
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τίτλος Μαθήματος Εργαστηριακές Ασκήσεις Πεδίου (Ι) 

Κωδικός 
Μαθήματος 

CROP 0106 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Θεωρητικό−Εργαστηριακό 

Επίπεδο Εισαγωγικό 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος, Α΄ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα  

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

1 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

5 

Στόχος Μαθήματος  
Στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή από τους/τις σπουδα-

στές/στριες όλων των βιολογικών μεθόδων και τεχνικών σε όλα τα στά-

δια παραγωγής, για την καλλιέργεια των χειμερινών κηπευτικών, τη συ-

γκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την τήρηση των καλλιεργητικών 

αρχείων. 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση  : 

• Να εφαρμόζει τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για την    

           καλλιέργεια στον αγρό βιολογικών χειμερινών κηπευτικών. 

• Να κατανοεί τους τρόπους και τις μεθόδους που εφαρμόζονται  

           στην βιολογική γεωργία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των  

           ασθενειών του εδάφους και των κηπευτικών. 

•      Να εφαρμόζει  τις κατάλληλες καλλιεργητικές περιποιήσεις στα  

           χειμερινά κηπευτικά στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας. 

• Να μπορεί να εγκαθιστά το σύστημα άρδευσης της φυτείας στον 



 

           αγρό. 

 

 

Προαπαιτούμενα Δεν ισχύει Συναπαιτούμενα Δεν ισχύει 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 

  
(Ε) Προετοιμασία του εδάφους του αγρού για φύτευση χειμερινών 
κηπευτικών (όργωμα και ενσωμάτωση οργανικής ουσίας, καταστροφή 
ζιζανίων, καλλιέργεια με φρέζα ή σβάρνα, τσάπες για ψιλοχωμάτισμα και 
ισοπέδωση του εδάφους). 
 

 
(Ε) Βασική λίπανση (προσθήκη και ανάμιξη οργανικού λιπάσματος ή 
κοπριάς) και εδαφοκάλυψη - τοποθέτηση συστήματος άρδευσης. 
 

 
(Ε) Φύτευση χειμερινών κηπευτικών με τη μέθοδο της μεταφύτευσης 
(μαρούλι, μπρόκολο, κουνουπίδι, μαϊντανός, κόλιανδρος, ρόκα, πράσο, 
σπανάκι, κρεμμύδι, καρότο κτλ.). 
 
 

(Ε) Καλλιεργητικές περιποιήσεις χειμερινών κηπευτικών (πότισμα, 
υποστύλωση κτλ.). 
 

 
(Ε) Καλλιεργητικές περιποιήσεις χειμερινών κηπευτικών (επιφανειακή 
λίπανση, καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών κτλ.). 
 

(Ε) Καλλιεργητικές περιποιήσεις χειμερινών κηπευτικών (πότισμα, 
κορυφολόγημα κτλ). 



 

(Ε) Καλλιεργητικές περιποιήσεις χειμερινών κηπευτικών (πότισμα, 
αφαίρεση ζιζανίων και σκάλισμα κτλ.). 
 

(Ε) Καλλιεργητικές περιποιήσεις χειμερινών κηπευτικών (αφαίρεση 
ζιζανίων και σκάλισμα κτλ.). 

 
(Ε) Συγκομιδή, διαλογή  και συσκευασία κηπευτικών. 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Πρακτική Άσκηση 

Βιβλιογραφία 
 

Kinderslay D. 2008. Grow Organic. ISBN: 9781405330916  

Ολύμπιος Χ. Η Τεχνική της Καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών.  

Εκδόσεις Σταμούλη ISBN: 9786185304317 

 

 
 

Αξιολόγηση  

Παρουσία                                                                               10% 

Συνεχής αξιολόγηση                                                               20% 

Ενδιάμεση Αξιολόγηση                                                           30% 

Τελική Αξιολόγηση                                                                  40% 

 

Σημείωση: H αξιολόγηση του εργαστηριακού μαθήματος είναι συνεχής 
και πραγµατοποιείται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (συμμετοχή, 
προθυμία, ενδιαφέρον, χρήση εξοπλισμού, τήρηση κανόνων ασφάλειας, 
ατομικά μέτρα προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος) τα οποία 
καταγράφονται στο βιβλιάριο εργαστηρίου του/της σπουδαστή/στριας. 

                                                    

Ηλεκτρονική 
εκμάθηση 

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% 

Γλώσσα Ελληνική 


