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Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

1ο Έτος, A΄ Εξάμηνο

Όνομα Διδάσκοντα
ECTS
Στόχος Μαθήματος

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Διαλέξεις /
εβδομάδα

4

2

Εργαστήρια /
εβδομάδα

1

Ο στόχος του μαθήματος είναι ο/η σπουδαστής/στρια να κατανοήσει τη σημασία
και τον ρόλο του εδάφους στις καλλιέργειες, να μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο
τύπο εδάφους ανάλογα με την καλλιέργεια που τον ενδιαφέρει και να
αναγνωρίζει τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στο έδαφος και στο
περιβάλλον προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες.

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση να :
• Συσχετίζει τη γνώση για διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων του
εδάφους με την απόδοση της φυτικής παραγωγής.
• Αναφέρει τα μητρικά πετρώματα, την προέλευση-γένεση εδαφών,
τους παράγοντες εδαφογένεσης, τη διαδικασία φυσικής και χημικής
αποσάθρωσης.
•

Διακρίνει τους τύπους των εδαφών με βάση τις ιδιότητές τους
και να γνωρίζει τα κύρια συστατικά τους.

•

Κατανοεί τις ιδιότητες των ορυκτών της αργίλου και της οργανικής
ουσίας του εδάφους.

•

Αναφέρει τα χαρακτηριστικά των όξινων και ασβεστούχων εδαφών
και των αλατούχων και νατριωμένων εδαφών.

•

Αναγνωρίζει τους κύριους οργανισμούς που απαντώνται στο έδαφος.

•

Κατανοεί τη σχέση εδάφους−φυτών, τα χαρακτηριστικά που
προσδιορίζουν τη σχέση αυτή, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης
θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα των φυτών.

•

Προαπαιτούμενα

Δεν ισχύει

Κατανοεί τον συσχετισμό του εδάφους και του περιβάλλοντος

Συναπαιτούμενα

Δεν ισχύει

Περιεχόμενο
Μαθήματος
(Θ) Γενικές αρχές Εδαφολογίας.
(Ε) Δειγματοληψία διαφορετικών τύπων εδαφών.

(Θ) Μητρικά πετρώματα, προέλευση/γένεση εδαφών. Παράγοντες
εδαφογένεσης, Διαδικασία φυσικής και χημικής αποσάθρωσης.
(Ε) Αναγνώριση διαφορετικών τύπων εδαφών.

(Θ) Εδαφικό προφίλ, ορίζοντες, επιφανειακό έδαφος, υπέδαφος. Το έδαφος
ως πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά.
(Ε) Προσδιορισμός του ρΗ του εδάφους, της οξύτητας και της αλκαλικότητας,
της θερμοκρασίας και της υγρασίας.
(Θ) Τύποι εδαφών με βάση τις ιδιότητές τους (κοκκομετρική σύσταση,
θρόμβωση/διασπορά, δομή, αερισμός, συνεκτικότητα, θερμοκρασία),
κύρια συστατικά εδαφών. Μηχανική σύσταση και βλάστηση. Επιλογή
καλλιέργειας ανάλογα με το είδος του εδάφους.
(Ε) Μηχανική ανάλυση διαφορετικών τύπων εδαφών.
(Θ) Ιδιότητες των ορυκτών της αργίλου και της οργανικής ουσίας του
εδάφους.
(Ε) Βαθμός αλκαλίωσης του εδάφους.

(Θ) Όξινα και ασβεστούχα εδάφη - αλατούχα και νατριωμένα εδάφη.
(Ε) Βαθμός κορεσμού των κατιόντων του εδάφους.
(Θ) Μικροοργανισμοί του εδάφους. Παράγοντες ανάπτυξης
μικροοργανισμών και γονιμότητα.
(Ε) Αναγνώριση μικροοργανισμών του εδάφους.
(Θ) Σχέση εδάφους−φυτών και χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη
σχέση αυτή.
(Ε) Φυτά – Δείκτες Εδάφους.
(Θ) Πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα των φυτών.
(Ε) Ανατομία ρίζας – Παρατήρηση σε μικροσκόπιο.
(Θ) Διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και απόδοση φυτικής
παραγωγής.
(Ε) Κατηγορίες Λιπασμάτων – Βιολογικά σκευάσματα.
(Θ) Διάβρωση εδαφών. Προβλήματα και επίδραση στο περιβάλλον
(Ε) Παραδείγματα διάβρωσης εδαφών.
(Θ) Ρύπανση εδαφών και επιβάρυνση του περιβάλλοντος
(Ε) Επίδραση βαρέων μετάλλων στα φυτά.

(Θ) Λιπασματολογία.
(Ε) Κατηγορίες Λιπασμάτων.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Διαλέξεις με χρήση πολυμέσων, Συζητήσεις, Περιπτωσιακές Μελέτες,
Eργαστηριακές ασκήσεις, Ασκήσεις πεδίου.
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Αξιολόγηση

Ηλεκτρονική
εκμάθηση

Γλώσσα

Παρουσία

10%

Συνεχής αξιολόγηση

20%

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση

30%

Τελική Εξέταση

40%

Η αξιολόγηση για την ηλεκτρονική εκμάθηση γίνεται με διακύμανση της
ποσόστωσης ως εξής:
Συμμετοχή στο μάθημα

0-10%

Αξιολόγηση της εργασίας

0-50%

Τελική εξέταση

0-40%

Ελληνική

