
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ-ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές µονάδες απονέµονται σε διακριτά µέρη του µαθήµατος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές µονάδες απονέµονται ενιαία για το 
σύνολο του µαθήµατος αναγράψτε τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών µονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 6  

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές µέθοδοι που 
χρησιµοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστηµονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστηµονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 
  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσµατα 
Περιγράφονται τα µαθησιακά αποτελέσµατα του µαθήµατος οι συγκεκριµένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος. 
Συµβουλευτείτε το Παράρτηµα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσµάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύµφωνα µε Πλαίσιο Προσόντων 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτηµα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσµάτων 
Αντικείµενο του µαθήµατος «Ελαιοκοµία-Εσπεριδοειδή» είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο µε τις ιδιαίτερες ανάγκες  της ελιάς και των εσπεριδοειδών. 
Αναλυτικά, τα είδη καρποφόρων δέντρων που εξετάζονται είναι: 

1. Ελιά 

2. Πορτοκαλιά 

3. Μανταρινιά 

4. Λεµονιά 



5. Γκρέιπφρουτ 

6. Λιµετιά 

7. Κιτριά 

8. Περγαµόντο 

9. Κουµκουάτ 

Η θεωρία θα γίνεται σε δύο δίωρες διαλέξεις εβδοµαδιαία (2 ώρες ελαιοκοµία και 2 
ώρες εσπεριδοειδή). Το εργαστήριο θα γίνεται επίσης σε εβδοµαδιαία βάση (2 ώρες). 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές καλλιεργητικές τεχνικές 
(πολλαπλασιασµός, εµβολιασµός, κλάδεµα, εγκατάσταση φυτείας, κριτήρια επιλογής ποικιλιών και 
υποκειµένων, µέθοδοι και κριτήρια εκτίµησης συλλεκτικής ωριµότητας καρπών, φυλλοδιαγνωστική 
και εδαφική ανάλυση) της ελιάς και των εσπεριδοειδών.  

Γενικές Ικανότητες 
Λαµβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτηµα 
Διπλώµατος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το µάθηµα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών, 
µε τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρµογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνοµη εργασία  
Οµαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστηµονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασµός και διαχείριση έργων  
Σεβασµός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισµικότητα  
Σεβασµός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελµατικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέµατα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δηµιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων 
• Παραγωγή της ελεύθερης, δηµιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μέρος Α: Ελαιοκοµία 

1. Καταγωγή της ελιάς, ιστορική και πολιτιστική αξία για την Ελλάδα. Οικονοµική σηµασία και 
σύγχρονες τάσεις της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και τον κόσµο. 

2. Βοτανική ταξινόµηση και µορφολογία του δένδρου. 
3. Διαφοροποίηση ανθοφόρων οφθαλµών και παράγοντες που την επηρεάζουν. 
4. Μορφολογία ανθέων. Άνθηση-επικονίαση-καρπόδεση. 
5. Μορφολογία καρπού. Αύξηση και ωρίµανση. Ελαιογένεση. Σύσταση ελαιοκάρπου και ελαιολάδου. 
6. Το πρόβληµα της παρενιαυτοφορίας (παράγοντες που το επηρεάζουν και τρόποι ελέγχου). 
7. Κλιµατική προσαρµογή. Εδαφικές απαιτήσεις για ποτιστικούς και ξηρικούς ελαιώνες. 
8. Επίδραση χαµηλών θερµοκρασιών στην ανάπτυξη της ελιάς-Ζηµιές από παγετούς και παράγοντες 
που επηρεάζουν το µέγεθος  τους. Προληπτικά µέτρα αντιµετώπισης παγετών. Μεταχείριση 
παγετόπληκτων δένδρων. 

9. Τρόποι πολλαπλασιασµού της ελιάς 
10. Εγκατάσταση φυτείας. Επιλογή συστήµατος και αποστάσεων φύτευσης. Συστήµατα καλλιέργειας 
της ελιάς στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκσυγχρονισµός συλλογής 
ελαιοκάρπου-Μηχανική συλλογή.  

11. Ποικιλίες ελιάς. Επιλογή σωστής ποικιλίας-κριτήρια επιλογής. Διάκριση ποικιλιών. Περιγραφή 
των κυριότερων καλλιεργούµενων ποικιλιών στην Ελλάδα. 

12. Θρέψη-λίπανση ελιάς. Ανάγκες σε νερό-άρδευση. Κλάδεµα. Προβλήµατα αλατότητας. 
 

Μέρος Β: Εσπεριδοειδή 

1. Βοτανικά χαρακτηριστικά και οικονοµική σηµασία 
2. Στοιχεία µορφολογίας και βιολογίας 
3. Επικονίαση, γονιµοποίηση, αύξηση και χηµική σύσταση καρπών 



4. Εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις 
5. Επίδραση του κλίµατος σε χαρακτηριστικά δέντρων και καρπών 
6. Αραίωµα καρπών 
7. Ωρίµανση και συγκοµιδή καρπών 
8. Κριτήρια ποιότητας και συγκοµιδής - µετασυλλεκτικοί χειρισµοί 
9. Υδατικές ανάγκες, άρδευση, ποιότητα αρδευτικού νερού 
10. Ζηµιές από παγετούς και µέτρα παγετοπροστασίας 
11. Πολλαπλασιασµός: τεχνικές παραγωγής υποκειµένων και εµβολιασµού ποικιλιών. 
12. Ιδιότητες υποκειµένων 
13. Ποικιλίες πορτοκαλιάς 
14. Ποικιλίες µανταρινιάς 
15. Ποικιλίες λεµονιάς 
16. Ποικιλίες γκρέιπφρουτ 
17. Ανόργανη θρέψη - λίπανση 
18. Σκοποί εφαρµογής φυτορρυθµιστικών ουσιών 
19. Κλαδέµατα µόρφωσης, καρποφορίας και αναγέννησης 
20. Εγκατάσταση και φύτευση εσπεριδεώνα 
21. Τεχνικές βελτίωσης ποιότητας καρπών 
 
 
Μέρος Γ: Ασκήσεις εξοικείωσης των φοιτητών µε τις βασικές καλλιεργητικές τεχνικές 
(πολλαπλασιασµός, εµβολιασµός, κλάδεµα, εγκατάσταση φυτείας, κριτήρια επιλογής ποικιλιών και 
υποκειµένων, µέθοδοι και κριτήρια εκτίµησης συλλεκτικής ωριµότητας καρπών, φυλλοδιαγνωστική 
και εδαφική ανάλυση) που εφαρµόζονται στην ελαιοκαλλιέργεια (Μέρος Α) και στα εσπεριδοειδή 
(Μέρος Β). 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο µε πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα, στο εργαστήριο και στο δενδροκοµείο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία µε 
τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών Powerpoint. Επικοινωνία µε τους 
φοιτητές µέσω e-mail. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
µέσω της πρόσβασης στις προσωπικές ιστοσελίδες των 
διδασκόντων, σε on-line βάσεις δεδοµένων κλπ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και µέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεµινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση µελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δηµιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες µελέτης του φοιτητή για 
κάθε µαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες µη καθοδηγούµενης µελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαµήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαµήνου 

Διαλέξεις 26 (Ελαιοκοµία) + 
26 (εσπεριδοειδή) 

Εργαστηριακές ασκήσεις  26 
Ατοµική ή οµαδική 
εργαστηριακή εργασία 

10 

Ατοµική ή οµαδική 
θεωρητική (γραπτή) 
εργασία 

10 

Μελέτη προσωπική 52 
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήµατος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική µονάδα) 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαµορφωτική  ή Συµπερασµατική, Δοκιµασία 

 
Ι. Γραπτή  εξέταση στη θεωρία του µαθήµατος που 
περιλαµβάνει: 
1. Δύο προόδους  



Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντοµης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιµίων, 
Επίλυση Προβληµάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δηµόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερµηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισµένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιµα 
από τους φοιτητές. 

ή 
2. Τελική εξέταση 
3. Εργασίες φοιτητών 
 
Οι εξετάσεις γίνονται µε διάφορα είδη δοκιµασίας τύπου 
Σωστό ή Λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοιχίσεων καθώς 
και σύντοµων απαντήσεων σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
(100%). 
 
ΙΙ. Η εξέταση στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος 
διαµορφώνεται από: 
1. Πρακτική εξέταση σε θέµατα ποικιλιών, κλαδέµατος, 

εµβολιασµών κτλ. (50%). 
2. Τελική γραπτή εξέταση (50 %). 
  
Περιλαµβάνει: 
α) Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
β)  Δοκιµασία πολλαπλής επιλογής 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόµενη Βιβλιογραφία :  
Βέµµος, Σ. Ν. 2007. Σηµειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Ειδικής Δενδροκοµίας   
7ου εξαµήνου του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής. ΕΛΙΑ- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
(Κλαδέµατα µόρφωσης και καρποφορίας-Περιγραφή και διάκριση ποικιλιών), σελίδες 
43. 
Ειδική Δενδροκοµία-Ελαιοκοµία, Ποντίκης Κ. 
Ελαιοκοµία, Θεριός Ι. 
Ειδική Δενδροκοµία-Εσπεριδοειδή, Ποντίκης Κ. 
Εσπεριδοειδή, Βασιλακάκης Μ., Θεριός Ι. 
Τα εσπεριδοειδή, Πρωτοπαπαδάκης Ε. 
 
 -Συναφή επιστηµονικά περιοδικά:  
Scientia Horticulturae (http://www.journals.elsevier.com/scientia-horticulturae/) 
Acta Horticulturae (http://www.actahort.org/) 
HortScience (http://hortsci.ashspublications.org/) 
Fruits (http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=FRU) 
Experimental Agriculture 
(http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EAG) 
 
 
 
 

Διδάσκοντες:  

Βέµµος Σταύρος, Εργαστήριο Δενδροκοµίας Γ.Π.Α. 

Παπαδάκης Ιωάννης, Εργαστήριο Δενδροκοµίας Γ.Π.Α. 

Χατζηδηµητρίου Μαριάννα, Εργαστήριο Δενδροκοµίας Γ.Π.Α. 

 


