και θάνατο.  

− Επιπλέον, ορισμένα είδη μύγας (π.χ. Idiafasciata), και το φυτικό παράσιτο 

Laclinodiumacridiorum.   

− Επιπλέον, τα ακόλουθα πτηνά: 

o Γαλοπούλα 

o Μάινα 

o Σπουργίτη  

o Σπίνος  

o Κοκκινολαίμης  

o Σιταρήθρα  

o Κουκουβάγια  

o Πέρδικα  

o Τσαρτσάρα (Turdus philomelos)  

o Χελιδόνι 

Οι μεγάλες επιδρομές ακρίδων είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. 
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Αντιμετωπίζοντας Σαλιγκάρια 

    

− Τοποθετείστε στάχτη γύρω από τα φυτά (στο έδαφος) 

− Τοποθετείστε καφέ γύρω από τα φυτά (στο έδαφος) 

− Παγίδες με μπύρα 

 

Αντιμετωπίζοντας μυρμήγκια 

   

− Τοποθέτηση φύλλων αψέντι στον κύριο κορμό του φυτού μας 

 

Αντιμετωπίζοντας Έντομα 

  

− Παγίδες bactocera oleae  

− Παγίδες για έντομα (με κόλλα και έντονο χρώμα) 
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Ευεργετικά Έντομα 

 
Πασχαλίτσα 

 
Λευκή Μύγα 

 
Νευρόπτερο 

 

Σκαθάρι 

 

Αλογάκι της Παναγίας 

 

Μέλισσα 

 

Συν-καλλιέργεια φυτών: 

− Δίπλα στα αγγούρια: ρίγανη (δεν πλησιάζουν έντομα)  

− Δίπλα στο λάχανο: Vicia ervilia & diplotaxis tenuifolia (δεν πλησιάζουν έντομα)  

− Δίπλα στα ραπανάκια: Vicia ervilia & diplotaxis tenuifolia (δεν πλησιάζουν έντομα)  

− Δίπλα στο γογγύλι: Vicia ervilia & Diplotaxis tenuifolia (δεν πλησιάζουν έντομα)  

− Δίπλα στον αμπελώνα: τριαντάφυλλα (δείκτης μούχλας)  

− Apgar: έντομο και ελκυστική κάμπια. 

 

Συνοψίζοντας τα οφέλη της βιολογικής γεωργίας είναι πολλά: 

− Αποφεύγετε με αυτό τον τρόπο την είσοδο χημικών και τοξικών ουσιών στην τροφική 

αλυσίδα  

− Αποφεύγετε με αυτό τον τρόπο την άμεση επαφή (& εισπνοή) χημικών ουσιών  

− Αποφεύγετε με αυτό τον τρόπο τη μόλυνση των γειτονικών πεδίων με αγροχημικά  

− Αποφεύγετε με αυτό τον τρόπο την είσοδο χημικών ουσιών στο έδαφος και τους υδάτινους 

πόρους  
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− Βελτιώνετε το pH, τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών και τον αερισμό του εδάφους  

− Η βιολογική καλλιέργεια θεωρείται απαραίτητη για την επιδότηση της καλλιέργειας 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

Μάθημα 6.6 Κλάδεμα & Καθαρισμός 

ΚΛΑΔΕΜΑ – ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ ΓΚΑΖΌΝ 

Το κλάδεμα είναι η αφαίρεση βλαστών ή τμημάτων τους με ειδικά εργαλεία. Το σωστό κλάδεμα 

εξασφαλίζει εύρωστα και υγιή φυτά, με όμορφο και λειτουργικό σχήμα δέντρου, με σωστή ανάπτυξη 

των φυτών, και παραγωγή νέων ανθών και καρπών.  

Οι θάμνοι είναι μικρά, συνήθως μικρά φυτά, των οποίων οι βλαστοί ξεκινούν κυρίως από το έδαφος. 

Σε αυτά τα φυτά, το κλάδεμα συνδυάζεται με τη συγκομιδή. Τα δέντρα, από την άλλη πλευρά, έχουν 

ένα κύριο κούτσουρο που ξεκινά από το έδαφος και στη συνέχεια διακλαδίζεται σε μεμονωμένα 

κλαδιά και βλαστούς. 

         

Σπάνια, το κλάδεμα μπορεί να πραγματοποιηθεί πέρα από την εποχή της συγκομιδής. Κάποιοι 

θάμνοι όπως π.χ. η δάφνη, μπορούν να πάρουν τέτοιο ύψος που με το κατάλληλο κλάδεμα μπορεί 

να έχει σχήμα δέντρου.  

Περίοδος Κλαδέματος:  

Πραγματοποιείται το χειμώνα με αρχές άνοιξης (από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο). Αυτή τη στιγμή 

τα φυτά βρίσκονται σε λήθαργο (οι λειτουργίες ανάπτυξης ελαχιστοποιούνται). 
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Διαμόρφωση φυτού:  

Για να σχηματίσουμε ένα όμορφο σχήμα στα φυτά μας 

ξεκινάμε αφήνοντας 3 κλαδιά, προσπαθώντας να έχουμε 

μια γωνία περίπου 120ο μεταξύ τους. Το επόμενο έτος 

αφήνουμε περίπου 3 μεμονωμένους βλαστούς σε κάθε 

κλάδο. Ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο κάθε χρόνο, το φυτό 

παίρνει ένα όμορφο και λειτουργικό σχήμα. Αυτός ο 

τρόπος κλαδέματος επιτρέπει τον καλό αερισμό και 

φωτισμό του φυτού και εξασφαλίζει την ισχυρή ανάπτυξή 

του. 

 

 

Ανανέωση φυτού: 

Αφαιρούμε όλα τα μαραμένα κλαδιά και βλαστούς, 

αυτά που φέρουν κίτρινα φύλλα ή έχουν ασθένειες και 

αυτά που δεν αφήνουν το φως και τον αέρα να 

περάσουν στο φυτό. Το κλάδεμα βοηθά επίσης στην 

αναγέννηση των φυτών που έχουν υποστεί ζημιά από 

τον παγετό, τις πυρκαγιές και ίσως τις ασθένειες. 
 

 

ΑΡΧΕΣ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ: 

1. Χρησιμοποιούμε τα σωστά εργαλεία κλαδέματος, καλά ακονισμένα, απολυμασμένα (ειδικά 

αν το κλάδεμα έχει γίνει σε νοσούντα φυτά). Ποτέ δεν κόβουμε τα κλαδιά ή τους βλαστούς 

με τα χέρια μας γιατί θα τραυματίσουμε το φυτό και η πληγή μπορεί εύκολα να αποτελέσει 

πηγή μόλυνσης ή εισόδου παθογόνων.  

2. Τα σημεία κοπής πρέπει να είναι ομαλά προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης. 

Αυτό εξασφαλίζεται από το καλό ακόνισμα των εργαλείων κλαδέματος.  

3. Το σημείο κοπής γίνεται πάνω από το σημείο όπου ο νέος βλαστός βγαίνει, με ιδανική γωνία 

κοπής στις 45 ° και σε ιδανική απόσταση από τα μάτια του φυτού.  
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Εργαλεία Κλαδέματος 

 

 

   

   

 

 

 

Μακριά από το 
μάτι 

Υψηλή γωνία Σωστή τομή 
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1. Αφαιρούμε τα άρρωστα κλαδιά ακριβώς κάτω από τη βάση τους για να διασφαλίσουμε ότι 

αφαιρείται κάθε μόλυνση. Αφαιρούμε τακτικά τα αποξηραμένα λουλούδια και τυχόν 

άρρωστα φρούτα.  

2. Αφαιρούμε πάντα παραφυάδες από το κούτσουρο του δέντρου.    

 

3. Δεν κλαδεύουμε σε μέρες με κακές καιρικές συνθήκες (έντονη βροχή, ισχυρός άνεμος, υψηλή 

θερμοκρασία ή παγετός). Οι κοπές που δημιουργούνται από το κλάδεμα αυξάνουν την 

εξάτμιση του νερού, οπότε φροντίζουμε μετά το κλάδεμα να αυξήσουμε το πότισμα (σε 

περίπτωση ποτίσματος των καλλιεργειών).  

4. Απολυμαίνουμε πάντα τα εργαλεία κλαδέματος στο τέλος. 

ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 

− Κόψτε τους κορυφαίους βλαστούς ή κλαδιά έτσι ώστε στο σημείο τομής το φυτό να 

δημιουργήσει νέα ξυλώδη μπουμπούκια, και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε νέα ανάπτυξη 

(πιο θαμνώδη φυτά) και νέα άνθηση. 

− Στα αναρριχώμενα φυτά, αφήστε έναν ή περισσότερους κύριους βλαστούς να αναπτυχθούν 

και κόψτε τους δευτερεύοντες βλαστούς. 

− Το κλάδεμα κορυφής γίνεται κατά τη διάρκεια της άνοιξης. 

ΚΟΨΙΜΟ ΓΚΑΖΟΝ 

Το κούρεμα του γκαζόν είναι ένα πολύ εύκολο έργο. Με το μηχάνημα κοπής (χλοοκοπτικό) 

ακολουθούμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, π.χ. από το κέντρο ακολουθώντας μια κυκλική 

διαδρομή προς τα έξω ή από δεξιά προς τα αριστερά και από πίσω προς τα αριστερά στην επόμενη 

σειρά. Ένα σχέδιο θα βοηθήσει τον μαθητή να ακολουθήσει Τη σωστή διαδρομή. 
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Σε κάθε γέμισμα του μηχανήματος, πρέπει να αδειάσουμε τα κομμένα φύλλα (στον κατάλληλο 

χώρο), για να λειτουργήσει καλύτερα το μηχάνημα. Όταν τελειώνουμε, κόβουμε τα τελικά σημεία με 

το ειδικό εργαλείο ή μηχανή. 

 

Αφαίρεση πεσμένων φύλλων & σκουπιδιών, αφαίρεση κλαδέματος 

Μετά το κλάδεμα ή το κούρεμα του γκαζόν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Τα 

κλαδιά μπορούν να εισέλθουν στον τεμαχιστή ξύλου και τα προκύπτοντα υλικά μαζί με το γκαζόν 

μπορούν να εισέλθουν στον κομποστοποιητή. Υπενθυμίζεται ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε 

πευκοβελόνες, φύλλα Euphorbia pulcherrima, τριαντάφυλλο, ευκάλυπτο και σύκο στον 

κομποστοποιητή. 

Σε περίπτωση που δεν έχουμε κομποστοποιητή, συλλέγουμε τα πεσμένα φύλλα και τα κλαδευτήρια, 

τα βάζουμε σε μεγάλες σακούλες και τα μεταφέρουμε στην κατάλληλη θέση. Μην τα πετάτε στα 

σκουπίδια. Αφού συλλέξουμε τα σκουπίδια, τα βάζουμε σε σακούλες και στη συνέχεια στα 

σκουπίδια. Για όλες τις παραπάνω εργασίες, είναι απαραίτητο να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό 

(μακρυμάνικα φόρμες, πηγάδια, γάντια κ.λπ.) για λόγους υγείας και ασφάλειας. 
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Μάθημα 6.7 Συγκομιδή 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ  

Η συγκομιδή είναι ένα έργο καλλιέργειας που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Μια αποτυχία (μη 

κατάλληλα εργαλεία, μη σωστός χρόνος συγκομιδής και εποχή, μη κατάλληλα μέσα συγκομιδής) 

μπορεί να καταστρέψει την ετήσια παραγωγή, ακόμη και τα φυτά. 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τις εργασίες συγκομιδής με τα ειδικά εργαλεία ή μηχανήματα 

συγκομιδής.  

   

Χαμομήλια 

   

Λεβάντα 

   

Ρίγανη     Βασιλικός 
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Στις μεσογειακές χώρες, υπάρχουν πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, η καλλιέργεια των 

οποίων είναι κατάλληλη για την εκπαίδευση ατόμων με νοητική υστέρηση. Έτσι, πρέπει να 

αναφερθεί ποια μέρη αυτών των φυτών συλλέγονται, τι ώρα και ποια εποχή πραγματοποιείται η 

συγκομιδή και πώς συλλέγεται, ξηραίνεται και αποθηκεύεται το τελικό προϊόν. 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ 

Η συγκομιδή ορίζεται ως η συλλογή του επιθυμητού τελικού προϊόντος. Το τελικό προϊόν μπορεί να 

είναι: λουλούδια, φύλλα, βλαστοί, ολόκληρο φυτό (κυρίως για ετήσια ή διετή ποώδη φυτά), φρούτα, 

σπόροι, φλοιός ή υπόγεια μέρη (ρίζα, κόνδυλος, βολβός). Ανάλογα με το μέρος του φυτού που 

συλλέγεται (συγκομίζεται), ορίζεται επίσης η κατάλληλη εποχή ή περίοδος της ημέρας. Η κατάλληλη 

περίοδος συγκομιδής αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο. 

Είναι πολύ σημαντικό για τη συγκομιδή:  

− ο σωστός χρόνος συγκομιδής  

− η σωστή εποχή συγκομιδής  

− ο σεβασμός στη φύση (μην τραυματίζετε - καταστρέφετε τα φυτά)  

− τα σωστά εργαλεία συγκομιδής 

Τα εργαλεία συγκομιδής μπορεί να είναι απλά εργαλεία κλαδέματος (διαφορετικά από τα κοινά 

κλαδευτήρια) ή μαζικές θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Η μηχανική συγκομιδή ενδείκνυται για 

συγκομιδή μεγάλης έκτασης (εξοικονόμηση χρόνου). Η συγκομιδή με το χέρι: 

− είναι κατάλληλο για πεδία υψηλής κλίσης ή βεράντες  
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− δίνει μια πολύ καλύτερη εικόνα στο τελικό προϊόν  

− δίνει καλύτερη ποιότητα στο τελικό προϊόν (δεν σπάει τα λουλούδια)  

− βοηθά στην εξασφάλιση της επόμενης ανθοφορίας (εφόσον η κορυφαία συλλογή 

ανθοφορίας επιτρέπει στα υποκείμενα μέρη ανθοφορίας να ανθίσουν)  

− δεν καταστρέφει το φυτό  

− απαιτεί χρόνο και εργασία 

 

1. Λουλούδια 

Καρπόφυλλα, τα οποία παράγουν 
ωάρια που περιέχουν θηλυκά 

γαμετόφυτα 

Στήμονες, οι οποίοι παράγουν 
κόκκους γύρης που περιέχουν 

αρσενικά γαμετόφυτα 

 
Πέταλα, σχηματίζουν την κορόνα 

 

Σέπαλα, σχηματίζουν τον κάλυκα 

 
 

− Τα λουλούδια είναι τα αναπαραγωγικά όργανα του φυτού  

− Έχουν αρσενικούς & θηλυκούς γαμέτες. Φυτεύονται είτε στο ίδιο φυτό (μεμονωμένα φυτά) 

είτε σε διαφορετικά φυτά (διαγώνια φυτά). Προκειμένου να δημιουργηθεί μια καλλιέργεια 

αυτόχθονων φυτών, χρειάζεται κυρίως θηλυκά φυτά και τουλάχιστον ένα αρσενικό φυτό του 

οποίου τα λουλούδια θα φέρουν τα αρσενικά αναπαραγωγικά όργανα. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η περιοχή καλλιέργειας, τόσα περισσότερα αρσενικά φυτά θα φυτευτούν σε 

συγκεκριμένα σημεία έτσι ώστε η γύρη των στημόνων να φτάσει σε όλα τα θηλυκά φυτά. 

− τη διαιώνιση του είδους, τα λουλούδια βρίσκονται σε προφανή και προσβάσιμα μέρη.  

− Συνήθως έχουν χρώματα έντονα για τον άνθρωπο και όχι για τα έντομα.  
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− Οι χρωστικές τους που έχουν αντιοξειδωτικές και άλλες φαρμακευτικές ιδιότητες για τον 

άνθρωπο και είναι ελκυστικές για τα έντομα. 

− Έχουν άρωμα - οσμή (ελκυστική ή απωθητική ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν) χάρη 

σε ουσίες με φαρμακευτικές ιδιότητες για τον άνθρωπο. 

− Τα λουλούδια συνήθως συγκομίζονται λίγο πριν ανθίσουν (για να πάρουμε τα άνθη) ή 

ανοίγουν σε πλήρη άνθηση (για να πάρουμε το αιθέριο έλαιο).  

  

2. Φύλλα 

− Η καλύτερη εποχή συγκομιδής για τα φύλλα είναι συνήθως η εποχή της πλήρους άνθισης 

(τότε παρατηρείται επίσης η μέγιστη συγκέντρωση προϊόντων μεταβολισμού στα φύλλα) 

− Ο καλύτερος χρόνος συγκομιδής την ημέρα είναι το απόγευμα (τότε η μέγιστη συγκέντρωση 

ουσιών στα φύλλα παρατηρείται λόγω της προηγούμενης περιόδου φωτοσύνθεσης). Τα 

φύλλα δεν συλλέγονται τη νύχτα επειδή τα αποθέματα αυτών των ουσιών θα αρχίσουν να 

καταναλώνονται.  

 

 

3. Βλαστοί 

−  Οι βλαστοί συλλέγονται μόνο σε ετήσια ή διετή φυτά. 

−  Οι βλαστοί που μας ενδιαφέρουν φέρουν φύλλα, μπουμπούκια και ενδεχομένως λουλούδια 
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−  Συλλέγονται όταν οι χυμοί είναι στο μέγιστο (άνοιξη ή πλήρης περίοδος ανθοφορίας)

 

4. Φρούτα 

Τα φρούτα είναι τα προστατευτικά κελύφη των σπόρων που τροφοδοτούν τους σπόρους με τα 

κατάλληλα θρεπτικά συστατικά. 

− Η κατάλληλη περίοδος συγκομιδής είναι όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη (συνήθως αργά 

την άνοιξη - αρχές του καλοκαιριού) 

− Οι σπόροι φρούτων είναι φτωχοί σε δραστικές ουσίες 

 

 

5. Σπόροι 

− Ο κατάλληλος χρόνος για τη συγκομιδή των σπόρων είναι όταν οι καρποί βρίσκονται σε 

πλήρη ανάπτυξη. 

− Οι καρποί συνήθως συγκομίζονται και στη συνέχεια οι σπόροι εξάγονται από μέσα. 
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6. Φλοιός-Ξύλο 

− Ο φλοιός που περιβάλει τους βλαστούς, είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και 

προϊόντα μεταβολισμού.   

− Ο φλοιός και το ξύλο, σε αντίθεση με τα φύλλα, συλλέγονται μετά από πλήρη άνθηση και 

φυλλοβόλα έτσι ώστε να μεταφέρονται πολύτιμα συστατικά εκεί. 

 

 

7. Ολόκληρο το Φυτό  

− Ένα ολόκληρο ή ετήσιο φυτό συλλέγεται συνήθως όταν μας ενδιαφέρουν οι ουσίες που 

παράγονται σε πολλά όργανα του φυτού. 

− Η καλύτερη εποχή συγκομιδής είναι η πλήρης περίοδος ανθοφορίας. 

 

 

8. Ρίζες 

− Το υπόγειο μέρος του φυτού που μας ενδιαφέρει συλλέγεται συνήθως με προσοχή. 

− Τα υπόγεια μέρη, λόγω της έκθεσης σε πολλούς εχθρούς, έχουν ισχυρά χημικά μέσα για να 

τους απωθήσουν. Η υψηλή συγκέντρωση θεραπευτικών ουσιών τους είναι εκεί. 
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− Η πιο κατάλληλη περίοδος συγκομιδής είναι στα τέλη του καλοκαιριού, όταν τα περισσότερα 

συστατικά θα μεταφερθούν στο υπόγειο μέρος του φυτού μετά την ανθοφορία. 

 

 

ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ – ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί καλή ποιότητα στο τελικό προϊόν προς πώληση, αυτό 

σημαίνει ότι συγκομίζεται, ξηραίνεται και αποθηκεύεται σωστά. Στην περίπτωση των αιθέριων 

ελαίων, η καλή απόσταξη επιτυγχάνεται με άμεση απόσταξη. 

Σωστή Συγκομιδή 

Κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τη συγκομιδή:  

− Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία  

− Κάνουμε συγκομιδή την κατάλληλη ώρα της ημέρας  

− Συλλέγουμε την κατάλληλη εποχή 

− Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς τη φύση (μην τραυματίζετε - καταστρέφετε 

το φυτό)  

− Κόβουμε επίσης τα στελέχη για να μας βοηθήσουν κατά το στέγνωμα (π.χ. στη λεβάντα, οι 

ποικιλίες βοηθούν να την κρεμάσουμε ανάποδα στο στεγνωτήριο)  

− Έχουμε τη σωστή σειρά στο καλάθι συλλογής (βοηθά τη συλλογή να πιάσει γρήγορα τους 

μίσχους στην πίσω πλευρά) 

 

Σωστή Αποξήρανση  

− Η σωστή αποξήρανση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί το άρωμα και η γεύση των 

αρωματικών φυτών και η ποιότητα των δραστικών ουσιών εξαρτώνται από αυτή.  
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−  Η περιοχή αποξήρανσης πρέπει να είναι σκιερή, ελαφρώς δροσερή και με πολύ καλή 

κυκλοφορία αέρα.  

− Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παθογόνος εισβολή, η αποξήρανση πρέπει να γίνει εντός 10 

ημερών για τα φύλλα και τα λουλούδια και εντός 20 ημερών για τις ρίζες, τους βλαστούς και 

τους φλοιούς.  

Μετά την Συγκομιδή 

− Αν θέλουμε τα φυτά να στεγνώσουν στον ήλιο, δεν τα αφήνουμε για περισσότερο από μία 

ώρα επειδή οι δραστικές ουσίες θα επιδεινωθούν, τα αιθέρια έλαια θα στεγνώσουν και τα 

φύλλα θα εξασθενίσουν. Στον ήλιο, μπορούμε να στεγνώσουμε φρούτα όπως η Αρώνια για 

πολλές ώρες.  

− Αφαιρέστε τυχόν ανεπιθύμητα υλικά, ζιζάνια ή μέρη του φυτού που δεν χρειαζόμαστε.  

− Κόψτε τα υπόγεια μέρη (ρίζες) σε κομμάτια 4-5εκ για καλύτερη αποστράγγιση.  

− ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε την κουζίνα ως χώρο αποξήρανσης (οι ατμοί υγραίνουν τα φυτά, 

τα αρώματα αλλοιώνονται).  

− Για να διατηρήσουμε μια σταθερή θερμοκρασία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν 

ανεμιστήρα ή ηλεκτρικό ανεμιστήρα (για κρύο ή υγρό καιρό) και έναν αναπνευστήρα.  

− Επαγγελματικά στεγνωτήρια (φούρνοι) συνιστώνται για μεγάλες κάθετες μονάδες λόγω 

εξοικονόμησης χρόνου και χώρου. Το φυτικό υλικό τοποθετείται σε ειδικά τηγάνια που έχουν 

μικρές οπές για την κυκλοφορία θερμού αέρα. Αυτό στεγνώνει σε ιδανικές θερμοκρασίες (30-

35oC για τα ανώτερα τμήματα του εδάφους και 50-60oC για τα υπόγεια μέρη) χωρίς να 

αλλοιώνει τις δραστικές ουσίες. 
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Πότε ολοκληρώνεται η αποξήρανση; 

Όταν τα βότανα γίνουν τραγανά. Στη συνέχεια, όταν έχουν 7-10% υγρασία, η περιεκτικότητά τους σε 

δραστική ουσία έχει σταθεροποιηθεί και οι βιολογικοί μηχανισμοί έχουν ανασταλεί:   

− Οι βλαστοί τρίβονται εύκολα ανάμεσα στα δάχτυλα.  

− Τα λουλούδια διαλύονται εύκολα.  

− Ο φλοιός και οι ρίζες γίνονται σκληροί και σπάνε εύκολα. 

Οι σπόροι δεν είναι σίγουρο ότι θα στεγνώσουν μετά την αποξήρανση των καρπών. Έτσι, αφού τους 

αφαιρέσουμε χτυπώντας τα σε φύλλα χαρτιού, τα στεγνώνουμε για άλλη μια εβδομάδα. 

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

− Μετά την αποξήρανση και πριν από τη συντήρηση, ορισμένα φυτά πρέπει να υποβληθούν 

σε άμεση επεξεργασία (π.χ. λεβάντα, ρίγανη)  

− Μετά το 1ο έτος συντήρησης, τα βότανα χάνουν το άρωμά τους και τις δραστικές τους ουσίες.  

− Ο χώρος αποθήκευσης (χώρος συντήρησης) πρέπει να είναι σκιερός και δροσερός αλλά ΟΧΙ 

ευάερος.    

 

 

ΣΩΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ

30-35oC

για τα άνω μέρη

50-60oC

για τα υπόγεια μέρη

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ

Ο χώρος πρέπει να είναι 
σκιερός, ελαφρώς δροσερός, 

με πολύ καλή κυκλοφορία 
αέρα

10 μέρες για φύλλα 
και λουλούδια

20 μέρες για ρίζες, 
βλαστούς και 

φλοιούς
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Πακέτα αποθήκευσης 

− Ιδανικές συσκευασίες είναι τα αεροστεγή βάζα αν ο χώρος είναι υαλώδης ή αλλιώς 

αργιλώδης. Τα πλαστικά βάζα πρέπει να αποφεύγονται επειδή προκαλούν συμπύκνωση.  

− Οι χάρτινες σακούλες, τα χαρτοκιβώτια και τα δοχεία είναι επίσης καλά πακέτα συντήρησης. 

Αλλά σε αυτή την περίπτωση, προσέξτε τη σκόνη!  

− Συντήρηση σε κατάψυξη  

− Ορισμένα αρωματικά βότανα που χρησιμοποιούνται στο μαγείρεμα δεν ακολουθούν την 

προηγούμενη μέθοδο αποξήρανσης, αλλά τα βότανα έρχονται αμέσως μετά τη συγκομιδή 

στην κατάψυξη. Τοποθετούνται είτε σε φακελάκια ενώ είναι φρέσκα, ή σε παγάκια, ή σε 

παγάκια λαδιού 

 

Συντήρηση σε λάδι  

− Προσθέτουμε τα μυρωδικά σε καλής ποιότητας ελαιόλαδο. Αφήστε στον ήλιο για 2 

εβδομάδες, με τακτικά κουνήματα. Μετά το φιλτράρισμα, κρατήστε το αρωματικό λάδι. Η 

ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και στο ξύδι.  
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Μάθημα 6.8 Καθαρισμός και αποθήκευση εργαλείων 

Μετά τις εργασίες καλλιέργειας, είναι απαραίτητο, όλα τα εργαλεία, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός 

να αποθηκευτούν, να καθαριστούν και για ορισμένα εργαλεία να αποστειρωθούν.  

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό ή με τη χρήση γαντιών. Κατά τον καθαρισμό των 

εργαλείων, ο χειριστής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην κοπεί. Τα εργαλεία που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για το κλάδεμα ασθενών φυτών πρέπει να απολυμαίνονται είτε με ατμό είτε 

με οινόπνευμα.  

Τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστό χώρο προκειμένου να προστατεύονται από το 

έντονο φως του ηλίου, τη βροχή και τον άνεμο, με άλλα λόγια στοιχεία που μπορούν να βλάψουν τα 

εργαλεία και τα μηχανήματα με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό να αποθηκεύονται 

τακτοποιημένα, ώστε να μπορούμε εύκολα να τα βρούμε όποτε τα χρειαζόμαστε και να μην 

μπλέκονται μεταξύ τους.  

Τέλος, φροντίζουμε για τη σωστή λειτουργία των εργαλείων και των μηχανημάτων. Τα ακονίζουμε 

συχνά και λιπαίνουμε τα απαραίτητα σημεία. Παίρνουμε τα μηχανήματα για σέρβις στον 

προκαθορισμένο χρόνο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Πολλαπλασιασμός Φυτών 

Μάθημα 7.1 Μέσα Πολλαπλασιασμού των Φυτών 

Ο πολλαπλασιασμός στα φυτά χωρίζεται στη σεξουαλική και ασεξουαλική διάδοση. 

 

 

 

 
Σεξουαλικός Πολλαπλασιασμός 

 

Το ασεξουαλικό μέσο πολλαπλασιασμού εφαρμόζεται σε όλα τα πολυετή αρωματικά φυτά. Στα 

ετήσια και διετή φυτά εφαρμόζεται ο σεξουαλικός τρόπος (σπορά). Τα ασεξουαλικά μέσα διάδοσης 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Σεξουαλικός 

(με σπόρους) 
Ασεξουαλικός 

Δεν εξασφαλίζει ομοιότητα μεταξύ 

του νέου και του μητρικού φυτού. 

Εξασφαλίζει ομοιότητα. Είναι ένα 
γρήγορο και αποτελεσματικό μέσο 

διάδοσης 
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εξασφαλίζουν την ομοιομορφία του πολλαπλασιαστικού υλικού με το μητρικό φυτό, κάτι που δεν 

εγγυάται ο σεξουαλικός τρόπος πολλαπλασιασμού. Η ασεξουαλική μέθοδος πολλαπλασιασμού έχει 

επίσης το πλεονέκτημα της ταχείας ανάπτυξης του φυτού που μπορεί να οδηγήσει σε ανθοφορία την 

ίδια χρονιά. Τα ασεξουαλικά μέσα διάδοσης περιλαμβάνουν: 

I) Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (Η πιο κοινή μέθοδος ασεξουαλικής διάδοσης) 

Αυτοί είναι κορυφαίοι (συνήθως) βλαστοί των 3-4 φύλλων (αφήνουμε τα κορυφαία φύλλα στο 1/3 

του κατώτερου βλαστού). Τα μη κορυφαία μοσχεύματα (στη μέση) δεν είναι επιτυχημένα για όλα τα 

φυτά. Υπάρχουν επίσης μοσχεύματα φύλλων και μοσχεύματα ρίζας. Η διάδοση στα περισσότερα 

φυτά γίνεται με τη μέθοδο κοπής, συνήθως με κορυφαία κομμάτια βλαστών.  

Κατηγορίες μοσχευμάτων: 

− Φυλλώδες ραβδί (για δέντρα &θάμνους)  

− Ημι-ξυλώδες ραβδί (για μη δέντρα)  

− Πράσινη τομή (για χλοοτάπητες και θάμνους)  

   

 

Σύμφωνα με το φυτό, υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ: 

− το μήκος των μοσχευμάτων από 5 έως 25 εκατοστά (τα μοσχεύματα σε θάμνους είναι 

μικρότερα από τα δέντρα)  

− τον τόπο όπου πραγματοποιείται η τομή (ανώτερος ή ενδιάμεσος) 
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Η Διαδικασία Φύτευσης των Μοσχευμάτων 

− Φυτεύστε την κοπή (βυθίστε την σε νερό και στη συνέχεια σε ορμόνη ριζοβολίας) απευθείας 

ή εντός 3 ημερών μετά την κοπή (αν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως η κοπή πρέπει να 

παραμείνει σε σκιερό μέρος για μέγιστο διάστημα 3 ημερών). 

− Φυτέψτε τα μοσχεύματα είτε μεμονωμένα σε γλάστρες, ή στο σπορείο ή στην τελική θέση 

τους (π.χ. μέντα). 

Η Διαδικασία Φύτευσης των Μοσχευμάτων 

 

 
 

 

 

 

1. Τοποθετούμε το μόσχευμα 

στο νερό 

2. Μετά τοποθετούμε το 

μόσχευμα στην ορμόνη 

3. Τοποθετούμε το 

μόσχευμα στη γλάστρα 

  

 

Προκειμένου τα μοσχεύματα να αναπτύξουν ρίζες ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ: 

 

− η κοπή πρέπει να έχει φύλλα στο άνω 1/3 του τμήματός της  

− η θερμοκρασία του αέρα πρέπει να είναι 18-28oC (15oC νύχτα)  

− Η θερμοκρασία του εδάφους κατά τη φύτευση πρέπει να είναι 20-24oC  

− Το χώμα να είναι ελαφρύ ή αφράτο χώμα (π.χ. τύρφη)  
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− Το βάθος φύτευσης (συνήθως): 2-3cm  

− Να είναι σε καλή φυσιολογική κατάσταση το μητρικό φυτό 

− Να είναι νεαρό το μόσχευμα 

− Να είναι σε εποχή συγκομιδής (εξαρτάται από το φυτό)  

− Να είναι λοξή η κοπή  

− Να υπάρχει υγρασία (στα θερμοκήπια εφαρμόζεται συχνά ψέκασμα)  

− φως  

− ενισχυτές ριζοβολίας όπως ορμόνη (= αυξίνη), κυτοκινίνη για την έναρξη βλαστών, αιθυλένιο 

κλπ.  

− καλή κατάσταση υλικού στήριξης (pH εδάφους, Ca, αερισμός, υγρασία)  

− CO2 στην ατμόσφαιρα, Ν στο φυτό (ευνοούν την ριζοβολία & τη βλάστηση)  

− απουσία φυτοπαθογόνων 
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II) Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Σε ορισμένα είδη μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα φυτά απλά διαιρώντας τις ρίζες (π.χ. άρνικα). 

− Προσέχουμε να μην τραυματίσουμε τη ρίζα  

− Η πιο κατάλληλη στιγμή είναι το φθινόπωρο ή από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο. 
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III) ΜΙΚΡΟΙ ΒΟΛΒΟΙ 

Οι βολβοί παράγουν κοντά στο κάτω μέρος τους μικρότερους βολβούς, οι οποίοι μπορούν να 

τραβηχτούν μακριά και να δημιουργήσουν ένα νέο φυτό. 

    

 

 

IV) ΤΟ ΡΙΖΩΜΑ 

Στη ρίζα, υπάρχει ένα ρίζωμα σαν κόνδυλος από τον οποίο δημιουργούνται νέα φυτά (π.χ. ίριδα). 

Όταν κόβουμε το ρίζωμα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ρίζα. 
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V) ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ 

− Πρόκειται για την τεχνητή δημιουργία νέων φυτών.  

− Τοποθετούμε ένα εύκαμπτο κλαδί στο έδαφος.  

− Μετά από 3 μήνες θα έχει ρίζες και μπορεί να κοπεί ως αυτόνομο φυτό. 

 

 

VI) ΔΡΟΜΕΙΣ  

Είναι πλευρικοί βλαστοί που απορρίπτονται από το μητρικό φυτό. Σε πολλά AMP αυτοί οι πλευρικοί 

βλαστοί εισέρχονται στο έδαφος και δημιουργούν ρίζες (δάφνη, δεντρολίβανο, διθόριο, θύμος 

αδένας, ρίγανη, σιδερίτες κ.λπ.) Αυτοί οι δρομείς μπορούν να αφαιρεθούν από το μητρικό φυτό και 

να δημιουργήσουν νέα φυτά.. 

− Εάν τα νέα μας φυτά έχουν υπερβολική ανάπτυξη, αφαιρούμε από την κορυφή με ένα 

κλαδευτήρι έτσι ώστε να έχει τη δύναμη να αναπτυχθεί. 
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143 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Φυτοπροστασία 

Μάθημα 8.1 Ασθένειες Φυτών 

Η φυτοπροστασία εξασφαλίζει την προστασία του φυτού από διάφορους επιβλαβείς οργανισμούς 

(π.χ. έντομα), ασθένειες και ζιζάνια (ζιζάνια που ανταγωνίζονται και απορροφούν τα θρεπτικά 

συστατικά του φυτού). 

Οι ασθένειες διακρίνονται σε: 

− αυτές που συμβαίνουν λόγω παθολογικών ασθενειών ή σφαλμάτων (μολυσματικές 

ασθένειες)  

− αυτές που εμφανίζονται με φυσικές καταστάσεις (μη μολυσματικές ασθένειες) όπως η 

έλλειψη θρεπτικών ουσιών, ο παγετός, ο ισχυρός άνεμος κ.λπ. 

 

 

  

Ασθένειες Φυτών 

Μολυσματικές 

Μύκητες, Βακτήρια, 
Ιοί Ζιζάνια  

Μη-μολυσματικές 

Ανεπαρκής αερισμός 
εδάφους 

Ανεπάρκεια & 
Τοξικότητα 

Υπερβολικός ή 
ανεπαρκής φωτισμός 

Ακραίες θερμοκρασίες 
ή συνθήκες ανέμου 
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ΟΙ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 

− Μυκητιασικές Παθήσεις 

o Ανθρακνόζη 

o Μαύρο πόδι 

o Μαύρο σάπισμα ρίζας 

o Μούχλα βοτρύτη 

o Τρύπιο σημείο 

o Σημάδια Κερκόσπορα στα φύλα 

o Αρρώστια ρίζας 

o Σάπισμα δενδρυλλίων  

o Περονόσποροι 

o Το φουζάριο μαραίνεται και σαπίζει 

o Μάστιγα φύλλων 

o Ωίδιο 

o Είδη πυθίου 

o Μούχλα ριζοκτονίας 

o Σημεία δαχτυλιδιού 

o Σκουριά 

o Σκληρωτίνια πετρώματα  

o Ασθένειες των κονδύλων 

o Λευκή σκουριά 

 

− Προκαρυωτικές Παθήσεις 

Τα βακτήρια είναι μικροσκοπικοί, μονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισμοί. Τα περισσότερα φυτικά 

παθογόνα βακτήρια ανήκουν στα ακόλουθα γένη: 
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o Αγροβακτηρίδιο  

o Μπουρκχολέρια  

o Κλαβιβακτηρίδιο  

o Ερβίνια  

o Παντοία  

o Φυτοπλάσμα  

o Πεκτοβακτηρίδιο  

o Ψευδομονάδα 

o Ραλλστόνια  

o Σπειρόπλασμα  

o Στρεπτομύκητες  

o Ξανθομονάς  

o Ξυλέλλα 

Η πιο γνωστή προκαρυωτική νόσος στην Ελλάδα είναι η Ψευδομονάδα σαββατάνους. 

 

− Ιογενείς Παθήσεις 

Οι ιοί είναι ενδοκυτταρικά (μέσα στα κύτταρα) παθογόνα σωματίδια που μολύνουν άλλους 

ζωντανούς οργανισμούς. 

o Σημείο δαχτυλιδιού  

o Μωσαϊκό  

o Κίτρινος νάνος στο κριθάρι  

o Ιός της σφουγγαρίστρας της πατάτας  

o Τριστέζα  

o Ιός με σγουρά τεύτλα 

o Ρολό φύλλων πατάτας  
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o Κίτρινο μωσαϊκό μπουμπουκιών στα ροδάκινα 

o Σάρκα  

Ο ιός δεν μεταδίδεται από τον άνεμο, τη βροχή ή από την εναπόθεση μολυσμένου χυμού σε άλλο 

φυτό. Η πρόληψη είναι απαραίτητη: απαγορεύεται το κάπνισμα, απαιτείται καλό πλύσιμο των 

χεριών των καλλιεργητών πριν από την εργασία και άμεση καταστροφή των μολυσμένων φυτών.   

 

− Μόλυνση εντόμων 

  

 

 

− Μόλυνση ακάρεων 

         

      

Για την προστασία των φυτών από τους παραπάνω εχθρούς εφαρμόζονται είτε χημικά είτε βιολογικά 

παρασκευάσματα. Για τα φυτά συνιστάται η εφαρμογή οργανικών τύπων ή φυσικών εκχυλισμάτων. 
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Η εφαρμογή τους γίνεται συνήθως σε υγρή μορφή, είτε διαφυλλική (άπλωμα) είτε διασυστηματική 

(άρδευση για απορρόφηση από τη ρίζα). 

− Μη Λοιμώδη Νοσήματα που οφείλονται σε  

o Κακός αερισμός του εδάφους (βαρύ έδαφος)  

o Έκπλυση θρεπτικών συστατικών (σε χαλαρά και αφράτα εδάφη) → ανεπάρκεια  

o Τοξικότητα  

o Έντονος φωτισμός  

o Ακραίες τιμές θερμοκρασίας  

o Υπερβολική υγρασία  

o Άνεμος (υψηλή ταχύτητα) 

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

− Σε βαριά εδάφη όπου οι ρίζες δεν αερίζονται καλά, μπορούμε να παρέμβουμε με βελτιωτικά 

εδάφους για να βελτιώσουμε τη δομή και το πορώδες του.  

− Ένα ελαφρύ έδαφος (για παράδειγμα αμμώδες) μπορεί επίσης να γίνει πιο γόνιμο 

προσθέτοντας λιπάσματα.  

− Οι τοξίνες αντιμετωπίζονται με καλό και τακτικό πότισμα.  

− Τα εγκαύματα από έντονο φωτισμό αντιμετωπίζονται είτε με κουρτίνες ή σκίαση, είτε με τη 

μετακίνηση ευαίσθητων φυτών σε σκιερά μέρη.  

− Ο παγετός (ακραία χαμηλή θερμοκρασία) αντιμετωπίζεται με θερμοκήπια, διαφανές υλικό 

κάλυψης.  

− Ο καύσωνας (εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία) αντιμετωπίζεται με καλύμματα σκίασης, με 

συχνότερο πότισμα και ίσως μεταφορά ευαίσθητων φυτών σε σκιερά και ψυχρότερα μέρη.  

− Ο ισχυρός αέρας μπορεί να προκαλέσει θραύση στελεχών, ολισθήσεις, διασπορά της φυτικής 

παραγωγής, αλλαγές στη φωτοσύνθεση, αναπαραγωγικές ανωμαλίες, ψύξη (βλάβη), 

απώλεια νερού και διάβρωση. Αντιμετωπίζεται προληπτικά δημιουργώντας ένα 

προστατευτικό αέρα στην πλευρά όπου φυσάει ο ισχυρός άνεμος. Υπενθυμίζεται πόσο 

σημαντικό είναι για το προστατευτικό να έχει ανοίγματα για να φιλτράρει και να μειώνει την 
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ορμή του ανέμου, να μην σκιάζει τα φυτά και να μην ανταγωνίζεται τα φυτά σε θρεπτικά 

συστατικά και νερό. 

Για την καταπολέμηση των ασθενειών, είτε εφαρμόζουμε αγροχημικά (φυτοφάρμακα, μυκητοκτόνα, 

ζιζανιοκτόνα κ.α. (Εφαρμογή Οργανικής Ιατρικής) είτε ακολουθούμε τις αρχές του Βιολογικής 

Καλλιέργειας. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

Η βιολογική καλλιέργεια αναφέρεται σε όλες τις καλλιεργητικές πρακτικές, που βασίζονται 

αποκλειστικά στη φυσική ενίσχυση των βιολογικών διεργασιών των φυτών και των μικροοργανισμών 

(εδάφους και αέρα) που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.  

Η βιολογική καλλιέργεια αντιλαμβάνεται την καλλιεργούμενη γη ως έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό. 

Ως ένα κλειστό αυτορρυθμιζόμενο ελεγχόμενο σύστημα εισόδου-εξόδου όπου συνυπάρχουν πολλοί 

μικροοργανισμοί. Ο στόχος της βιολογικής καλλιέργειας είναι να διατηρήσει το έδαφος βιώσιμο, 

ώστε να μπορεί να παρέχει τα μέγιστα θρεπτικά συστατικά σε κάθε καλλιέργεια.  

Η βιολογική καλλιέργεια απορρίπτει συνειδητά τα προηγμένα εργαλεία νέας τεχνολογίας, που 

προσφέρει η σύγχρονη χημική βιομηχανία και η γενετική μηχανική, στοχεύοντας στις μέγιστες 

αποδόσεις (ανόργανα λιπάσματα, φυτοφάρμακα, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί).  

Τα προϊόντα της βιολογικής καλλιέργειας είναι προϊόντα που έχουν ακολουθήσει όλα τα βήματα που 

επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η εθνική νομοθεσία για τη βιολογική καλλιέργεια, με στόχο: 

− διατήρηση ή ακόμη και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και της βιολογικής 

δραστηριότητας  

− διατήρηση της συσχέτισης μεταξύ του εδάφους και των φυτών, των φυτών και των ζώων και 

των ζώων και του εδάφους 

− όλα τα παραπάνω, χωρίς τη χρήση εξωτερικών παραγόντων. 

Με απλά λόγια, η βιολογική καλλιέργεια είναι: 

− Μια καλλιέργεια χωρίς την εφαρμογή αγροχημικών (χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα).  

− Εναλλακτική λύση για τα λιπάσματα που εφαρμόζουν φυτικά εκχυλίσματα ή κοπριά - προϊόν 

βιολογικής καλλιέργειας ή προϊόντα που προέρχονται από τη φύση.  

file://///SRVR/Archive/019.%20RDI/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ%20%20ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/4.%20ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ/2019/EQUALVET/IO/DESIGN/GR/GR%20D5%20TRAINER'S%20MANUAL%20GARDENING%20-%20final.docx%23_3j2qqm3
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− Εναλλακτική λύση για τα φυτοφάρμακα που εφαρμόζουν φυτικά εκχυλίσματα ή ευεργετικά 

έντομα για την καταπολέμηση των ασθενειών.   

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ: 

Τα σκευάσματα βρίσκονται σε ειδικά αγρονομικά καταστήματα. 

Τα σωστά βήματα για τη σωστή εφαρμογή των φυτοφαρμάκων είναι: 

− Συμβουλευόμαστε τον γεωπόνο - ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες & προφυλάξεις  

− Κάνουμε μια δοκιμή πριν από την εφαρμογή  

− Απαγορεύεται η εφαρμογή κατά τη διάρκεια της περιόδου ανθοφορίας  

− Απαγορεύεται η εφαρμογή σε ζεστές ηλιόλουστες μέρες (η αγροχημική ουσία εξατμίζεται 

προκαλώντας βλάβη στο περιβάλλον, στην υγεία μας και στα χρήματά μας)  

− Η εφαρμογή απαγορεύεται σε βροχερές μέρες ή ημέρες με υγρασία (η αγροχημική ουσία 

ξεπλένεται μέσω του εδάφους στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες)  

− η εφαρμογή απαγορεύεται σε ημέρες με αέρα (το αγροχημικό διασκορπίζεται στο 

περιβάλλον)  

 

Τοξίνες από την χρήση αγροχημικών 

Η πιο συνηθισμένη αιτία τοξικότητας σε ένα φυτό είναι η εφαρμογή υπερβολικής ποσότητας 

λιπάσματος ή φυτοφαρμάκου. Για να απολυμανθεί μια τοξική καλλιέργεια, το έδαφος πρέπει να 

αλλάζει αμέσως και να ποτίζεται συχνά με νερό καλής ποιότητας.  

Η συμβουλευτική από ένα γεωπόνο είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιβεβαιώσετε το είδος της 

ασθένειας και να ενημερωθείτε για τη σωστή θεραπεία. 
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Αγροχημικά 

Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα 

− Άμεση και αποτελεσματική 

καταπολέμηση των ασθενειών 

− Εισροή στο περιβάλλον και την τροφική 

αλυσίδα 

− Καλύτερη ποιότητα στο τελικό προϊόν − Άμεση ανθρώπινη επαφή 

− Αυξημένη παραγωγή − Τοξικότητα διά της εισπνοής σε 

ανθρώπους και ζώα 

 

 

Αγροχημικά Χαρακτηριστικά 

Φυτοφάρμακα  Λιπάσματα  

− Υψηλή διαλυτότητα − Υπολείμματα  

− Μικρή απορρόφηση − Τοξικότητα  

− Μεταβλητότητα − Επίδραση στην οξύτητα του εδάφους 

− Υπολείμματα    
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Ασφάλεια κατά τη διάρκεια των Γεωργικών 

Δραστηριοτήτων 

Μάθημα 9.1 Μέτρα Ασφαλείας   

ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΦΑΡΜΆΚΩΝ Ή ΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ: 

− Φοράμε πάντα μάσκα  

− Φοράμε πάντα γάντια  

− Φοράμε ρούχα που καλύπτουν όλο μας το σώμα  

− Φοράμε τα κατάλληλα παπούτσια  

− Ψεκάζουμε το φυτό και όχι προς τους ανθρώπους (ή τον εαυτό μας)  

− Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του φαρμάκου και τις συμβουλές του γεωπόνου  

− Δεν εφαρμόζουμε κατά τη διάρκεια της περιόδου ανθοφορίας 

− Δεν εφαρμόζουμε τις ζεστές ηλιόλουστες μέρες  

− Δεν εφαρμόζουμε με υγρασία ή βροχή  

− Δεν εφαρμόζουμε σε ισχυρούς ανέμους  

− Ψεκάζουμε μόνο το φυτό μας, όχι τα γειτονικά φυτά  

− Δεν εφαρμόζουμε πάρα πολύ λίπασμα ή φυτοφάρμακο  

− Δεν τρώμε ή πίνουμε όταν εφαρμόζουμε το φάρμακο ή το λίπασμα  

− Πρέπει να πλένουμε τα χέρια και το πρόσωπό μας μετά την εφαρμογή 

 

ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ: 

− Διαβάζουμε προσεκτικά το εγχειρίδιο του μηχανήματος για όλες τις λεπτομέρειες  

− Δεν τοποθετούμε αντικείμενα στα μηχανήματα  

− Τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας 
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ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ ΕΆΝ: 

− Παίρνουμε φάρμακα  

− Έχουμε καταναλώσει αλκοόλ  

− Νιώθουμε ζάλη 

ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ: 

− Κρατάμε τα εργαλεία από τις συγκεκριμένες λαβές  

− Δεν πλησιάζουμε τα αιχμηρά μέρη κοντά στο σώμα ή τα ρούχα μας  

− Δεν δουλεύουμε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο (ειδικά κατά το όργωμα ή το κλάδεμα)   
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ΜΕΡΟΣ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. ΣΠΟΡΑ – ΦΥΤΕΥΣΗ 

ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

Β. ΠΟΤΙΣΜΑ Γ. ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑ Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΦΥΤΩΝ 

Ε. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

1. Φορέστε στολή με 

μακριά μανίκια και 

μπότες 

1. Φορέστε στολή με 

μακριά μανίκια και 

μπότες 

1. Φορέστε στολή 

με μακριά μανίκια 

και μπότες 

1. Φορέστε στολή με 

μακριά μανίκια και 

μπότες 

1. Φορέστε στολή και 

μπότες 

2. Ελέγξτε αν έχετε 

τους κατάλληλους 

σπόρους – δενδρύλλια 

2. Ελέγξτε αν τα 

φυτά ή οι φυτεμένοι 

σπόροι χρειάζονται 

πότισμα 

2. Ελέγξτε αν οι 

καιρικές συνθήκες 

είναι κατάλληλες 

για εξωτερικές 

γεωργικές 

δραστηριότητες 

2. Ελέγξτε αν οι 

καιρικές συνθήκες 

είναι κατάλληλες για 

εξωτερικές γεωργικές 

δραστηριότητες 

2. Ελέγξτε αν είναι η 

κατάλληλη στιγμή για 

τη συγκομιδή 

3. Ελέγξτε αν είναι η 

κατάλληλη στιγμή για 

σπορά ή για φύτευση 

των δενδρυλλίων 

3. Ελέγξτε αν οι 

καιρικές συνθήκες 

είναι κατάλληλες για 

πότισμα 

3. Ελέγξτε αν έχετε 

τα κατάλληλα 

γεωργικά εργαλεία 

(μικρή σκαπάνη ή 

εργαλείο 

οργώματος, 

εργαλείο 

ξεχορταριάσματος, 

τσάντα συλλογής 

για ζιζάνια) 

3. Φοράτε μάσκα σε 

περίπτωση χρήσης 

χαλκού- θειικού 

χαλκού ή παρόμοιων 

βιολογικών 

φαρμάκων 

3. Ελέγξτε αν οι 

καιρικές συνθήκες 

είναι κατάλληλες για 

τη συγκομιδή 

4. Ελέγξτε αν οι 

καιρικές συνθήκες 

είναι κατάλληλες για 

σπορά ή για φύτευση 

των δενδρυλλίων έξω 

4. Ελέγξτε αν έχετε 

τον κατάλληλο 

εξοπλισμό 

(σωλήνας, δοχείο 

ποτίσματος) 

4. Προσέξτε τα 

φυτά, να μην τα 

ξεριζώσετε ή τα 

τραυματίσετε 

4. Ελέγξτε αν έχετε τα 

κατάλληλα γεωργικά 

εργαλεία (εργαλείο 

ψεκασμού, δοχείο 

ποτίσματος, κόσκινο) 

4. Ελέγξτε αν έχετε τα 

κατάλληλα γεωργικά 

εργαλεία (γάντζο 

κλαδέματος, ψαλίδι 

συγκομιδής ή 

μαχαίρι), που 

αποστειρώνονται. 

5. Ελέγξτε αν έχετε τα 

κατάλληλα γεωργικά 

εργαλεία (σπορείο, 

μικρές γλάστρες, μίνι - 

μεγάλο θερμοκήπιο, 

μικρό ή μεγάλο 

εργαλείο οργώματος, 

φτυάρια τσουγκράνας, 

υλικό πολτοποίησης) 

5. Προσέξτε να μην 

αφήσετε κάποιο 

φυτό χωρίς πότισμα 

5. Συγκεντρώστε 

όλα τα ζιζάνια και 

πετάξτε τα μακριά 

5. Σε περίπτωση 

εφαρμογής 

βιολογικών 

φαρμάκων, προσέξτε 

το φυτό να μην είναι 

σε περίοδο 

ανθοφορίας 

 

6. Ελέγξτε αν έχετε το 

κατάλληλο μίγμα 

εδάφους (ανάμειξη 

χώματος με κοπριά και 

άμμο, ίσως προσθήκη 

σκολίτιδας ή 

βερμικουλίτη) 

6. Σε περίπτωση που 

υπάρχει αυτόματο 

σύστημα άρδευσης, 

ελέγξτε αν 

λειτουργεί σωστά 

και όλα τα φυτά 

ποτίζονται. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Υλικό για Μαθητές με Νοητική Αναπηρία 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Το Κλίμα 

Μάθημα 1.1 Θερμοκρασία 

Η θερμοκρασία είναι ένας δείκτης του πόσο κρύο ή ζεστό είναι ένα αντικείμενο.  

Η θερμοκρασία μετράται με το θερμόμετρο σε βαθμούς κελσίου (oC). 

 

 

 

  

100C: Το νερό βράζει 
 
 
 
 

40-45C: Η θερμοκρασία που μπορεί να 
αντέξει ο άνθρωπος 

36,6C: Η θερμοκρασία του ανθρώπου 
 
 
 

0C: το νερό μετατρέπεται σε πάγο 
(μπορεί να χιονίσει) 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 

Θερμοκρασία αέρα στα 2 μέτρα (από το έδαφος) 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΏΝ 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

 

 

 

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

5oC       10oC       20oC    25oC               30oC   40oC  

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Θ
ερ

μ
ο

κρ
α

σ
ία

 σ
ε 

Β
α

θ
μ

ο
ύ

ς 
Κ

ελ
σ

ίο
υ

Ώρες

asphalt

cement

soil

grass

air



157 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ 

 

     

 

Όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 30 oC 

− Βάζεις αντηλιακό 

− Φοράς καπέλο 

− Φοράς λεπτά μακρυμάνικα & ανοιχτόχρωμα ρούχα (για αποφυγή εγκαυμάτων) 

− ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ή ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
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Όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 10-15 oC 

− Ντύνεσαι ζεστά 

− Προσέχεις να μη γλιστρήσεις στον πάγο αν η θερμοκρασία είναι κοντά ή κάτω από τους 0 oC 
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Μάθημα 1.2 Κατακρημνίσματα 

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ (Βροχή – Χιόνι – Χαλάζι) 

Πως δημιουργούνται τα σύννεφα 

 

Υδρολογικό Ισοζύγιο 

P = Q + E +dS/dt 

P = Κατακρημνίσματα mm a-1 

Q = Απέκκριση mm a-1 

E = Εξάτμιση mm a-1 

dS/dt = Αλλαγές αποθήκευσης ανά χρονικό βήμα mm a-1 
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ΧΑΡΤΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ (ΒΡΟΧΗ, ΧΙΟΝΙ, ΧΑΛΑΖΙ) 

   

   

   

ΒΡΟΧΗ 

Για να πέσει βροχή θα πρέπει η 

θερμοκρασία στη γη να είναι 

πάνω από το 0 (>0oC) 

ΧΙΟΝΙ 

Για να πέσει χιόνι θα πρέπει η 

θερμοκρασία στη γη να είναι 

κάτω από το 0 (<0oC) 

 

ΧΑΛΑΖΙ 

Για να πέσει χαλάζι θα πρέπει 

η θερμοκρασία στο σύννεφο 

να είναι κάτω από το 0 (<0oC) 
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 ΟΤΑΝ ΒΡΕΧΕΙ 

  

Ποτιστική βροχή: μπορείς να δουλέψεις στον 

εξωτερικό χώρο φορώντας αδιάβροχα ρούχα. 

Μπορείς να ρίξεις λίπασμα σε στερεή μορφή 

(όχι σε υγρή γιατί θα ξεπλυθεί προς τον 

υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα). 

Δεν πρέπει να ψεκάσεις φυτοφάρμακα γιατί 

θα ξεπλυθούν με τη βροχή!        

Δυνατή βροχή ή καταιγίδα: δεν κάνεις καμία 

εργασία στον  εξωτερικό χώρο!  

Προσέχεις τους κεραυνούς! 

Δεν πρέπει να ρίξεις λιπάσματα ή 

φυτοφάρμακα! 

 

 

  

Χιόνι 

Βροχή 
Χιονόνερο 

Σημείο παγώματος 0C  
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Μάθημα 1.3 Άνεμος 

 

Άνεμο λέμε τον αέρα που φυσάει. 

Όταν φυσάει ο άνεμος μπορούμε να δούμε 

− από πού φυσάει (διεύθυνση ανέμου) και 

− πόσο δυνατά φυσάει (ένταση του ανέμου) 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΥ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

Οι βόρειοι άνεμοι στην Ελλάδα είναι 

ψυχρότεροι από τον νότο. 

Ο άνεμος μπορεί να φυσάει από 

διαφορετικές μεριές. Για να πούμε από πού 

φυσάει κάθε φορά ο άνεμος 

χρησιμοποιούμε τα τέσσερα (4) σημεία του 

ορίζοντα. Τα 4 σημεία του ορίζοντα είναι ο 

Βορράς, ο Νότος, η Δύση και η Ανατολή.  

Ας δούμε τα 4 σημεία του ορίζοντα στο 

χάρτη της Ελλάδας. 
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2. ΕΝΤΑΣΗ (σε κλίμακα Μποφόρ) 

− νηνεμία, 0 Μποφόρ (άπνοια) 

− υποπνέων, 1 Μποφόρ 

− ασθενής, 2 - 3 Μποφόρ 

− μέτριος, 4 - 5 Μποφόρ 

− ισχυρός, 6 Μποφόρ 

− πολύ ισχυρός, 7 Μποφόρ 

− θυελλώδης, 8 - 9 Μποφόρ (θύελλα) 

− ισχυρή θύελλα ή τυφώνας >9 μποφόρ  

ΒΟΡΡΑΣ 

ΝΟΤΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΥΣΗ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1
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Όταν έχει δυνατό άνεμο (μεγαλύτερο των 4-5 Μποφόρ) αποφεύγεις να ρίξεις/ψεκάσεις λιπάσματα 

ή φυτοφάρμακα (θα παρασυρθούν με τον άνεμο). 

 

   

 

Σε πολύ δυνατό άνεμο (μεγαλύτερο των 7 Μποφόρ) προσέχεις μην πέσουν τυχόν κλαδιά πάνω σου!        
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ΑΣΚΗΣΗ 1: Βρείτε στον χάρτη της Ελλάδας, ποια μέρη έχουν ισχυρούς ανέμους (μεγαλύτεροι από 7 

m/sec) 

 

(https://medilab.pme.duth.gr) 

 

 

 

  

https://medilab.pme.duth.gr/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Εποχές & Χρόνος 

Μάθημα 2.1 Εποχές 

 

ΕΠΟΧΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

  

ΑΝΟΙΞΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

1. Καλύπτεις τα ευαίσθητα 

φυτά όταν έχει πολύ 

κρύο 

2. Κατάλληλη εποχή για 

κλάδεμα 

1. Κάνεις επιφανειακή 

λίπανση 

2. Σπορά καλοκαιρινών 

φυτών 

1. Κουρεύεις το γκαζόν 

2. Ποτίζεις τα φυτά πιο συχνά 

3. Τα φυτά μεγαλώνουν και 

καρποφορούν. 

1. Σπορά χειμερινών λαχανικών 

2. Μαζεύεις τα πεσμένα φύλλα 
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ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ (Δεκέμβριος 21 με Μάρτιο 21): 

Την εποχή αυτή παρατηρούνται: 

− χαμηλές θερμοκρασίες,  

− συχνά ισχυροί βόρειοι άνεμοι,  

− συχνές βροχοπτώσεις και 

χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα στα βουνά. 

− Το σκοτάδι κρατάει περισσότερες ώρες 

καθώς η νύχτα είναι μεγαλύτερη της 

ημέρας. 

Άνοιξη (Μάρτιος 21 με Ιούνιο 21): 

− Η θερμοκρασία, από τα τέλη Μαρτίου 

αρχίζει σταδιακά να αυξάνεται.  

− Οι βροχοπτώσεις μειώνονται.  

− Από τον Απρίλιο σπάνια 

παρατηρούνται χιονοπτώσεις.  

− Στα τέλη της άνοιξης η θερμοκρασία 

είναι αρκετά υψηλή. 

− Τα δέντρα παράγουν νέα φύλλα 

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ (Σεπτέμβριος 21 με Δεκέμβριο 

21):  

− Στην Ελλάδα διαρκεί αρκετό χρονικό 

διάστημα.  

− Οι θερμοκρασίες είναι μέτριες και 

παρατηρούνται συχνές βροχοπτώσεις.  

− Στα τέλη του Φθινοπώρου μπορεί να 

παρατηρηθούν χιονοπτώσεις στα 

βουνά. 

− Τα φύλλα πέφτουν από τα δέντρα 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (Ιούνιος 21 με Σεπτέμβριο 21):  

Διαρκεί μεγάλη χρονική περίοδο.  

Χαρακτηρίζεται από  

− υψηλές θερμοκρασίες που 

κορυφώνουν εντός του Ιουλίου  

− και μεγάλες περιόδους ξηρασίας κι 

ανομβρίας. 

− Περισσότερες ώρες με φως καθώς η 

μέρα είναι μεγαλύτερη από τη νύχτα. 

 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
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ΑΣΚΗΣΗ 2: Γράψε τους μήνες κάθε εποχής 

 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

 

ΑΝΟΙΞΗ 

  

  

  

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

  

  

  

 

 

 

 

  

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
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ΑΣΚΗΣΗ 3: Ταίριαξε τις ημερομηνίες με την σωστή εποχή 

 

21 Μαρτίου   ●    

 

2 Φεβρουαρίου   ● 

 

15 Αυγούστου   ● 

 

25 Μαρτίου ● 

 

23 Σεπτεμβρίου   ● 

 

7 Μαΐου   ● 

 

19 Ιουλίου   ● 

 

 

          ● Άνοιξη 

 

 

          ● Καλοκαίρι 

 

 

          ● Φθινόπωρο 

 

 

           ● Χειμώνας 

 

 

  



171 

ΑΣΚΗΣΗ 4: Με τη βοήθεια του εκπαιδευτή σου, ζωγράφισε τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας 

δίπλα στο μήνα κάθε έτους. 

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΣΧΟΛΙΑ  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   23 Σεπτεμβρίου ( μέρα = 
νύχτα) 

φθινοπωρινή 
ισημερία 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   Μικραίνει η ημέρα  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   Μικραίνει η ημέρα  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   22 Δεκεμβρίου (μέγιστη 
νύχτα) 

χειμερινό 
ηλιοστάσιο 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   Μεγαλώνει η ημέρα  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   Μεγαλώνει η ημέρα  

ΜΑΡΤΙΟΣ   21 Μαρτίου ( μέρα = 
νύχτα) 

θερινή ισημερία 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ   Μεγαλώνει η ημέρα  

ΜΑΪΟΣ   Μεγαλώνει η ημέρα  

ΙΟΥΝΙΟΣ   21 Ιουνίου (μέγιστη 
ημέρα) 

εαρινό 
ηλιοστάσιο 

ΙΟΥΛΙΟΣ   Μικραίνει η ημέρα  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   Μικραίνει η ημέρα  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   23 Σεπτεμβρίου ( μέρα = 
νύχτα) 

φθινοπωρινή 
ισημερία 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   Μικραίνει η ημέρα  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   Μικραίνει η ημέρα  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   22 Δεκεμβρίου (μέγιστη 
νύχτα) 

χειμερινό 
ηλιοστάσιο 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 4 

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   

ΜΑΡΤΙΟΣ   

ΑΠΡΙΛΙΟΣ   

ΜΑΪΟΣ   

ΙΟΥΝΙΟΣ   

ΙΟΥΛΙΟΣ   

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   
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Μάθημα 2.2 Μάθε την Ώρα 

 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ: 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:31 ΗΜΕΡΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ : 31 ΗΜΕΡΕΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ : 28 ΗΜΕΡΕΣ 

 

ΑΝΟΙΞΗ: 

ΜΑΡΤΙΟΣ: 31 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΑΪΟΣ : 31 ΗΜΕΡΕΣ 

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ: 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 31 ΗΜΕΡΕΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:30 ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ:  

ΙΟΥΝΙΟΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ: 31 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 31 ΗΜΕΡΕΣ 

  

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 

1 ΕΤΟΣ = 365 ΗΜΕΡΕΣ 

1 ΗΜΕΡΑ = 24 ΩΡΕΣ 

ΚΑΘΕ ΩΡΑ = 60 ΛΕΠΤΑ 

ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ = 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΡΟΛΟΪ 

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ 

 

Η ώρα στο ψηφιακό ρολόι πηγαίνει με τη σειρά από τις  00.00 (δώδεκα τα μεσάνυχτα) έως τις  23.59 

(έντεκα και πενήντα εννέα τα μεσάνυχτα). 

Τα δύο πρώτα ψηφία παίρνουν τιμές από 00 έως 23 (οι 24 ώρες της ημέρας) 

Τα δύο επόμενα ψηφία παίρνουν τιμές από 00 έως 59  (τα 60 λεπτά της ώρας) 
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00.01, 00.02 , ..., ... , 00.59, 01.00, 01.01 ...., 01.59, 02.00... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ 

Σημαντικές ώρες είναι από τις 12.00 (δώδεκα το μεσημέρι) έως τις 16.00 (τέσσερις νωρίς το 

απόγευμα) όπου το καλοκαίρι πρέπει να αποφεύγεις τις εξωτερικές εργασίες. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 5:  Σημείωσε πάνω στο αναλογικό ρολόι τις ώρες  

− δώδεκα (12 μεσημβρίας) 

− μία (1 μετά μεσημβρίας) 

− δύο (2 μ.μ.) 

− τρεις (3 μ.μ.) και 

− τέσσερις (4 μ.μ.) 

που είναι οι ώρες που πρέπει να αποφεύγεις να βγαίνεις στον ήλιο το καλοκαίρι 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 6:  Βρες πώς αποτυπώνονται οι ώρες αυτές στο ψηφιακό ρολόι: 

− δώδεκα (12 μεσημβρίας)  = 

− μία (1 μετά μεσημβρίας)  = 

− δύο (2 μ.μ.)    = 

− τρεις (3 μ.μ.) και   = 

− τέσσερις (4 μ.μ.)   =  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΝΕΡΟ & ΕΔΑΦΟΣ 

Μάθημα 3.1 Νερό 

ΝΕΡΟ: ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ 

 

Γιατί ποτίζουμε τα φυτά; 

Τα φυτά χρειάζονται το νερό γιατί είναι απαραίτητο συστατικό για τις βασικές λειτουργίες (αναπνοή, 

διαπνοή, φωτοσύνθεση) και τη θρέψη του φυτού. 

 

Τρόποι ποτίσματος των φυτών 

1. Με ποτιστήρι  

    

 

Ποτίζεις με το ποτιστήρι  

− μικρά παρτέρια  

− γλάστρες  

− σπορεία. 

 Βοηθάει στο να ρίξεις όσο νερό χρειάζεται. Το ακροφύσιο βοηθάει στο να μην πέφτει το νερό με 

μεγάλη πίεση στα φυτά.     
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2. Με λάστιχο 

 

Ποτίζεις με το λάστιχο τα μεγάλα παρτέρια και τα δέντρα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ακροφύσιο 

που μειώνει/ελέγχει την πίεση, για να μην τραυματίζονται τα φυτά.  

 

3. Αυτόματο πότισμα 

 

Πρέπει να ελέγχετε τακτικά ότι το αυτόματο πότισμα 

λειτουργεί σωστά: 

− ελέγξτε τις ενδείξεις στη βάση 

− ελέγξτε εάν η μπαταρία λειτουργεί 

− ελέγξτε αν τα φυτά ποτίζονται με τη σωστή ποσότητα 

− Ελέγξτε εάν η βρύση που είναι συνδεδεμένη στο 

αυτόματο πότισμα είναι ανοιχτή 

Είναι προτιμότερο να αντιστρέψουμε τη σειρά στους 

ελέγχους, ώστε να πάμε από τα βασικά στις 

«λεπτομέρειες». 
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Μάθημα 3.2 Έδαφος 

ΕΔΑΦΟΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ 

 

Τα φυτά στηρίζονται στο έδαφος με τις ρίζες τους. 

 

 

Πως δημιουργείται το έδαφος; 

  

 

Το έδαφος προκύπτει μετά από πολλά χρόνια, από την αποσάθρωση (διάλυση) του μητρικού 

πετρώματος (του βράχου που βρίσκεται βαθιά κάτω από το χώμα).  
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Η ζωή εντός του εδάφους 

   

 

Τα ζώα που ζουν εντός του εδάφους (κυρίως τα σκουλήκια) είναι σημαντικά γιατί προσφέρουν στα 

φυτά τον κατάλληλο αερισμό στις ρίζες και πολλά θρεπτικά στοιχεία. 

 

Τα φυτά στηρίζονται στο έδαφος με τις ρίζες τους. 

 

Το έδαφος είναι απαραίτητο τόσο για την υποστήριξη του φυτού όσο και για την απορρόφηση των 

θρεπτικών συστατικών μέσω του ποτίσματος (φυτοτροφή). 

 

Διαφορετικοί τύποι εδαφών προσφέρουν στα φυτά διαφορετικές συνθήκες υγρασίας και αερισμού 

(και πολλούς άλλους φυσικοχημικούς παράγοντες). 
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Τα κύρια βελτιωτικά συστατικά που μπορείτε να βάλετε στο έδαφος είναι: 

Περλίτης 

(φυσικό υλικό, ηφαιστειογενές ) 

 

Τύρφη 

(οργανικό υλικό που προέρχεται  από την αργή 

αποσύνθεση/διάλυση φυτικών υπολειμμάτων. Το  

βρίσκουμε σε υγρά μέρη)  
 

Κοπριά  

(φυσικό οργανικό λίπασμα που δημιουργείται από την 

αποσύνθεση των περιττωμάτων των ζώων) 

 

Κομπόστ 

(γόνιμο χώμα που προέρχεται από την αποσύνθεση 

οργανικών υλικών) 

 

Άμμος 

(έδαφος με μεγάλους κόκκους. Βελτιώνει τον αερισμό 

του εδάφους) 

 

Ελαφρόπετρα 

(πορώδες ορυκτό, με μεγάλη ικανότητα συγκράτησης 

υγρασίας ) 
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Τύρφη 

(οργανικό υλικό που προέρχεται  από την αργή 

αποσύνθεση/διάλυση φυτικών υπολειμμάτων. Το  

βρίσκουμε σε υγρά μέρη)  
 

Βερμικουλίτης 

(πορώδες ορυκτό, με μεγάλη ικανότητα συγκράτησης 

υγρασίας, συμμετέχει συχνά στο χαρμάνι χώματος 

σπορείων)  

Φλοιός πεύκου σε κομμάτια 

(συγκρατεί υγρασία κι εμποδίζει τα ζιζάνια να 

αναπτυχθούν) 
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Γιατί το χρώμα έχει διαφορετικά χρώματα; 

 

Το χρώμα των εδαφών σου δίνει πληροφορίες για τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει. 

− Τα σκουρόχρωμα εδάφη είναι πιο γόνιμα,  το μαύρο χρώμα υποδεικνύει την ύπαρξη 

οργανικής ουσίας. 

− Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει την ύπαρξη σιδήρου ή μαγγανίου.  

− Το λευκό και το κιτρινόλευκο χρώμα οφείλεται στο ασβέστιο.  

− Φαιό χρώμα έχουν συνήθως τα εδάφη των ημιερημικών περιοχών. 

− Κυανό και πράσινο χρώμα έχουν τα υπεδάφη που έχουν πολλή υγρασία. 

 

Πως φτιάχνεις κομπόστ; 

Στον κομποστοποιητή ή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον κήπο ρίχνεις τακτικά οργανικά 

υπολείμματα όπως φαίνονται στον πίνακα παρακάτω. Στον χώρο υπάρχει ήδη χώμα (καλό είναι να 

υπάρχουν και γαιοσκώληκες, αν όχι, εμφανίζονται μόνοι τους στην πορεία – τους προσελκύουν οι 

οργανικές ύλες). Είναι σημαντικό για τη σωστή αποδόμηση των υλικών να υπάρχει ο κατάλληλος 

αερισμός και η κατάλληλη υγρασία (να μην είναι εντελώς στεγνό το χώμα αλλά ούτε και να 

ασφυκτιούν οι ζωντανοί οργανισμοί από την υπερβολική υγρασία). Στους κομποστοποιητές του 

εμπορίου υπάρχουν οπές για να αερίζεται το υλικό. Στους αυτοσχέδιους κομποστοποιητές είναι 

σημαντικό να δημιουργηθούν κενά αερισμού. Πολλές φορές θα χρειαστεί να ανακατέψεις το υλικό 

για τον καλύτερο αερισμό. 

Συνήθως το κομπόστ είναι έτοιμο σε 3-4 μήνες από τη μέρα δημιουργίας του. 
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Τα απορρίμματα από την κουζίνα και 
τον κήπο γίνονται εύκολα κομπόστ 

Τα απορρίμματα από την κουζίνα και 
τον κήπο γίνονται εύκολα κομπόστ 

 
Βάλτε μέσα Μη βάζετε μέσα 
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ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ 
ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ

Α ΑΖΩΤΟΥ (Ν) 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ

Α ΑΝΘΡΑΚΑ 

(C) 

Γκαζόν 
Χαρτί χωρίς 

μελάνι 

Σπόροι 

ζιζανίων 

Έλαια – λίπη 

– λιπαρές 

ουσίες 

Φρούτα & 

φλούδες τους 

Χαρτοπετσέτε

ς- χαρτί 

κουζίνας 

Ζιζάνια & 

άρρωστα φυτά 

Μαγειρεμέν

α φαγητά 

Λαχανικά& 

φλούδες τους 
Φύλλα φυτών 

Φύλλα 

ευκαλύπτου, 

τριανταφυλλιά

ς, συκιάς & 

αλεξανδρινού 

Σαλάτες με 

λάδι 

Κοπριά 

πουλερικών & 

κτηνοτροφικώ

ν ζώων 

Φλούδες 

κορμών & 

κλάδοι 

Πευκοβελόνες 

Κοπριά 

γάτας & 

σκύλου 

Τσόφλια 

αυγών 

Στελέχη 

μονοετών 

φυτών 

Επεξεργασμένο 

ξύλο 
Γαλακτομικά 

Καφές Άχυρο Νοβοπάν Ψωμί 

Τσάι Πριονίδι 
Ιλλουστρασιόν 

χαρτί 

Κρέατα-

ψάρια-

κόκαλα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΦΥΤΑ 

Μάθημα 4.1 Τα Μέρη του Φυτού 

 

 

ΚΟΡΜΟΣ 

Είναι ο κεντρικός κλάδος που στηρίζει το φυτό και το ενώνει με το έδαφος 
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Τύποι Φυτών 

   

Δέντρο Θάμνος Γρασίδι 

 

Τα φυτά, ανάλογα με το είδος του κορμού τους διακρίνονται σε: 

− δέντρα (έχουν έναν μεγάλο κεντρικό κορμό) 

− θάμνους (πολλοί λεπτοί κορμοί ξεκινούν από το έδαφος και στηρίζουν το φυτό) 

− πόες (έχουν έναν κεντρικό κορμό που είναι πολύ λεπτός).  

 

ΒΛΑΣΤΟΣ  

Φέρει τα φύλλα και τους οφθαλμούς που θα γίνουν είτε άνθη, είτε φύλλα, είτε νέα κλαδιά 
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ΑΝΘΟΦΟΡΟΙ , ΦΥΛΛΟΦΟΡΟΙ & ΞΥΛΟΦΟΡΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ  

 

  

Ανθοφόρος οφθαλμός (που θα γίνει άνθος) 

 

 

ξυλοφόρος οφθαλμός (θα γίνει κλαδί) 

Πηγή: www.Wikipedia.gr 
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ΦΥΛΛΑ 

− Τα φύλλα διαφέρουν σε σχήμα και μέγεθος ανάλογα το φυτό. 

− Τα φυτά που αντέχουν στην ξηρασία (π.χ. πεύκα) έχουν λεπτά φύλλα (για να αποβάλ-λουν 

όσο το δυνατόν λιγότερο νερό) ενώ τα φυτά που ευδοκι-μούν σε υγρά μέρη (π.χ. πλατά-νια) 

έχουν πλατιά φύλλα. 

− Τα φύλλα συλλέγουν το ηλιακό φως για να φωτοσυνθέσει το φυτό 

− Συμβάλλουν στην αναπνοή και τη διαπνοή του φυτού  

 

Πηγή: https://cdn.thetreecenter.com 

 

  

https://cdn.thetreecenter.com/
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ΡΙΖΕΣ 

   

 

Τύποι Ριζών 

 

Πηγή: https://image.shutterstock.com 

Οι ρίζες έχουν διάφορες μορφές. Ο ρόλος τους είναι να: 

−  Στηρίζουν τα φυτά 

−  Απορροφούν θρεπτικά στοιχεία και νερό 

− Κάποιες ρίζες αποθηκεύουν θρεπτικά συστατικά (π.χ. καρότο, ραπανάκι, ίριδα κ.α.) 

 

  

https://image.shutterstock.com/
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Μάθημα 4.2 Λειτουργίες Φυτών 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
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1. Προσρόφηση Νερού και Θρεπτικών Στοιχείων 

 

 

Γίνεται από τις ρίζες. Το νερό στο έδαφος έχει θρεπτικά στοιχεία. Το φυτό απορροφώντας το νερό, 

απορροφά και τα θρεπτικά στοιχεία. 

 

2. Διαπνοή  

 

Το νερό εισέρχεται στο φυτό από τις ρίζες, ανεβαίνει σε όλο το φυτό μέσα στους βλαστούς και 

φτάνει στα φύλλα από όπου εξατμίζεται από τα στομία στο κάτω μέρος.  

Προσρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων από 
τις ρίζες. 
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3. Καρποφορία  

 

 

Ο οφθαλμός θα γίνει λουλούδι 

 

 

Το άνθος όταν μαραθεί θα μετατραπεί 
σε φρούτο 
(ο καρπός που έχει μέσα του σπόρους) 

 

Ο οφθαλμός θα γίνει λουλούδι 
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Τύποι φρούτων  
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4. Φωτοσύνθεση 

 

Είναι η διαδικασία παραγωγής γλυκόζης και οξυγόνου από τα φυτά, απλά απορροφώντας νερό (από 

τις ρίζες) και διοξείδιο του άνθρακα (από τον αέρα), πάντα με τη βοήθεια του ήλιου. 

 

5. Αναπνοή 

 

Τα φυτά αναπνέουν απορροφώντας οξυγόνο και αποβάλλοντας διοξείδιο του άνθρακα (το αντίθετο 

της φωτοσύνθεσης). Επειδή την ημέρα η αναπνοή και η φωτοσύνθεση γίνονται ταυτόχρονα, 

υπερισχύει η αποβολή οξυγόνου της φωτοσύνθεσης. 

Τη νύχτα, τα φυτά δε φωτοσυνθέτουν, δηλαδή απορροφούν οξυγόνο αποβάλλοντας διοξείδιο του 

άνθρακα, όχι όμως σε ποσότητα που να είναι ανησυχητική για τον άνθρωπο.  
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Μάθημα 4.3 Βιολογικός Κύκλος Φυτών 

 

 

Πηγή: Shutterstock 

 

− Ένα φυτό γεννιέται από έναν σπόρο που φυτεύεται σε χώμα. 

− Ποτίζοντας το σπόρο τακτικά, σε 10-20 μέρες θα γίνει η έκπτυξη του φυταρίου (φυτό που 

έχει 3-4 φύλλα).   

− Το φυτάριο θα μεγαλώσει, θα βγάλει κι άλλα φύλλα και θα γίνει φυντάνι. 

− Το φυντάνι θα πάρει κι άλλο ύψος, θα βγάλει κι άλλα φύλλα και ο βλαστός του θα 

διακλαδωθεί σε επιμέρους βλαστούς. 

− Λίγο πριν την εποχή ανθοφορίας θα βγάλει τους οφθαλμούς που θα μετατραπούν σύντομα 

σε νέα φύλλα, νέους βλαστούς και άνθη. 

− Τα άνθη θα μετατραπούν σε καρπούς. 

− Οι καρποί έχουν μέσα τους τους σπόρους, τους οποίους αν ξαναφυτέψουμε , θα 

δημιουργηθούν νέα φυτά ακολουθώντας την προαναφερόμενη διαδικασία. 

https://www.shutterstock.com/image-vector/cycle-peach-plant-growth-isolated-on-1145509964
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Πηγή: https://image.shutterstock.com 

Για να ολοκληρωθεί ο βιολογικός κύκλος των φυτών, απαραίτητοι παράγοντες είναι: 

1. Το πότισμα (νερό) 

2. Η σωστή θερμοκρασία 

3. Ο κατάλληλος φωτισμός (αποφεύγεις τα σκιερά μέρη) 

4. Τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία (διαφορετικά κάνεις λίπανση) 

5. Η προστασία του φυτού από ασθένειες, ζωύφια ή ζιζάνια (φυτοπροστασία) 

  

https://image.shutterstock.com/
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ΑΣΚΗΣΗ 7: Κόψε το κάθε στάδιο βιολογικού κύκλου της ντομάτας και τοποθέτησέ το δίπλα στον 

σωστό μήνα, στον πίνακα. 

 

 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
 
 

 

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 
 

 

 
 

ΜΑΪΟΣ 
 
 

 

 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
 
 

 

 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 
 
 

 

 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
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Μάθημα 4.4 Τα Βασικά Φυτά 

 

 

 

 

  

ΦΥΤΑ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

= ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΔΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ

ΓΡΑΣΙΔΙ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

(χρήση των φύλλων, λουλουδιών, 
φρούτων, κτλ..)

ΔΕΝΤΡΑ

ΘΑΜΝΟΙ

ΓΡΑΣΙΔΙ
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Μερικά Παραδείγματα 

Καλλωπιστικά Δέντρα 

Ακακία 

 

Μανόλια 

 

Καλλωπιστικοί Θάμνοι 

Βιβούρνο 

 

Φωτίνια 

 

Καλλωπιστικό Γρασίδι 

Γκαζόν 

 

Γεράνι 
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Χρηστικά Δέντρα 

Ελιές 

 

Εσπεριδοειδή 

 

Χρηστικοί Θάμνοι 

Ρίγανη 

 

Λεβάντα 

 

Χρηστικό Γρασίδι 

Φράουλες

 

Μαϊντανός 
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Πηγή: 

− https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19DyQhqagSKJjy0Fhq6ArbFXaz/Buy-Real-Magnolia-Grandiflora-Tree-

Semente-240pcs-Plant-White-Magnoliaceae-Flower-Grow-Sweet-Guang-Yu-Lan.jpg 

− https://static8.depositphotos.com/1006087/965/i/950/depositphotos_9652776-stock-photo-

ornamental-shrub.jpg 

− www.basf.com  

− www.geoponiko-parko.gr    

 

Τα φυτά μπορούν να διαχωριστούν πέρα από τη χρήση τους (καλλωπιστικά – χρηστικά) και τον κύριο 

βλαστό (δέντρα-θάμνοι-πόες) και σε άλλες κατηγορίες ανάλογα 

− τη διάρκεια ζωής 

− το αν ρίχνουν τα φύλλα 

  

   Παράδειγμα: ντομάτα, πιπεριά        Παράδειγμα: ρίγανη, ελιές, μηλιά 

 

 

  Παράδειγμα: δέντρο, συκιά, μηλιά               Παράδειγμα: πεύκο  

ΦΥΤΑ

(κύκλος ζωής)

Ετήσιο

(ζει μόνο ένα χρόνο)

Πολυετές

(ζει πολλά χρόνια)

Φυτά

(φύλλα)

Φυλλοβόλα

(τα φύλλα πέφτουν το 
φθινοπωρο και βγαίνουν νέα 

την άνοιξη)

Αειθαλή

(τα φύλλα δεν πέφτουν)

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19DyQhqagSKJjy0Fhq6ArbFXaz/Buy-Real-Magnolia-Grandiflora-Tree-Semente-240pcs-Plant-White-Magnoliaceae-Flower-Grow-Sweet-Guang-Yu-Lan.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19DyQhqagSKJjy0Fhq6ArbFXaz/Buy-Real-Magnolia-Grandiflora-Tree-Semente-240pcs-Plant-White-Magnoliaceae-Flower-Grow-Sweet-Guang-Yu-Lan.jpg
https://static8.depositphotos.com/1006087/965/i/950/depositphotos_9652776-stock-photo-ornamental-shrub.jpg
https://static8.depositphotos.com/1006087/965/i/950/depositphotos_9652776-stock-photo-ornamental-shrub.jpg
http://www.basf.com/
http://www.geoponiko-parko.gr/
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ENOTHTA 5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Μάθημα 5.1 Τα Βασικά Εργαλεία – Μηχανήματα & Εξοπλισμός 

Εργαλείο Φωτογραφία Χρήση 

φυτευτήρι 

 

Ανοίγεις τρύπες στο έδαφος για να 

φυτευτούν οι βολβοί. 

Εργαλείο διάνοιξης 

οπών 
 

 

Ανοίγεις  μεγαλύτερες τρύπες στο 

έδαφος για να φυτευτούν τα 

φιντάνια. 

Τσάπα & 

σκαλιστήρι 

 

Σκαλίζεις το έδαφος για να γίνει 

αφράτο και να απομακρυνθούν τα 

ζιζάνια. 
− η τσάπα είναι για μεγάλες 

επιφάνειες 

− το σκαλιστήρι είναι για 

παρτέρια 

αξίνα 

 

Σκαλίζεις τα βαριά εδάφη με 

πέτρες. 

Εργαλεία 

απομάκρυνσης 

ζιζανίων  

Απομακρύνεις τα ζιζάνια. 
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Εργαλείο Φωτογραφία Χρήση 

Φτυάρι και 

φτυαράκι 

 

Με το μεγάλο φτυάρι: 

− μεταφέρεις χώμα 

− δημιουργείς χαρμάνι 

χώματος 

Με το μικρό φτυάρι γεμίζεις με το 

μίγμα χώματος: 

− γλάστρες 

− σπορεία 

πατόφτυαρο 

 

Ανοίγεις τρύπες στο έδαφος για να 

φυτευτούν τα φιντάνια. 

καρότσι 

 

Μεταφέρεις χώμα. 

τσουγκράνα 

 

Ισοπεδώνεις (ισιώνεις) το χώρο 

φύτευσης και απομακρύνεις τις 

πέτρες. 

Τσουγκράνα 

συλλογής φύλλων 

 

Μαζεύεις φύλλα και σκουπίδια από 

επίπεδες επιφάνειες (π.χ. γκαζόν) 
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Εργαλείο Φωτογραφία Χρήση 

ποτιστήρι 

 

Ποτίζεις τα φυτά. 

Κλαδευτήρι 

κλαδέματος και 

κλαδευτήρι 

συγκομιδής  

− κλαδεύεις/κόβεις κλαδιά 

− συγκομίζεις/μαζεύεις 

καρπούς 

Μπορντουροψάλιδ

ο χειρός 

 

− κλαδεύεις θάμνους 

− διαμορφώνεις σχήματα σε 

θάμνους 

− διαμορφώνεις φράχτες 

Πριόνι χειρός 

 
www.xtools.gr 

− Κλαδεύεις σκληρούς 

κλάδους 

− Αφαιρείς άρρωστους 

κλάδους 

τρίμερ 

 
www.dhreΠηγή.com 

Κουρεύεις το γκαζόν στις γωνίες και 

τις άκρες 

Εργαλείο 

ψεκάσματος 

 

−  Ψεκάζεις τα φυτά με 

φυτοφάρμακα 

− Ψεκάζεις τα φυτά με 

διαφυλλικά λιπάσματα 

Ψεκαστήρας 

πλάτης 

  
Pinterest 

Το μηχάνημα το φοράς στην πλάτη 

και: 

− Ψεκάζεις τα φυτά με 

φυτοφάρμακα 

− Ψεκάζεις τα φυτά με 

διαφυλλικά λιπάσματα 
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Μηχάνημα Φωτογραφία Χρήση 

Μηχανή κοπής γκαζόν 

 

Κουρεύεις το γκαζόν 

Μηχανικό κλαδευτήρι 

 

www.alibaba.com 

Κλαδεύεις με ευκολία ακόμη 

και τους σκληρούς κλάδους 

Χειροκίνητο άροτρο 
 

 

Σκαλίζεις το έδαφος γρήγορα 

και χωρίς ιδιαίτερο κόπο. 

Μηχάνημα διάνοιξης οπών 

 

Ανοίγεις τρύπες στο έδαφος 

για να φυτευτούν τα φιντάνια 

Μπορντουροψάλιδο 

 

κλαδεύεις θάμνους 

− διαμορφώνεις 

σχήματα σε θάμνους 

− διαμορφώνεις φράχτες 
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Μηχάνημα Φωτογραφία Χρήση 

Ηλεκτρικό πριόνι 

 

− κλαδέψτε τα σκληρά 

κλαδιά 

− αφαιρέστε τα άρρωστα 

κλαδιά 

φυσητήρας 

 

− σπρώχνεις τα φύλλα προς 

μία κατεύθυνση, για να τα 

συγκεντρώσεις όλα μαζί 

− ρουφάς τα φύλλα και 

μετά αδειάζεις τη 

σακούλα 

Χορτοκοπτικό 

(μισινέζα) 

 

es.123rf.com 

− κόβεις τα χόρτα και τα 

ζιζάνια σε έδαφος που δεν 

έχει πέτρες 

Κονιορτοποιητής 

κλαδιών 

www.bestprice.gr 

− βάζεις μέσα τα κλαδιά 

που έχεις κόψει για να 

τεμαχιστούν 
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Εξοπλισμός Φωτογραφία Χρήση 

Θερμοκήπιο ή 

τολ. 

 

 

Εξασφαλίζεις τις επιθυμητές κλιματικές 

συνθήκες για τα φυτά, κυρίως κατά την 

περίοδο σποράς και τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης των φυτών. 

Σπορείο 
 

 

Τα γλαστράκια/θήκες όπου βάζεις τους 

σπόρους. 

γλάστρες 

 

Φυτεύεις / μεταφυτεύεις τα φιντάνια. 

Φόρμα 

κηπουρικής 

 

Προστατεύεσαι ενάντια στα χώματα και 

τη σκόνη. 
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Εξοπλισμός Φωτογραφία Χρήση 

Γαλότσες 

κηπουρικής 

 

προστατεύει τον άνθρωπο από τη σκόνη, τη 

λάσπη και τη σκόνη νερού, το νερό, το 

χώμα. 

Γάντια 

κηπουρικής 

 

Για την προστασία του ανθρώπου από 

τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις σε ζιζάνια ή 

εδάφη. Ή προστατέψτε από: 

− Τα αγκάθια 

− Οποιεσδήποτε αλλεργικές 

αντιδράσεις στα ζιζάνια 

− Τραυματισμοί 

Καπέλο 

 

Το φοράς για να: 

− προστατεύεσαι από τη ζέστη 

− να μην ζαλιστείς όταν έχει δυνατό 

ήλιο 

Υλικό κάλυψης 

του εδάφους 

 

Καλύπτεις το έδαφος για να μην 

αναπτυχθούν ζιζάνια. 

Λάστιχο 

 

Το λάστιχο ποτίσματος χρησιμοποιείται για 

πότισμα με το χέρι. Σε μεγάλες περιοχές 

χρησιμοποιούμε λάστιχα πολλών μέτρων 

για να ρίχνουμε νερό. 
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Ακροφύσια 

   

Το τοποθετείς στην άκρη  

− του ποτιστηριού ή 

− της μάνικας  

για να έχεις χαμηλή πίεση νερού. 

Μάσκα 

 

Την φοράς όταν ψεκάζεις με φυτοφάρμακα 

ή διαφυλλικά λιπάσματα. 

Προστατευτικά 

αυτιών 

 

Τα φοράς για να προστατέψεις τα αυτιά σου 

όταν τα μηχανήματα κάνουν δυνατό 

θόρυβο. 

Γυαλιά 

προστασίας 
 

Τα φοράς για να προστατέψεις τα μάτια σου 

σε εργασίες όπως το κλάδεμα ή το κόψιμο 

αγριόχορτων. 

Σκάλα 

 

Τη χρησιμοποιείς για να βρεθείς πιο κοντά 

στα ψηλά σημεία του δέντρου, όταν 

χρειάζεται να κλαδέψεις ή να μαζέψεις 

καρπούς (συγκομιδή). 
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Μάθημα 5.2 Κανόνες Ασφαλείας των Εργαλείων & Μηχανημάτων 

 

Δουλεύεις ήρεμα, ποτέ βιαστικά! 

 

 

Προσέχεις τα άκρα σου (χέρια-πόδια-
κεφάλι) μην τα τραυματίσεις! 

 

 

Δεν αφήνεις απρόσεχτα τα εργαλεία στο 
χώρο που δουλεύεις γιατί μπορεί να 
τραυματιστεί κάποιος. 

  

www.123RF.com 

Τηρείς τις αποστάσεις ασφαλείας όταν 
χρησιμοποιείς εργαλεία ή μηχανήματα 
(τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά από τους 
συναδέλφους - ανθρώπους). 

 
 

Πριν τη χρήση κάποιου μηχανήματος: 

− διαβάζεις καλά τις οδηγίες ή 

− ζητάς να στις εξηγήσουν ή 

− παρακολουθείς σχετικό βίντεο  
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Βεβαιώσου πως το μηχάνημα – εργαλείο 
λειτουργεί σωστά. 

Αν διαπιστώσεις κάποια δυσλειτουργία, την 
αναφέρεις αμέσως. 

 
  

Εάν τραυματιστείς ελαφρά καλείς τον 
επόπτη σου να σου περιποιηθεί  

− το τραύμα ή 

−  τη μελανιά ή  

− το τσίμπημα εντόμου. 
 

Wikipedia 

Εάν τραυματιστείς σοβαρά, καλείς άμεσα 
τον επόπτη σου ή το ασθενοφόρο. 

 

   

Αναθέτετε τις εργασίες που συμβαίνουν σε 

έναν κεκλιμένο χώρο σε ειδικούς 

συναδέλφους σας. 
 

https://images.squarespace-cdn.com 

Όταν εργάζεστε με επικίνδυνα φυτά (με 

αγκάθια ή αιχμηρά φύλλα): 

− θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από 

τους συναδέλφους σας 

− Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί  

Πηγή: www.edcmag.com/best-gardening-gloves-for-thorns/ 
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Πάντα καθαρίζεις τα εργαλεία και τα 
μηχανήματα μετά τη χρήση 

− με νερό τις λάσπες 

− με τα γάντια σου υπολείμματα από 

χόρτα, φύλλα ή ξεραμένο χώμα 

− προσέχεις πολύ τις αιχμηρές άκρες 

των εργαλείων να μην τραυματιστείς 

   

Πάντα αποθηκεύεις με ασφάλεια τα 
εργαλεία και τα μηχανήματα μετά τη 

χρήση. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Καλλιεργητικές Εργασίες 

Μάθημα 6.1 Χώμα, Μείγματα & Σπορά 

1. Δημιουργία χαρμανιού (μίγματος) χώματος 

Ανακατέψτε με το φτυάρι διάφορα είδη εδάφους όπως φαίνεται παρακάτω για να φτιάξετε ένα 

έδαφος κατάλληλο για σπορά ή φύτευση. 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

Λίπασμα; 
25%

Άμμος; 
25%

Κοινό 
Χώμα; 
50%

Κομπόστ
; 25%

Περλίτης
; 25%

Κοινό 
Χώμα; 
50%
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2. Γέμισμα γλαστρών ή σπορείων 

Γεμίζεις με το παραπάνω μίγμα χώματος το σπορείο ή τις γλάστρες 

     

 

3. Σπορά 

Σπέρνεις: 

είτε σε σπορείο (1 σπόρος ανά τρύπα) 

    

είτε κατευθείαν στο χωράφι πεταχτά με το 

χέρι (χύδην) 

 

είτε κατευθείαν στο χωράφι σε σειρές 
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Ο σπόρος πρέπει να καλύπτεται με χώμα (ή να πιέζεται) σε βάθος 3 φορές το μέγεθός του. Εάν δεν 

καλυφθεί με χώμα, ο σπόρος μπορεί να καταστραφεί από πουλιά, έντομα, ζωύφια ή τον ήλιο. 

Αντίθετα, εάν θαφτεί πολύ βαθιά, θα θέλει να βρει πολλή δύναμη για ν’ ανέβει στην επιφάνεια και 

να βλαστήσει. 
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Μάθημα 6.2 Έδαφος & Μεταφυτεύσεις 

1. Ισοπέδωση του εδάφους 

 

Είναι σημαντικό να είναι επίπεδη η επιφάνεια φυτέματος για να: 

− μην λιμνάζει το νερό σε γούβες (δημιουργία λάσπης)  

− ποτίζονται ομοιόμορφα όλα τα φυτά 

− μην παρασύρεται το χώμα όταν βρέχει δυνατά. 

Το ιδανικό εργαλείο για την ισοπέδωση του εδάφους και την απομάκρυνση τυχόν πετρών είναι η 

τσουγκράνα.  



218 

2. Εδαφοκάλυψη 

 

− με πλαστικό 

− με ρινίσματα 

− με φλοιό πεύκου 

− με κομπόστ 

− με άχυρο 

− με χαρτόνι ή εφημερίδες (πατήστε με πέτρες) 

 

Η εδαφοκάλυψη με ένα από τα παρακάτω υλικά αποτρέπει τα ζιζάνια (αγριόχορτα) να αναπτυχθούν 

στο μέρος που θα καλλιεργηθούν τα φυτά μας. Η χρήση πλαστικού καλύμματος εδάφους είναι 

ακριβή και το έδαφος δεν αερίζεται καλά (κακός αερισμός στις ρίζες των φυτών μας, οι ωφέλιμοι 

μικροοργανισμοί του εδάφους δεν αναπτύσσονται σωστά). 

Είναι προτιμότερα τα φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (ροκανίδια, φλοιός, άχυρο, χαρτόνια -εφημερίδες 

κλπ). Τα προτιμάς  γιατί: 

− είναι φθηνά 

− δυσκολεύουν τα ζιζάνια να αναπτυχθούν  

− αφήνουν το έδαφος να αεριστεί καλά 

− είναι φιλικά στο περιβάλλον 
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3. Μεταφύτευση ή φύτευση φιντανιών 

Μεταφύτευση 

1 2 

  

3 4 

  

 

1. Κόβεις τυχόν ρίζες που εξέχουν από τη γλάστρα 

2. Αφαιρείς το φυτό μαζί με το χώμα του (μπάλα χώματος) 

3. Τοποθετείς στο κέντρο το φυτό σε μεγαλύτερη γλάστρα (την οποία έχεις γεμίσει μέχρι τη 

μέση με χώμα) 

4. Προσθέτεις χώμα  

5. Πιέζεις το χώμα 

6. Ποτίζεις 
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Φύτευση φιντανιών στο έδαφος 

    
1. Σκάψε την τρύπα 

 
2. Τοποθέτησε το φυντάνι στην τρύπα 

 
3. Σκέπασε το με χώμα και πίεσε το 
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Μάθημα 6.3 Ξεχορτάριασμα 

1. Ξεχορτάριασμα 

Τα ζιζάνια (αγριόχορτα) είναι αρκετά σκληρά/ανθεκτικά φυτά και αναπτύσσονται δίπλα στα φυτά 

της καλλιέργειάς μας. Πρέπει να τα απομακρύνεις γιατί: 

− παίρνουν τα θρεπτικά στοιχεία από τα φυτά μας αφήνοντάς τα καχεκτικά 

− μπορεί να τα πνίξουν. 

Τα ξεριζώνεις προσεκτικά χωρίς ν’ αφήσεις υπολείμματα από τη ρίζα τους (διαφορετικά 

ξαναδημιουργούνται). 

 

Τα ζιζάνια τα απομακρύνεις: 

Με τα χέρια φορώντας τα ειδικά 

γάντια κηπουρικής (βοτάνισμα). 

   

Με το μικρό ή το μεγάλο σκαλιστήρι 

ή την τσάπα. 

    

Με τα ειδικά εργαλεία 

βοτανίσματος. 
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Με το μηχανικό άροτρο. 

   

2. Σκάλισμα 

Το έδαφος έχει ανάγκη από συχνό σκάλισμα για: 

− να αερίζεται καλά (καλύτερες συνθήκες αερισμού στις ρίζες και στους μικροοργανισμούς του 

εδάφους) 

− να έχει καλή δομή 

− να απορροφούν τα φυτά καλύτερα το νερό 

− να απαλλάσσεται από τα ζιζάνια. 

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσφέρετε καλύτερες συνθήκες αερισμού στις ρίζες και στους 

μικροοργανισμούς του εδάφους. 

Μπορείτε να σκάψετε το έδαφος χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τρόπους: 

Με το μικρό σκαλιστήρι σε γλάστρες 

ή μικρά παρτέρια. 

 

Με την τσάπα ή το μεγάλο 

σκαλιστήρι σε μικρές 

καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

 
https://st2.depositphotos.com 
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Με την αξίνα όταν το έδαφος είναι 

βαρύ και έχει πέτρες. 

 
https://static4.depositphotos.com 

Με το μηχανικό άροτρο για 

μεγαλύτερες εκτάσεις 
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Μάθημα 6.4 Πότισμα 

1. Πότισμα 

Τα φυτά έχουν ανάγκη το νερό, γιατί είναι η βασική τροφή τους. Είναι απαραίτητο για την 

πραγματοποίηση όλων των βασικών λειτουργιών των φυτών (αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση, 

καρποφορία).Τα φυτά δέχονται το νερό είτε μέσω της βροχής (και του χιονιού) είτε από το πότισμα. 

Το πότισμα γίνεται με τους εξής τρόπους: 

Με το ποτιστήρι. 

Ποτίζεις με το ποτιστήρι μικρά παρτέρια ή γλάστρες.  

Βοηθάει στο να μην ρίξεις υπερβολική ποσότητα 

νερού.  

Το ακροφύσιο βοηθάει στο να μην πέφτει το νερό με 

μεγάλη πίεση στα φυτά. 

  

 

Με το λάστιχο. 

Ποτίζεις με το λάστιχο τα μεγάλα παρτέρια, ή πολλές 

γλάστρες. Είναι σημαντικό να υπάρχει ακροφύσιο που 

μειώνει την πίεση, για να μην τραυματίζονται τα 

φυτά. 
 

Με το αυτόματο πότισμα. 

Ενδείκνυται όταν υπάρχουν μεγάλες καλλιεργούμενες 

εκτάσεις ή μεγάλος αριθμός γλαστρών. 

Πρέπει να ελέγχεις τακτικά πως το αυτόματο πότισμα 

λειτουργεί σωστά : 

− ελέγχεις αν η βρύση που είναι συνδεδεμένη με 

το αυτόματο πότισμα είναι ανοικτή. 

− ελέγχεις αν τα φυτά είναι ποτισμένα με την 

κατάλληλη ποσότητα 

− ελέγχεις αν λειτουργεί η μπαταρία 

− ελέγχεις τους δείκτες στη βάση, αν είναι σωστή η 

ώρα ποτίσματος 
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Πώς καταλαβαίνεις πως το φυτό χρειάζεται πότισμα (θέλει νερό); 

− Χρησιμοποιώντας το δάχτυλό σας, αγγίζετε το χώμα και 

o Αν αισθάνεστε το χώμα στεγνό τότε ποτίζετε 

o Εάν αισθάνεστε το χώμα υγρό, τότε δεν το ποτίζετε 

− Κρατάτε ένα ημερολόγιο ποτίσματος όπως το παρακάτω παράδειγμα 

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

πότισμα √  √  √   

 

− Δεν ποτίζετε ποτέ όταν βρέχει ή αμέσως μετά γιατί η βροχή έχει ήδη ποτίσει το φυτό. 

− Ποτίζετε πιο συχνά το καλοκαίρι. 
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Μάθημα 6.5 Λίπασμα & Φυτοπροστασία 

1. Λίπασμα  

Τα φυτά χρειάζονται τα θρεπτικά συστατικά που παίρνουν από το έδαφος μέσω του ποτίσματος. 

Ορισμένα εδάφη είναι φτωχά σε θρεπτικά συστατικά, ενώ άλλα φυτά είναι πιο απαιτητικά σε 

θρεπτικά συστατικά. Ο επιβλέπων μπορεί να κρίνει για ποιον λόγο το έδαφος μπορεί να χρειαστεί 

περαιτέρω λίπανση. Για να λιπάνετε το έδαφος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους 

τρόπους: 

Κοντά στη ρίζα (στο έδαφος). 

− σε στερεή μορφή ή 

− σε υγρή μορφή 

(διαλύεις το λίπασμα στο νερό) 
 

Διαφυλλική λίπανση με εφαρμογή στα φύλλα 

− Διαλύστε το λίπασμα σε νερό, σύμφωνα με τις 

οδηγίες 

− Ψεκάστε τα φύλλα / το φυτό 

− Λίπανση φυλλώματος. 

 

Συνδυασμός με το πότισμα 
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2. Εφαρμογή βιολογικών φυτοφαρμάκων 

Πολλές φορές τα φυτά μας προσβάλλονται από: 

− ασθένειες 

− έντομα 

− ζωύφια  

− ζιζάνια. 

Χρησιμοποιείτε φυτοφάρμακα για να τα προστατεύσετε. 

Αποφεύγετε τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και στη θέση τους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

οργανικά φυτοφάρμακα. 

 

Για την εφαρμογή οργανικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων: 

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στο 

δοχείο. 

Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με την 

αναλογία φαρμάκου και νερού. 
 

Ως προφύλαξη πρέπει να φοράτε: 

− μακρυμάνικα ρούχα 

− μπότες 

− γάντια 

− μάσκα και 

− καπέλο 
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Δεν εφαρμόζεις ποτέ κατά την περίοδο ανθοφορίας 

του φυτού. 

 

Δεν εφαρμόζεις όταν έχει πολλή ζέστη (πάνω από 

25-30oC) γιατί: 

− το φάρμακο θα εξατμιστεί 

− μπορεί να καταστρέψει (κάψει) το φυτό/τα 

φύλλα 
 

Δεν εφαρμόζεις όταν έχει δυνατό άνεμο (το 

φάρμακο θα παρασυρθεί και θα διασπαρθεί σε 

γειτονικά φυτά). 

 

Δεν εφαρμόζεις όταν βρέχει (το φάρμακο θα 

ξεπλυθεί και θα καταλήξει στο χώμα και τα υπόγεια 

νερά). 

 

Εφαρμόζεις πάνω στα φυτά που σου έχει υποδείξει 

ο επόπτης σου κι όχι στα γειτονικά. 
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Μάθημα 6.6 Κλάδεμα & Καθάρισμα 

1. Κλάδεμα / κούρεμα γκαζόν  

Κλαδεύετε για καλύτερη ανάπτυξη των φυτών, καλύτερη καρποφορία, σχηματισμό σχήματος, 

θεραπεία ασθενειών κλπ. Μπορείτε να κλαδέψετε τα ακόλουθα μέρη του φυτού: 

τα κλαδιά που είναι ξερά (που δεν 

έχουν φύλλα) 

τα άρρωστα κλαδιά 

 

Τα κλαδιά στο σημείο που σου έχει 

σημειώσει ο επόπτης σου. 

 

Pinterest 

Κουρεύεις το γκαζόν με την μηχανή 

ακολουθώντας την μια διαδρομή. 

 

Ή πάνω-κάτω  

https://www.scag.com 
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Ή κυκλικά ξεκινώντας από το κέντρο 

του κύκλου. 

 

www.wikipedia.com 

 

https://hips.hearstapps.com 
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2. Απομάκρυνση πεσμένων φύλλων & σκουπιδιών, απομάκρυνση των υλικών 

κλαδέματος 

Φοράς γάντια και απομακρύνεις στο χώρο που θα σου υποδείξει ο επόπτης σου: 

Τα πεσμένα φύλλα από το γκαζόν ή το χώμα.  

Εσύ χρησιμοποιείς:  

− ειδική τσουγκράνα  

− φυσητήρα 

Τοποθετείτε τα φύλλα στις ειδικές σακούλες 

κήπου. 

 

Σκουπίδια 

Τα βάζεις σε ειδικές σακούλες και τα πετάς 

στα σκουπίδια 

 

Προϊόντα κλαδέματος 

Τα μικρά κλαδιά, τα τοποθετείτε στις ειδικές 

τσάντες κήπου. 

Τα μεγάλα κλαδιά, τα αφαιρείτε με το καρότσι 

ή τα χέρια. 

Τα πετάτε σε ειδικούς αποθηκευτικούς 

χώρους 

 

https://www.cliffordcontainers.com 

Τα αποκόμματα κλαδέματος μπορούν να 

τοποθετηθούν στον θρυμματιστή και μετά 

στον κομποστοποιητή 

       

bestprice.gr 



232 

 

 

Μάθημα 6.7 Συγκομιδή   

1. Συγκομιδή 

Πολλά φυτά ανθίζουν και καρποφορούν. Συγκομιδή ονομάζεται η συλλογή ορισμένων τμημάτων των 

φυτών που προορίζονται για τροφή. Αυτά τα μέρη μπορεί να είναι άνθη (π.χ. ρίγανη), φρούτα (π.χ. 

ελιά), φύλλα (π.χ. δάφνη), ρίζες (π.χ. καρότο), βολβοί (π.χ. κρεμμύδι), ολόκληρο το φυτό (π.χ. 

σχοινόπρασο) κ.λπ. 

Υπάρχουν ειδικά εργαλεία (ανάλογα με το φυτό) για τη συγκομιδή λουλουδιών ή καρπών. Σε κάθε 

περίπτωση, μπορείτε να το κάνετε με το χέρι. 

Η συγκομιδή γίνεται σε συγκεκριμένη ώρα (π.χ. οι ελιές συλλέγονται Νοέμβριο-Δεκέμβριο, χαμομήλι 

Απρίλιο-Μάιο κ.λπ.). 

      

     www.gustabruzzo.com 

 

 

 

  

http://www.gustabruzzo.com/
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Μάθημα 6.8 Καθάρισμα Εργαλείων & Αποθήκευση 

Καθάρισμα εργαλείων μετά τη χρήση και αποθήκευση 

Μετά τη χρήση, τα εργαλεία πρέπει να 

καθαριστούν. 

 

Μετά τον καθαρισμό, πρέπει να τα 

αποθηκεύσετε. 

Είναι σημαντικό να τα αποθηκεύετε 

τακτοποιημένα για να μπορείτε να τα βρείτε 

εύκολα την επόμενη φορά. 

Τα αποθηκεύετε σε εσωτερικούς χώρους για 

να τα προστατεύσετε από το έντονο ηλιακό 

φως, τη βροχή, τον άνεμο. 

Είναι σημαντικό να τα αποθηκεύετε 

τακτοποιημένα για να τα βρίσκετε εύκολα 

την επόμενη φορά και να μην τα αφήνετε να 

μπλεχτούν μεταξύ τους. 

 
 

Σε περίπτωση που έχετε κλαδέψει άρρωστα 

φυτά, καλό είναι να απολυμάνετε τα 

εργαλεία (καθαρισμός με ατμό ή 

οινόπνευμα). 
    

Εάν τα εργαλεία δεν είναι αιχμηρά, μπορείτε 

να τα ακονίσετε προσεκτικά. 
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Μάθημα 6.9 Ακολουθία Αγροτικών Δραστηριοτήτων 

ΣΠΟΡΑ 

1. Φτιάχνεις χαρμάνι χώματος 

 

2. Γεμίζεις με το χαρμάνι τα 

γλαστράκια ή το σπορείο 

 

 

3. Ρίχνεις τους σπόρους και πιέζεις να 

μπουν σε βάθος 3 φορές το 

μέγεθος του σπόρου 

 

4. Ποτίζεις αμέσως μετά 

 

5. Ποτίζεις τακτικά μέχρι να γίνει η 

μεταφύτευση. 
 

6. Απομακρύνεις τα ζιζάνια. 

 

 

Μετά από κάθε καλλιεργητική εργασία, καθαρίζεις τα εργαλεία και τα αποθηκεύεις. 
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ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΙΝΤΑΝΙΩΝ – ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

7. Ισοπεδώνεις το έδαφος 

 

8. Οργώνεις- σκαλίζεις το έδαφος 

     

9. Ανοίγεις τρύπες για να μπουν τα φιντάνια 

     

10. Τοποθετείς τα φιντάνια μες στις τρύπες  

 

11. Καλύπτεις με χώμα και πιέζεις 

 

12. Δημιουργείς εδαφοκάλυψη, κατά 

προτίμηση με φυσικά υλικά 
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13. Ποτίζεις ή τοποθετείς αυτόματο πότισμα 

και το βάζεις σε εφαρμογή 

   

14. Προσέχεις την κατάσταση των φυτών.  

− αν δείχνουν έλλειψη θρεπτικών 

στοιχείων συμβουλεύεσαι το γεωπόνο 

και βάζεις λίπασμα. 
 

− αν δείχνουν άρρωστα συμβουλεύεσαι 

το γεωπόνο και ρίχνεις το κατάλληλο 

φάρμακο. 

 

15. Προσέχεις μην εμφανιστούν ζιζάνια. Αν 

βγουν ζιζάνια τα ξεριζώνεις με 

οποιονδήποτε τρόπο (βοτάνισμα, 

σκάλισμα, με εργαλεία βοτανίσματος). 
 

16. Όσο μεγαλώνει το φυτό, πιθανόν να 

χρειαστεί κλάδεμα. Ακολουθείς τις οδηγίες 

του επόπτη σου.  

 

17. Τα υπολείμματα από τα κομμένα κλαδιά τα 

μαζεύεις και τα πετάς. 

 

− στο μέρος που θα σου υποδείξει ο 

επόπτης σου ή  

− στον κονιορτοποιητή κλαδιών 
 

bestprice.gr 
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18. Κρατάς καθαρό το μέρος γύρω από τα 

φυτά. Απομακρύνεις σκουπίδια ή φύλλα.  

 

19. όταν έρθει η εποχή συγκομιδής συλλέγεις 

το μέρος του φυτού που θα 

χρησιμοποιήσεις.   

   

 

Μετά από κάθε καλλιεργητική εργασία, καθαρίζεις τα εργαλεία και τα αποθηκεύεις. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Πολλαπλασιασμός Φυτών 

Μάθημα 7 Τρόποι Πολλαπλασιασμού Φυτών 

 

 

 

 

 

 

Σεξουαλικός Πολλαπλασιασμός 

  

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Σεξουαλικός 

(με σπόρους) 
Ασεξουαλικός 

Δεν εξασφαλίζει ομοιότητα μεταξύ 

του νέου και του μητρικού φυτού. 

Εξασφαλίζει ομοιότητα. Είναι ένα 
γρήγορο και αποτελεσματικό μέσο 

διάδοσης 
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1. Μοσχεύματα 

   

− Είναι η συνηθέστερη μέθοδος αγενούς πολλαπλασιασμού 

− Κορυφαία (συνήθως) κομμάτια βλαστού με 3-4 φύλλα 

− Τα ενδιάμεσα μοσχεύματα δεν πιάνουν σε όλα τα φυτά 

− Πιθανόν να χρειαστεί κι ενισχυτικό ριζοβολίας (π.χ. ορμόνη ριζοβολίας) για να πετύχει το 

μόσχευμα 

 

Διαδικασία φύτευσης μοσχευμάτων 

 

 
 

 

 

 

1. Βουτάς την άκρη του 

μοσχεύματος στο νερό 

2. Αμέσως μετά βουτάς την 

άκρη του μοσχεύματος στην 

ορμόνη ριζοβολίας 

3. Βάζεις το μόσχευμα στο 

χώμα 
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2. Τεχνικός Πολλαπλασιασμός 

 

Μοσχεύματα (Γεράνι) 

 

 

  

Κόψτε εδώ 

και 

αφαιρέστε 

τα κάτω 

φύλλα 

Κομπόστ 

Δημιουργούνται 

νέες ρίζες 

Βουτήξτε σε σκόνη 

ριζοβολίας 
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3. Βολβίδια 

Τα βολβίδια είναι μικρότεροι βολβοί κοντά στον κύριο βολβό. Μπορείς να τα αποσπάσεις και να 

δημιουργήσεις ένα αυτόνομο φυτό. 
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4. Διαίρεση  

Σε κάποια είδη μπορείς να δημιουργήσεις νέα φυτά απλά χωρίζοντας τις ρίζες (π.χ. σπαθίφυλλο). 

 

− Προσοχή μην τραυματιστεί η ρίζα. 

    

 

− Κατάλληλη εποχή είναι το Φθινόπωρο ή η περίοδος Φεβρουάριος - Μάρτιος. 
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5. Ριζώματα 

 

 

− Πάνω στη ρίζα εμφανίζεται ένα ρίζωμα σαν κόνδυλος από τον οποίον μπορείς να 

δημιουργήσεις νέα φυτά (ίριδα, φραουλιά...). 

− Όταν κόβεις το ρίζωμα προσέχεις να υπάρχει ρίζα. 
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6. Καταβολάδες 

 

− Τεχνική δημιουργίας νέων φυτών. 

− Χώνεις στο έδαφος έναν εύκαμπτο κλάδο. 

− Το  αφήνεις τουλάχιστον 3 μήνες. Μετά βγάζει ρίζες και μπορείς να το αποκόψεις σαν 

αυτόνομο φυτό. 
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7. Παραφυάδες  

   

Είναι πλάγιοι βλαστοί που πετάγονται από το μητρικό φυτό. 

 Κόβεις μία παραφυάδα και την φυτεύεις, έτσι δημιουργείς ένα νέο φυτό. 

 (Παράδειγμα:  χλωρόφυτο,   φραουλιά) 

 

 

 

Η φράουλα πολλαπλασιάζεται με 

παραφυάδες. 

Οι παραφυάδες είναι πλευρικοί κλάδοι 

που αναπτύσσονται δίπλα στο βλαστό του 

φυτού. 

Οι παραφυάδες αναπτύσσονται οριζόντια 

και, σε ορισμένα σημεία, όπου αγγίζουν 

το έδαφος, σχηματίζονται οι ρίζες του 

νέου φυτού. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ασθένειες Φυτών 

Μάθημα 8.1 Μολυσματικές Ασθένειες 

 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

1. Μυκητολογικές 

  

Ασθένειες Φυτών 

Μολυσματικές 

Μύκητες, Βακτήρια, 
Ιοί Ζιζάνια  

Μη-μολυσματικές 

Ανεπαρκής αερισμός 
εδάφους 

Ανεπάρκεια & 
Τοξικότητα 

Υπερβολικός ή 
ανεπαρκής φωτισμός 

Ακραίες θερμοκρασίες 
ή συνθήκες ανέμου 
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Άνθρακας Σκουριά 

  

Καπνιά 

       

Περονόσπορος 

  

Ωίδιο  
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Μικρομύκητες Σκουριά 

  

Φουζάριο 
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2. Προκαρυωτικές Ασθένειες  

Τα βακτήρια εισέρχονται στο φυτό από πληγές 

 

 

Τα βακτήρια προκαλούν στα φυτά: 

− Υπερπλασίες 

− Απότομες ξηρασίες 

− Αδροβακτηριώσεις (προσβολή των αγγείων του ξύλου) 

− Κηλιδώσεις 

− Βακτηριακές σήψεις 

− Η πιο γνωστή προκαρυωτική ασθένεια είναι η καρκίνωση της ελιάς 
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3. Ιολογικές 

   

 

− Μωσαϊκό 

− Τριστέτσα 

− Sharka ή ευλογιά (πυρηνόκαρπα) 

− Βοθρίωση (αμπέλου) 

Ο ιός δεν μεταδίδεται με τον άνεμο, τη βροχή ή με την εναπόθεση μολυσμένου χυμού σε άλλο φυτό. 

Χρειάζεται καλή πρόληψη: απαγορεύεται το κάπνισμα, καλό πλύσιμο των χεριών πριν από την 

εργασία, άμεση καταστροφή μολυσμένων φυτών. 

 

  



252 

4. Προσβολές από έντομα & ζωύφια 

 

  

  

 

Μελίγκρες 

  

 

Κάμπιες 
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Τζιτζίκια 

  

 

Ψώρες 

  

 

Έντομα & Νηματόδεις Εδάφους 
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Σαλιγκάρια & Γυμνοσάλιαγκες 

 

 

 

 Τετράνυχοι, θρίπες, Μελίγκρες   
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5.  Ζιζάνια (αγριόχορτα)  

 

− Ζιζάνια ονομάζονται τα φυτά που βγαίνουν δίπλα στα φυτά που καλλιεργούμε χωρίς να το 

θέλουμε. 

− Τα ζιζάνια παίρνουν το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία από τα φυτά μας γι’ αυτό και πρέπει 

να τα απομακρύνουμε. 

− Απαλλασσόμαστε από τα ζιζάνια είτε ξεριζώνοντάς τα (με το χέρι, με εργαλεία ή με  

μηχανήματα) είτε ρίχνοντας ειδικά φάρμακα που λέγονται ζιζανιοκτόνα. 

 

 Αντιμετώπιση των μεταδιδόμενων ασθενειών 

− Για όλες τις μεταδιδόμενες ασθένειες υπάρχουν φάρμακα, χημικά ή βιολογικά για να 

καταπολεμήσουν την πηγή της ασθένειας (το μύκητα, το έντομο κλπ). 

− Για τα έντομα και τα ζωύφια υπάρχουν επίσης παγίδες ή άλλα ωφέλιμα έντομα που τρώνε 

τα βλαβερά (π.χ. πασχαλίτσα) 

− Όταν πρόκειται να εφαρμόσεις ένα φυτοφάρμακο, ακολουθείς πιστά τις οδηγίες του επόπτη 

σου και τις οδηγίες χρήσης του φαρμάκου. Τηρείς όλα τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται 

στο σχετικό κεφάλαιο.. 
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Μάθημα 8.2 Μη-Μεταδοτικές Ασθένειες 

ΜΗ-ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Οι μη-μεταδοτικές ασθένειες οφείλονται σε φυσικές συνθήκες. Προκαλούνται από: 

− Κακός αερισμός του εδάφους (βαρύ χώμα) 

− Έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων (πολύ ελαφρύ χώμα) => τροφοπενίες 

− Τοξικότητες 

− Έντονο φως 

− Ακραίες θερμοκρασίες  

−   (πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές) 

− Υπερβολική υγρασία 

− Πολύ δυνατός αέρας 

 

1. Κακός αερισμός εδάφους (βαρύ χώμα) 

 

Αντιμετώπιση: αλλαγή χώματος ή βελτίωση του εδάφους 
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2. Τροφοπενία (λείπει 1 ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία από το φυτό) 

   

 

Αντιμετώπιση: προσθήκη του στοιχείου που λείπει (σαν λίπασμα) 
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3. Τοξικότητα (υπερβολική ποσότητα κάποιου στοιχείου) 

− Μπορεί να συμβεί από υπερβολική προσθήκη λιπάσματος ή φυτοφαρμάκου 

− Σε ακραίες περιπτώσεις από ρυπασμένη ατμόσφαιρα 
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Αντιμετώπιση: Άμεση αλλαγή χώματος και καλό πότισμα 

    

       Εικόνα 1. Συμπτώματα τοξικότητας νατρίου στο σφενδάμι    Εικόνα 2. Συμπτώματα τοξικότητας χλωρίου στο σταφύλι 

Υφάλμυρο νερό άρδευσης 

− Δημιουργεί τοξικότητες χλωρίου στα φυτά 

− Δημιουργούνται επίσης ζημιές στα συστήματα αυτόματου ποτίσματος 

Αντιμετώπιση: ποτίζεις με καλής ποιότητας νερό 
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4. Έντονο Φως 

 

Αντιμετώπιση: δημιουργείς σκίαση στα ευαίσθητα στο φως φυτά 

      

     

 

 

5. Ανεπαρκής Φωτισμός 

 

Αντιμετώπιση: μετακινείς τα φυτά σε πιο ευήλια σημεία 
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6. Ακραίες Θερμοκρασίες 

  

Παγετός: Παράξενα Συμπτώματα, Θάνατος 

φυτού κατά την διάρκεια της νύχτας 

Καύσωνας: Αργή Ανάπτυξη, Λύγισμα Φύλλων 

 

 

Αντιμετώπιση παγετού: καλύπτεις το φυτό με διάφανο νάιλον. 

Αντιμετώπιση καύσωνα: ποτίζεις πιο συχνά, μεταφέρεις το φυτό σε σκιερό μέρος, σκιάζεις 

τα φυτά με ειδικό υλικό 

 

 

Πηγή: Ebingjie.com 

  

https://www.ebingjie.com/index.php?main_page=product_info&products_id=942404
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7. Δυνατός Αέρας 

 

Αντιμετώπιση: δημιουργείς ανεμοφράχτες με φυτά ή πλαστικό κισσό. 
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Ο δυνατός αέρας προκαλεί 

 

− Θραύσεις στελεχών 

− Πλαγιάσματα 

− Διασπορά της φυτικής παραγωγής 

− Μεταβολές στην φωτοσύνθεση 

− Ανωμαλίες στην αναπαραγωγή 

− Ψύξη (βλάβες) 

− Απώλειες νερού 

− Διάβρωση  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Κανόνες Ασφαλείας στις Αγροτικές Δραστηριότητες 

Μάθημα 9.1 Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας 

 

1. 1. Δουλεύεις ήρεμα, ποτέ βιαστικά! 

 

2. Ακολουθείς τον σωστό κώδικα ντυσίματος 

i. Φοράς τα κατάλληλα ρούχα 

όπως φόρμες κηπουρικής. 

 

Αποφεύγεις τα ρούχα που 

μπορεί να πιαστούν σε 

μηχανήματα ή εργαλεία. 

 

ii. Φοράς όλον τον απαραίτητο 

εξοπλισμό ανάλογα την 

καλλιεργητική εργασία. 
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3. Αναθέτεις στους ειδικούς συναδέλφους σου κάποιες επικίνδυνες εργασίες όπως: 

1. Εργασίες σε επικλινές έδαφος 

  

Πηγή: https://images.squarespace-cdn.com 

2. Εφαρμογή αγροχημικών (χημικών 

λιπασμάτων, χημικών 

φυτοφαρμάκων) 

 

Πηγή: Pinterest 

i. Εργασίες με φυτά που έχουν 

αγκάθια ή μυτερές άκρες. 

 

  

https://images.squarespace-cdn.com/
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Μάθημα 9.2 Ασφάλεια στο Περιβάλλον Εργασίας 

Όταν χρησιμοποιείς τα εργαλεία και τα μηχανήματα κηπουρικής 

1. Προσέχεις τα άκρα σου (χέρια, πόδια, 

κεφάλι) μην τα τραυματίσεις. 

 

2. Δεν αφήνεις απρόσεχτα τα εργαλεία 

στον χώρο εργασίας γιατί μπορεί να 

τραυματιστείς.  

Πηγή: www.123RF.com 

3. Τηρείς τις αποστάσεις ασφαλείας όταν 

χρησιμοποιείς εργαλεία ή μηχανήματα 

(τουλάχιστον 1.5 μέτρο μακριά από 

τους συναδέλφους - ανθρώπους). 
         

4. Πριν την χρήση κάποιου μηχανήματος: 

− Διαβάζεις καλά τις οδηγίες, ή 

− Ζητάς από κάποιον να στις εξηγήσει, 

ή 

− Βλέπεις κάποιο σχετικό βίντεο 
 

5. Βεβαιώσου πως το μηχάνημα 

λειτουργεί σωστά. 

Αν διαπιστώσεις κάποια 

δυσλειτουργία, την αναφέρεις 

αμέσως.       

http://www.123rf.com/
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6. Δεν αγγίζεις τα καυτά μέρη της 

μηχανής. 

 

7. Δεν αγγίζεις τα αιχμηρά σημεία των 

εργαλείων και των μηχανημάτων.  

 

8. Πιάνεις τα εργαλεία από την λαβή 

τους. 

 

9. Φοράς ειδικά προστατευτικά στα αυτιά 

σου όταν χρησιμοποιείς θορυβώδη 

μηχανήματα. 

  

10. Φοράς ειδικά προστατευτικά γυαλιά 

όταν κλαδεύεις. 

 

11. Τις βροχερές μέρες φοράς αδιάβροχο 

και γαλότσες.  

Τις γαλότσες τις φοράς και ας έχει 

τελειώσει η βροχή γιατί το έδαφος 

είναι γεμάτο λάσπη. 
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Σε περίπτωση εφαρμογής οργανικών λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων 

1. Δεν εφαρμόζεις όταν κάνει πολλή 

ζέστη. 

 

2. Δεν εφαρμόζεις όταν έχει δυνατό αέρα. 

 

3. Δεν εφαρμόζεις όταν βρέχει.  
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Μάθημα 9.3 Υγεία και Ασφάλεια 

Υγεία και Ασφάλεια 

1. Όταν κάνει πολλή ζέστη  

− Βάζεις αντηλιακό 

− Φοράς καπέλο 

− Φοράς ελαφριά ανοιχτόχρωμα 

μακρυμάνικα ρούχα (για να 

αποφύγεις τα εγκαύματα) 

   

2. Το καλοκαίρι απέφυγε τις εξωτερικές 

εργασίες από τις 12.00 έως τις 16.00.  

 

3. Όταν φοράς κοντομάνικα, βάζεις 

αντικουνουπικό για να αποφύγεις τα 

τσιμπήματα των εντόμων. 

 

4. Όταν κάνει πολύ κρύο ντύνεσαι ζεστά. 

 

5. Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ κοντά 

στο μηδέν, προσέχεις μη γλιστρήσεις σε 

σημεία που έχουν πάγο (κάτω από  το 

0C γιατί μπορεί να γλιστράει). 
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6. Σε περίπτωση που αισθανθείς κούραση, 

ναυτία, ζαλάδα, πονοκέφαλο, πυρετό, 

κλπ., ξεκουράσου σε κάποιο σκιερό 

μέρος. 

  

7. Σε περίπτωση που παίρνεις φάρμακα, 

μην κάνεις επικίνδυνες εργασίες, 

δηλαδή: 

− Μη χρησιμοποιείς μηχανήματα 

− Μην ανεβαίνεις σκάλες 

− Μην κλαδεύεις 

 

 

8. Να κάνεις αντιτετανικό εμβόλιο κάθε 10 

χρόνια. 

 

9. Να προσέχεις τα άκρα σου μην τα 

τραυματίσεις. 

 

10. Εάν τραυματιστείς ελαφρά, κάλεσε τον 

επόπτη σου να σε βοηθήσει να 

περιποιηθείτε: 

− Το τραύμα σου 

− Την μελανιά, ή 

− Τα τσιμπήματα από έντομα  

  

Wikipedia 
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11. Εάν τραυματιστείς σοβαρά, καλείς 

άμεσα στον επόπτη σου ή το 

ασθενοφόρο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση ευθυνών: Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο είτε έχουν άδεια 

χρήσης ως Creative Commons είτε χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Δόγμα Δίκαιης Χρήσης. Αυτό το 

εγχειρίδιο εξυπηρετεί μόνο διδακτικούς σκοπούς και μπορεί να αναπαραχθεί σε αντίγραφα για χρήση 

στην τάξη από οντότητες ΜΚΟ. Δεν θα υπάρξει κανένα οικονομικό κέρδος από αυτό το εγχειρίδιο. 


