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Στόχος Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την λειτουργία του

γεωργικού ελκυστήρα καθώς και η επιλογή των κατάλληλων
μηχανημάτων για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση των
γεωργικών εργασιών.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση να :
• Να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών.
• Να αναφέρει τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο γεωργικός
ελκυστήρας καθώς και τα συστήματά του.
• Να αναφέρει τους τύπους των παρελκομένων μηχανημάτων
του γεωργικού ελκυστήρα.
• Να κατανοεί και να αναφέρει τους τρόπους μετάδοσης της
δύναμης στα παρελκόμενα μηχανήματα.
• Να αναγνωρίζει τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει ο

γεωργικός ελκυστήρας στην εκτέλεση ποικιλόμορφων εργασιών.
• Να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των αντλιών, των
αεροσυμπιεστών και γενικά των βασικών μηχανών και εργαλείων
που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή.

Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο
Μαθήματος

Δεν ισχύει

Συναπαιτούμενα

Δεν ισχύει

(Θ) Γεωργικοί ελκυστήρες: Χαρακτηριστικά.
(Ε) Μηχανές εσωτερικής καύσης: Μέρη των
µηχανών – χρόνοι λειτουργίας.
(Θ) Συστήµατα γεωργικού ελκυστήρα: Αλυσίδα µετάδοσης κίνησης:
Συμπλέκτης – κιβώτιο σχέσεων – διαφορικό-τελικές µεταδόσεις.
(Ε) Μέρη και συστήµατα µηχανών εσωτερικής καύσεως: κύλινδροι, έµβολα,
διωστήρας, στροφαλοφόρος άξονας, βαλβίδες, εκκεντροφόρος άξονας,
σύστημα εισαγωγής αέρα, σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων, σύστηµα
καυσίµου, σύστηµα ψύξεως, σύστημα λιπάνσεως.
(Θ) Συστήµατα γεωργικού ελκυστήρα: Ηλεκτρικό σύστηµα, υδραυλικό
σύστημα, ανάπτυξη έλξης και αξιοποίηση του γεωργικού ελκυστήρα.
(Ε) Λειτουργία µηχανηµάτων κατεργασίας εδάφους, περιγραφή, χρήση.

(Θ) Μηχανήµατα πρωτογενούς κατεργασίας του εδάφους.
(Ε) Αναγνώριση των µερών του γεωργικού ελκυστήρα, χειρισµός και
Ασφάλεια κατά τη χρήση.

(Θ) Μηχανήµατα δευτερογενούς κατεργασίας του εδάφους.
Ε) Παρελκόµενα γεωργικών µηχανημάτων: Τύποι, σύνδεση, ανάρτηση
στον γεωργικό ελκυστήρα.
(Θ) Μηχανήµατα εγκαταστάσεως φυτειών – σπαρτικές σιτηρών και µικρών
σπόρων.
(Ε) Επίδειξη λειτουργίας, ρυθµίσεων αρότρου, δισκοσβάρνας,
περιστροφικού καλλιεργητή.

(Θ) Μηχανήµατα καλλιεργητικών φροντίδων: ∆ιανοµή λιπασµάτων –
σκαλιστήρια – αραιωτήρες.
(Ε) Μηχανήµατα εγκαταστάσεως φυτειών: Σπαρτική σιτηρών: περιγραφή,
ρύθμιση, σπορά στο χωράφι.
(Θ) Μηχανήµατα φυτοπροστασίας.
(Ε) Σπαρτική σκαλιστικών καλλιεργειών: περιγραφή, ρύθµιση.

(Θ) Εισαγωγή στη συγκοµιδή των καλλιεργειών.
(Ε) Μηχανήµατα Συγκοµιδής.
(Θ) Εκμηχάνιση της συγκομιδής.
(Ε) Μηχανήµατα για συγκοµιδή καλαµποκιού, ηλίανθου, ψυχανθών.
(Θ) Συντήρηση και επισκευή γεωργικών μηχανημάτων.
(Ε) Μηχανήματα καλλιεργητικών φροντίδων: Σκαλιστήρια,
λιπασµατοδιανοµέας, ψεκαστικό για µεγάλες καλλιέργειες: Περιγραφή,
επίδειξη λειτουργίας και ρύθμιση του ψεκαστικού.
(Θ) Αρχές τηλεπισκόπησης στη γεωργία.
(Ε) Χρήση λογισµικού GIS: Θεµατικοί χάρτες – Α.
(Θ) Τηλεπισκόπηση και Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών.
(Ε) Χρήση λογισµικού GIS: Θεµατικοί χάρτες – Β.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας
Βιβλιογραφία
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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

