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ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
Εισαγωγή (γεωργία ως τέχνη και επιστήμη, γεωργία και διατροφή του πληθυσμού, καταγωγή 

και κατάταξη των καλλιεργούμενων φυτών). Δομή και λειτουργία των φυτών μεγάλης 
καλλιέργειας. Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, βροχόπτωση 

και λοιπά κατακρημνίσματα, άνεμος, φως, εξατμισοδιαπνοή, φωτοπερίοδος, γεωργικό κλίμα της 
Ελλάδας και κατανομή των καλλιεργειών). Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών (έδαφος, βιοτικοί 

παράγοντες, αύξηση, ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών). Μέτρα-πρακτικές καλλιέργειας 

(αμειψισπορά, μονοκαλλιέργεια, συγκαλλιέργεια). Κατεργασία του εδάφους. Θρέψη φυτών – 
λίπανση. Σπόρος και σπορά. Συστήματα καλλιέργειας (συμβατική γεωργία, αειφορική γεωργία, 

οργανική γεωργία, γεωργία ακριβείας, ολοκληρωμένη διαχείριση, νέες τάσεις στη γεωργία). 
Συγκομιδή και αποθήκευση φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Η ποιότητα των προϊόντων των 

φυτών μεγάλης καλλιέργειας. 

 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤOY 

Δομή του φυτικού κυττάρου και λειτουργία των οργανιδίων του. Φωτοσύνθεση (αντιδράσεις, 
φωτοαναπνοή, C3, C4, CAM και ενδιάμεσοι φωτοσυνθετικοί κύκλοι). Επίδραση παραγόντων 

περιβάλλοντος (CO2, φως, νερό, θερμοκρασία) στο μεταβολισμό του φυτού. Αναπνοή. 

Βιολογική δέσμευση αζώτου και μεταβολισμός αζώτου. Υδατικές και ιοντικές σχέσεις (δυναμικά, 
οδοί κίνησης, μηχανισμοί κίνησης). Διαπνοή. Ανάπτυξη (ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών, βιομόρια 

με ορμονική δράση, τροπισμοί, περιοδισμοί, φυσιολογία γήρανσης). Δευτερογενείς 
μεταβολίτες- εισαγωγικές έννοιες. 
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