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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αναφέρεται στις καλλιέργειες υπό κάλυψη οι οποίες μπορεί να είναι είτε
ανθοκομικές είτε δενδροκομικές είτε κηπευτικές καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης
(εκτός θερμοκηπίων). Κατά συνέπεια οι φοιτητές διδάσκονται την καλλιέργεια των
δενδροκομικών ειδών, που καλλιεργούνται σε σκοπό την παραγωγή καρπών προς
βρώση, την παραγωγή των κυριότερων δρεπτών και γλαστρικών ανθοκομικών ειδών
και την παραγωγή κηπευτικών ειδών υπό χαμηλή κάλυψη.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καλλιεργητικές τεχνικές, στη διαχείριση της
καλλιέργειας και του περιβάλλοντος της.
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων
που είναι απαραίτητες για την εμπορική καλλιέργεια των σημαντικότερων
ανθοκομικών και δενδροκομικών ειδών υπό κάλυψη καθώς και των κηπευτικών
ειδών χαμηλής κάλυψης.
Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για τη
λειτουργία του καλλιεργούμενου είδους και τις απαραίτητες ορθές πρακτικές που
πρέπει να εκτελεστούν με σκοπό την ορθολογική φιλοπεριβαλλοντική γεωργική
παραγωγή.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να
κατανοήσει βασικές γνώσεις από τις Επιστήμες της Δενδροκομίας και της
Ανθοκομίας, καθώς και να κατανοήσει βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των
υδροπονικών καλλιεργειών και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται.



Γενικές Ιδιότητες
• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία και πρακτική άσκηση σε τεχνικές καλλιέργειας υπό κάλυψη
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Βασικές έννοιες βοτανικής δέντρου. Λατινική ονομασία - Διάκριση οικογενειών

δενδροκομικών ειδών και χαρακτηριστικά αυτών. Περιβάλλον και δενδροκομική
παραγωγή. Βασική περιγραφή, εφαρμογή και κατανόηση ανά καλλιεργητική τεχνική.
Εξειδικευμένη ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών των μηλοειδών (μηλιά, αχλαδιά,
κυδωνιά) και της διαχείρισης των καρπών τους. Εξειδικευμένη ανάλυση των
καλλιεργητικών τεχνικών των πυρηνόκαρπων (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά,
κερασιά) και της διαχείρισης των καρπών τους.

 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών. Λήθαργος. Φωτοπεριοδισμός. Καλλιεργητική
τεχνική για την παραγωγή των σημαντικότερων δρεπτών και γλαστρικών ανθοκομικών
φυτών στην Ελληνική εμπορική ανθοκομία.

 Υδροπονικά συστήματα, θρεπτικό διάλυμα, οξύτητα και ηλεκτρική αγωγιμότητα του
θρεπτικού διαλύματος. Παράγοντες ανάπτυξης των υδροπονικών καλλιεργειών. Τομείς
εφαρμογής της υδροπονίας. Υποστρώματα υδροπονικών καλλιεργειών. Καλλιέργεια σε
κανάλια, δεξαμενές, γλάστρες κ.λπ.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint. Υποστήριξη
μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 25
Εργαστηριακές
ασκήσεις

18

Φροντιστήρια -
Συγγραφή εργασίας στο
πλαίσιο των
εργαστηριακών
ασκήσεων

30

Αυτοτελής μελέτη 52
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά
πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
 Ερωτήσεις ανάπτυξης.
 Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (40%) που περιλαμβάνει: την
αξιολόγηση των γραπτών εργασιών στο πλαίσιο των



εργαστηριακών ασκήσεων και τελική γραπτή αξιολόγηση
στην ύλη του εργαστηρίου.
Τακριτήριατηςαξιολόγησηςαναφέρονταιστονοδηγό
σπουδώντουΤμήματος,αλλάκαιστησελίδατου μαθήματος
(e‐class).
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