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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.ΓΜ.Ε.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο 

του 1993 με έδρα την Αθήνα και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Γεωργικών Μηχανικών (EurAgEng). Η επωνυμία της αποδίδεται στην αγγλική 
ως "Hellenic Society of Agricultural Engineers" (HelAgEng). Τα μέλη της 
σήμερα φθάνουν τα 140. 

Το παρόν τεύχος των πρακτικών περιέχει 60 επιστημονικές ανακοινώσεις 
που παρουσιάστηκαν στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, το 
οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη από 29-31 Μαΐου 2003. Όλες οι εργασίες 
κρίθηκαν από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και άλλους ειδικούς 
επιστήμονες. Το συνέδριο οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωπονίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το συνέδριο δίνει την ευκαιρία στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας 
να παρουσιάσει την πρόοδο της Επιστήμης και τις νέες μεθόδους προσέγγισης 
που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων και εδαφικών πόρων, τα γεωργικά 
μηχανήματα, τις αγροτικές κατασκευές, την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, 
την ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και ως επιστέγασμα όλων το περιβάλλον. 
Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών επιστημών, οι οποίοι είτε λόγω 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, είτε λόγω μακράς ενασχόλησης σε σχετικά 
αντικείμενα απέκτησαν ειδικές γνώσεις σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω 
γνωστικά πεδία. 

Η συζήτηση και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το Συνέδριο 
πιστεύουμε ότι θα εδραιώσουν το ρόλο του Γεωργικού Μηχανικού στη χώρα 
μας. Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη της Οργανωτικής και 
Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου, τους συγγραφείς και τους κριτές των 
εργασιών που αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο για την επιστημονικά αρτιότερη 
εμφάνιση του συνεδρίου. 

Προς την Πρυτανεία, την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Asprofos καθώς και τους άλλους 
χορηγούς και εκθέτες απευθύνονται ειλικρινείς ευχαριστίες για την οικονομική 
ενίσχυση που προσέφεραν ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία το παρόν 
συνέδριο. 
 

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2003 
 
 

Καθηγητής, Κων/νος Β. Ακριτίδης 
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 

 
 
 
 



 

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου 
 
Ακριτίδης Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος ΕΓΜΕ 
 
Αντωνόπουλος Β., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Γεωργίου Π., Γεωπόνος Α.Π.Θ. 
Γιαννόπουλος Σ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Μήτσιου Κ., Γεωπόνος Δημ. Υπ. 
Μπαλουκτσής Σ., Πρόεδρος Ε.Κ.Γ.Μ.Β.Ε. 
Παυλάτου-Βε Α., Επ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
Σακελλαρίου Μακραντωνάκη Μ., Καθηγήτρια Π.Θ. 
Τσατσαρέλης Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ., ΔΣ ΕΓΜΕ 
Κωνσταντινίδου Μ. γραμματέας συνεδρίου 
 
 

Επιστημονική Επιτροπή 
 
Ακριτίδης Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Αναστασιάδου-Παρθενίου Ε., Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
Αντωνόπουλος Β., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Γέμτος Θ., Καθηγητής Π.Θ. 
Γιαννόπουλος Στ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Ζήσης Θ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Καραμούζης Δ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Κίττας Κ., Καθηγητής Π.Θ. 
Κυρίτσης Σ., Ομ. Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Μαρτζόπουλος Γ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Μισοπολινός Ν., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Μπαμπατζιμόπουλος Χ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Μπριασούλης Δ., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Νικήτα-Μαρτζοπούλου Χ., Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
Παναγιωτόπουλος Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Παπαδάκης Γ., Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Παπαμιχαήλ Δ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Παρισόπουλος Γ., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
Παυλάτου-Βε Α., Επ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Καθηγήτρια Π.Θ. 
Συγριμής Ν., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Τερζίδης Γ., Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Τζιμόπουλος Χ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Τσατσαρέλης Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 



 

Κριτές Επιστημονικών Εργασιών 
 
Ακριτίδης Κων/νος, Αντωνόπουλος Βασίλης, Βουγιούκας Σταύρος, 
Γαλανοπούλου Στέλλα, Γέμτος Θεοφάνης, Γεωργακάκης Δημήτριος, 
Γιαννόπουλος Σταύρος, Δαλέζιος Νικόλαος, Δαναλάτος Νικόλαος, 
Ζήσης Θωμάς, Καραμούζης Διαμαντής, Κερκίδης Πέτρος, Κίττας 
Kων/νος, Κυρίτσης Σπύρος, Κωστοπούλου Σοφία, Ελευθεροχωρινός 
Ηλίας, Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Λαμπρινός Γεώργιος, Μαρτζόπουλος 
Γεράσιμος, Μαυρογιαννόπουλος Γεώργιος, Μαντόγλου Αριστοτέλης, 
Μισοπολινός Νικόλαος, Μπαλτάς Ευάγγελος, Μπαμπατζιμόπουλος 
Χρήστος, Μπαρμπαγιάννης Νικόλαος, Μπριασούλης Δημήτρης, Νάνος 
Γεώργιος, Νικήτα-Μαρτζοπούλου Χρυσούλα, Οικονόμου Αθανάσιος, 
Παναγιωτόπουλος Κυριάκος, Πανώρας Αθανάσιος, Παπαδάκης 
Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Δημήτριος, Παπουτσή-Ψυχουδάκη Σοφία, 
Παυλάτου-Βε Αθηνά, Πιτσικής Ιωάννης, Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη 
Μαρία, Συλλαίος Νικόλαος, Σφακιωτάκης Ευάγγελος, Τερζίδης 
Γεώργιος, Τζιμόπουλος Χρήστος, Τσατσαρέλης Κων/νος, Τσιούρης 
Σωτήρης, Ψυχουδάκης Ασημάκης 
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία  - αλληλογραφία – πληροφορίες 
 
Αντωνόπουλος Βασίλης 
Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
54124 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 998745, 2310 998743, 2310 998744 
Fax: 2310 998767 
E-mail: vasanton@agro.auth.gr 
Internet: www.egme.gr 
EurAgEng: www.eurageng 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ 
(Μέχρι 15 Απριλίου 2003) 

 
Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται από μέρους της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου στους χορηγούς και τους εκθέτες που 
βοήθησαν στην υλοποίησή του. 
 

 Ασπροφός Α.Ε. 
 Υπουργείο Πολιτισμού 
 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης – Επιτροπή Ερευνών 

 
 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
Υδατικοί Πόροι - Υδρολογία 

 Σελ 
«Η πλήρης ανάκτηση κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος στην οδηγία 2000/60 
για τα νερά»  
Σ. Γιαννόπουλος, Χ. Τζιμόπουλος  3  

«Συγκριτική ανάλυση των εκτιμήσεων των αιχμών απορροής με συνθετικά 
μοναδιαία υδρογραφήματα και με εμπειρικές σχέσεις» 
Π. Ε. Γεωργίου, Δ. Μ. Παπαμιχαήλ, Δ. Ν. Καραμούζης     11 

«Εκτίμηση καμπυλών διάρκειας παροχών στον ποταμό Αλιάκμονα»  
Ε.Α. Μπαλτάς 20 

«Εμπειρίες από την ανάλυση τεσσάρων ισχυρών επεισοδίων βροχής στην 
Αττική την περίοδο Μαΐου-Νοεμβρίου 2002»  
Ε.Α. Μπαλτάς, 29 

«Μοντέλο Νευρωνικού Δικτύου για την εκτίμηση της μέσης ετήσιας 
στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδος» 
Α. Σπυρίδης, Β. Κουτάλου, Ν. Γκιτσάκης 36 

«Δυνατότητες εκμετάλλευσης του καρστικού υδροφορέα Κρανιάς 
Ελασσόνας, Θεσσαλία» 
A. Κ. Μανάκος,  Γ. Χ. Δημόπουλος 43 

 
Υδατικοί Πόροι - Αρδεύσεις 

 
«Εκτίμηση της ειδικής παροχής άρδευσης σε ένα προτεινόμενο σχέδιο 
διαχείρισης των ταμιευτήρων Ολυνθίου, Χαβρία και Πετρένια  Χαλκιδικής» 
Δ. Μ. Παπαμιχαήλ, Π. Ε. Γεωργίου, Δ. Ν. Καραμούζης  53 

 «Επίδραση της συχνότητας άρδευσης με σταγόνες στην απόδοση βιομάζας 
αραβοσίτου» 
Θ. Λέλλης, Π. Ντιούδης, Αγ. Φιλίντας, Γ. Μαρτζόπουλος 61 

«Παραγωγικότητα καλλιέργειας αραβοσίτου συναρτήσει του εύρους 
άρδευσης με σύστημα στάγδην» 
Π. Ντιούδης, Αγ. Φιλίντας, Θ. Λέλλης, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη 69  

«Σχέσεις νερού και ποιοτικών χαρακτηριστικών βαμβακιού» 
Δ. Καλφούντζος, Ι. Αλεξίου, Π. Βύρλας, Σ. Κωτσόπουλος, Γ. Ζέρβα  77 
 

 



 

Γεωργικά Μηχανήματα 
 

«Ανάπτυξη βαμβακιού κάτω από κατεργασία υπεδαφοκαλλιεργητή με αβαθή 
στελέχη» 
Ι. Παπαθανασίου,  Χρ. Καραμούτης,  Χρ. Καβαλάρης, Δ. Παπαμιχαήλ, Θ. 
Γέμτος 87 

«Ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας υπεδαφοκαλλιεργητή με 
προσθήκη υνίων για αβαθή κατεργασία» 
Ι. Παπαθανασίου,  Χρ. Καραμούτης, Χρ. Καβαλάρης, Θ.Α. Γέμτος 95 

«Αυτοκινούμενα οχήματα στη γεωργία» 
Σ. Φουντάς, Θ.Γέμτος, S. Blackmore 103 

«Πειραματική μελέτη του μηχανικού εξοπλισμού για σπορά βαμβακιού υπό 
κάλυψη» 
Θ. Σταθάκος και Θ. Γέμτος 111 

«Επίδραση καλλιεργητικών τεχνικών στην απόδοση και το ενεργειακό 
κόστος επίσπορου αραβοσίτου» 
Α.Σ. Λιθουργίδης, Κ.Α. Τσατσαρέλης 119 

«Ελκυστήρες με σύγχρονο εξοπλισμό σε εργασίες κατασκευής δασικών 
δρόμων και μετατόπισης ξύλου» 
Πλ.  Καραρίζος, Ε. Καραγιάννης, Π. Εσκίογλου 127 

«Μελέτη των φθορών δασικών δρόμων που προκαλούνται από μέσα 
μεταφοράς» 
Π. Εσκίογλου, Ε. Καραγιάννης, Πλ. Καραρίζος 136 

«Αριστος χρόνος αντικατάστασης βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών» 
Ε. Μυγδάκος,  Γ. Κιτσοπανίδης, Θ.Α. Γέμτος 144 
 

Επεξεργασία Γεωργικών Προϊόντων 
 
«Μέτρηση της αναπνοής  οπωροκηπευτικών συντηρουμένων με 
τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Εφαρμογή στο μανιτάρι» 
Δ. Γεωργακοπούλου, Π. Δημαρέλη, Γ. Λαμπρινός, Ε. Μανωλοπούλου, Δ. 
Μητρόπουλος 153 

«Επίδραση της θερμοκρασίας και της τροποποιημένης ατμόσφαιρας στην 
ποιότητα της πιπεριάς» 
Σ. Χαρίτση, Ι. Μαρίτσα, Ν. Παυλίκου, Ε. Μανωλοπούλου 159 

«Επίδραση της θερμοκρασίας συντήρησης στο ρυθμό και στη θερμότητα 
αναπνοής καλλιεργουμένων μανιταριών» 
Π. Δημαρέλη, Γ. Βαρζακάκος, Γ. Λαμπρινός, Ε. Μανωλοπούλου  167 



 

«Μεταβολή του ρυθμού και της θερμότητας αναπνοής με τη θερμοκρασία 
συντήρησης δύο ποικιλιών μήλων» 
Μ. Κανάκη, Γ. Λαμπρινός, Δ. Μητρόπουλος, Ε. Μανωλοπούλου 174 

 «Επίδραση της τροποποιημένης ατμόσφαιρας στην αναπνευστική 
δραστηριότητα μήλων Pilafa Delicious» 
Ι. Καμβύση. Γ. Λαμπρινός, Ε. Μανωλοπούλου, Δ. Μητρόπουλος 180 

«Συγκριτική διερεύνηση της παραγωγικότητας καλλιέργειας τρανταφυλλιάς 
σε ανοικτό και κλειστό υδροπονικό σύστημα» 
Α. Μπιμπή, Χ. Λύκας, Γ. Νάνος, Κ. Κίττας 188 
 

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία 
 
 «Σχεδιασμός ενός αυτόνομου συστήματος αφαλάτωσης αντίστροφης 
ώσμωσης με ανεμογεννήτρια και Φωτοβολταϊκά» 
Ε. Mohamed, Γ. Παπαδάκης 199 

 «Τεχνική εισαγωγής λάθους στο λογισμικό ελέγχου του ρυθμιστή στροφών 
των γεωργικών ελκυστήρων 
 Ι. Γράβαλος 207 

«Ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού αντλητικού συγκροτήματος με κινητήρα 
εναλλασσόμενου ρεύματος χωρίς συσσωρευτές»  
M. Predescu, A. Cracinescu, Λ. Καλλιβρούσης, Γ. Παπαδάκης 214 

«Γεωργία ακριβείας στο βαμβάκι: Συσχέτιση χαρτών παραγωγής και 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας» 
Αθ. Μαρκινός, Θ. Γέμτος, Λ. Τούλιος, Δ. Πατέρας, Γ. Ζέρβα, Μ. 
Παπαοικονόμου 222 

«Γεωργία ακριβείας: Προοπτικές εφαρμογής στην Ελλάδα και στην Νότια 
Ευρώπη» 
Θ.Α. Γέμτος, Σπ. Φουντάς, Α. Μαρκινός, S. Blackmore 230 

«Τράπεζα δοκιμών για τον καθορισμό της ευστάθειας γεωργικών  
μηχανημάτων» 
Θ. Γιαλαμάς, Ζ. Κουτσοφίτης, Αγ. Φιλίντας 238 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Γεωργία και Περιβάλλον 
 
«Σύγκριση της απόδοσης δεξαμενών σταθεροποίησης και συμβατικής 
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων» 
Α. Παπαδόπουλος, Γ. Παρισσόπουλος, Φ. Παπαδόπουλος 249 

«Ορισμένα στοιχεία της λειτουργίας του συστήματος Remos στο Δέλτα του 
Νέστου για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υδατικών πόρων μετά τη 
λειτουργία των υδροηλεκτρικών έργων» 
Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Σ. Μαργώνη, Αρ. Ψιλοβίκος, Χ. 
Μακρυγιώργος 257 

«Αρδευση πρασίνου με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα» 
Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Ι. Τέντας, Α. Κολιού, Δ. Καλφούντζος, Ν. 
Παπανίκος. 265 

«Παράμετροι ποιότητας νερού των υγροτόπων Ν. Φώκαιας Χαλκιδικής»  
Σ. Καλπάκης,  Σ.Ε. Τσιούρης 273 

«Η επίδραση κομπόστας (φυτικής προέλευσης) στην ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος καλαμποκιού (Zea mays L)» 
Β. Ντούπη, Α. Παυλάτου-Βε,  Σ. Σακελλαριάδης 282 

 «Επίδραση τρόπου – χρόνου κατεργασίας του εδάφους και εφαρμογής 
ζιζανιοκτόνων στην εμφάνιση των ζιζανίων» 
Σ. Δ. Σουΐπας, Π. Χ. Λόλας, Θ. Α. Γέμτος 290 
 

Μαθηματικά μοντέλα στη Γεωργία 
 
«Προσομοίωση του νερού και της θερμοκρασίας με το μοντέλο WANISIM, 
σε έδαφος με φυτά»  
Β.Ζ. Αντωνόπουλος, Δ.Δ. Μιχαηλίδου 301 

«Μελέτη ενός εκθετικού μοντέλου πρόσληψης νερού από το ριζικό σύστημα 
των φυτών» 
Χ. Γεωργούσης,  Χ. Μπαμπατζιμόπουλος  309 

«Συμπεριφορά φυτοφαρμάκων μετά την εφαρμογή τους στο έδαφος» 
Π. Κερκίδης, Ι. Αργυροκαστρίτης, W.O. Ochola 318 

«Διακοπτικός ελεγκτής εδαφικής υγρασίας» 
 Ι. Γράβαλος 327 

 
 
 
 
 
 



 

Αγροτικές κατασκευές 
 
«Η χιονοφόρτιση των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους 
ευρωκώδικες» 
M. Θεοχάρης 337 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μελετήθηκε η παραγωγικότητα σε βιομάζα 17 ποικιλιών βάμβακος στο Νομό 
Καρδίτσας το έτος 2001. Για κάθε ποικιλία εφαρμόσθηκε ένα σχέδιο 3 επαναλήψεων σε 
διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα του Νομού. Μετά την συλλογή 
πραγματοποιήθηκαν σε κάθε αγρό μετρήσεις με δειγματοληψία φυτών από τυχαίες 
σειρές. Yπολογίστηκε το βάρος της ξηρής και χλωρής φυτομάζας για το υπέργειο και το 
υπόγειο τμήμα. Ακόμη υπολογίστηκε ο λόγος παραγωγής / βιομάζα. Ως 
παραγωγικότερη ποικιλία βάμβακος σε βιομάζα απεδείχθη η ποικιλία ALLEGRIA 
ακολουθούμενη από την DELTA OPAL.  
 
Λέξεις κλειδιά: Υπολείμματα βαμβακιού,  παραγωγή βιομάζας βαμβακιού. 
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ABSTRACT  
Biomass productivity of 17 cotton stalk genotypes of Karditsa Region in  2001 was the 
subject-matter of this study. A plan of 3 repeats was applied for every cotton genotype in 
different terrains of the region. After the collection, sampling measurements of plants 
from random rows was implemented. Weight of dry and fresh mass of the plants was 
estimated for the underground and the earthly part. Furthermore the ratio of production / 
biomass was estimated also. Most productive cotton genotype was proved to be 
genotype ALLEGRIA followed by DELTA OPAL. 
 
Keywords: Cotton stalk, cotton biomass production. 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Μετά από μία συνεχή ανοδική πορεία αρκετών χρόνων και αφού έφτασε σε ύψος 

ρεκόρ το 1995 η βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα σταθεροποιήθηκε στα 4 
εκατομμύρια στρέμματα, (4.031 το 2001, 4.136 το 2000, 4.205 το 1999) με μια 
παραγωγή που ξεπερνά ετησίως το 1 εκατομ. Τόν. σε σύσπορο βαμβάκι (1.432 το 
2001, 1.260 το 2000, 1.249 το 1999) [1]. Το βαμβάκι καταλαμβάνει κάθε χρόνο τις 
μισές περίπου από τις αρδευόμενες εκτάσεις, καλλιεργείται σε πολλές  περιοχές, 
απασχολεί πάνω από 100.000 καλλιεργητές (το 40% αμιγείς βαμβακοπαραγωγοί) 
σε ορισμένες περιοχές μάλιστα αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος για τους 
αγρότες. Η μέση καλλιεργούμενη έκταση ανά παραγωγό είναι 40 στρ. περίπου. Το 
55% των εκτάσεων αυτών συγκεντρώνεται στη Θεσσαλία [2] με το 33,3% στην 
Καρδίτσα και στρεμματική συμμετοχή της Καρδίτσας με 14,3% Πανελλαδικώς 
[1]. Η μέση στρεμματική απόδοση σύσπορου βαμβακιού που παράγεται 
Πανελλαδικώς υπερβαίνει τα 251 κιλά ανά στρέμμα ενώ εκείνη των υπολειμμάτων 
τα 502 κιλά [2]. Η Καρδίτσα συμμετέχει με 639.629 στρ., 15.985 παραγωγούς [1], 
συνολική παραγωγή 180.177.093 κιλά [4] και παραγωγή υπολειμμάτων 
360.354.186 κιλά περίπου ξηρού βάρους (σχέση παραγωγής προς υπολείμματα 1:2) [2]. 
Τα υπολείμματα των γεωργικών καλλιεργειών είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά 
την ενεργειακή τους μετατροπή [3, 5]. Το άχυρο από τα σιτηρά, τα κότσαλα και τα 
στελέχη του αραβοσίτου, τα στελέχη και τα φύλλα του βαμβακιού και του ηλίανθου, οι 
κληματίδες και το ελαιοπυρηνόξυλο, είναι εκείνα τα οποία μπορούν πρακτικά να 
χρησιμοποιηθούν για ενεργειακούς σκοπούς [2]. Οι ποσότητες των υπολειμμάτων, που 
αναφέρονται παραπάνω οδήγησαν την ομάδα μας να ασχοληθεί και μόνο με τα 
υπολείμματα της καλλιέργειας του βαμβακιού και για την περιοχή με την μεγαλύτερη 
παραγωγή βάμβακος, την ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Σκοπός της εργασίας μας ήταν να μελετήσουμε: 

 την σχέση των ποικιλιών του βάμβακος και της παραγόμενης βιομάζας στο νομό 
Καρδίτσας. 

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. 
 
Δεκαεπτά  ποικιλίες  βάμβακος  (Πίνακας 1) μελετήθηκαν  στο Νομό Καρδίτσας 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ποικιλίες βάμβακος  που μελετήθηκαν. 

α/α Π ο ι κ ι λ ί α  Α/α Π ο ι κ ι λ ί α  α/α Π ο ι κ ι λ ί α 
1 ΡΙΟΝΕΕR  7 SAELA  13 LΑCΗΑΤΑ 
2 Delta ΟΡΑL  8 ΜΙLLΕΝΙΟUΜ  14 ΚΟΝΤΟR 
3 ΜΙDΑS  9 FΑΝΤΟΜ  15 ΑGRΙS 
4 ΒΟLIΝΑ  10 ΚΑRΑΤ  16 ΧRISTIDIS 
5 ΑLLΕGRΙΑ  11 ΕΤΝΑ  17 KLARUDA 
6 VΕLOS  12 LIGOUR  - - 

 
2.1. Κλιματικά δεδομένα.  
Τα κλιματικά δεδομένα κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου (Απρίλιος-



Οκτώβριος 2001) κυμάνθηκαν περί τις μέσες τιμές, εκτός από τον Απρίλιο και τον 
Οκτώβριο όπου τον Απρίλιο το ύψος της βροχόπτωσης ήταν μεγαλύτερο της μέσης 
τιμής και η μέγιστη θερμοκρασία χαμηλότερη της μέγιστης  τιμής των  τελευταίων 
δέκα χρόνων (Σχήμα 1). 

 

 
Σχήμα 1.Μέγιστη  θερμοκρασία αέρα (οC) και βροχόπτωση (mm) τo 2001 και 
μέσοι όροι για την περίοδο 1990-2001. Τα μετεωρολογικά δεδομένα προέρ-
χονται από σταθμό της Δ.Ε.Η. σε απόσταση 25 χλμ. από τους πειραματικούς 

αγρούς. 
 

2.2. Σχεδιασμός πειραματικού, υλικά, μεθοδολογία και μετρήσεις.  
Εφαρμόσθηκε ένα σχέδιο τριών επαναλήψεων της ιδίας ποικιλίας σε διαφορετικά 
γεωγραφικά διαμερίσματα του νομού Καρδίτσας. Το μέγεθος του πειραματικού 
τεμαχίου ήταν ο ίδιος ο αγρός του παραγωγού-συνεργάτη. Σπορά, λίπανση, 
περιποίηση, άρδευση και συλλογή ήταν στην δικαιοδοσία του παραγωγού. Μετά τη 
συλλογή πραγματοποιήθηκαν σε κάθε αγρό τρεις μετρήσεις με δειγματοληψία από 
τυχαίες σειρές με την επιλογή 10 (δέκα) φυτών. Σημειώθηκε σε απόσταση 50 mm 
από το έδαφος και επί του στελέχους των δέκα φυτών του βαμβακιού μια γραμμή. 
Εκριζώθηκαν τα 10 (δέκα) φυτά και ζυγίστηκαν. Κόπηκαν επί της σημειωθείσης 
γραμμής. Το φυτό  χωρίσθηκε στο υπέργειο μέρος και στο υπόγειο μέρος. Στο 
υπέργειο μέρος  ζυγίστηκαν οι κάψες τα παρακλάδια και το κεντρικό στέλεχος. Όλα 
τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε πλαστικούς σάκους και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο, 
τοποθετήθηκαν σε κλίβανο ξήρανσης στους 103 °C για την εκτίμηση των αποδόσεων 
των  ποικιλιών σε ξηρή ουσία. Επίσης μετρήθηκαν για την κάθε μία ποικιλία: 

 Η απόσταση των φυτών ενός μέτρου τυχαίων σειρών. 
 Τα υπολείμματα στο έδαφος από την περιοχή των δέκα εκριζωθέντων φυτών 

tn/στρ.. 
 Η παραγωγή του σύσπορου βαμβακιού Kg/στρ.. 



 Η πυκνότητα φυτών το στρέμμα. 
 Η συνολική χλωρή και ξηρή βιομάζα tn/στρ.. 
 Το % ποσοστό και οι  tn/στρ. παραγόμενης χλωρής και ξηρής βιομάζας του 
υπέργειου μέρους. 

 Το % ποσοστό και οι  tn/στρ. παραγόμενης χλωρής και ξηρής βιομάζας του 
υπόγειου μέρους. 

 Το % ποσοστό και οι  tn/στρ. παραγόμενης χλωρής και ξηρής βιομάζας κάψων. 
 Το % ποσοστό και οι tn/στρ. παραγόμενης χλωρής και ξηρής βιομάζας 
παρακλαδιών. 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. 
 
3.1. Ανάπτυξη φυτών. 
Μετρήθηκε το ύψος των φυτών όλων των υπό μελέτη ποικιλιών βάμβακος και 
βρέθηκε ότι η ποικιλία XRISTIDIS με μέσο όρο 1.080 mm ταξινομείται πρώτη, 
με δεύτερη την ποικιλία ΚLARUDA 1.026 mm, ενώ οι υπόλοιπες ποικιλίες 
βρισκόταν μεταξύ 860-960 mm εκτός από την τελευταία ποικιλία DELTA 
OPAL  η οποία βρέθηκε με μέσο ύψος 600 mm.  
 
3.2. Παραγωγικότητα βιομάζας. 
Μετρήθηκε η παραγωγικότητα χλωρής βιομάζας και η συμμετοχή του υπόγειου 
και υπέργειου μέρους των φυτών στην παραγωγή χλωρής βιομάζας όλων των 
υπό μελέτη ποικιλιών βάμβακος και βρέθηκε ότι η ποικιλία ALEGRIA έδωσε το 
μεγαλύτερο ποσοστό υπέργειου τμήματος 81,3% με τελευταία την ποικιλία 
Delta Opal με ποσοστό 42,7%, ενώ οι υπόλοιπες ποικιλίες βρισκόταν μεταξύ 
56-77% (Σχήμα 2).  
 

 
Σχήμα 2. Συμμετοχή  του υπόγειου και υπέργειου τμήματος των φυτών στην 

παραγωγή Χλωρής Βιομάζας των Ποικιλιών Βάμβακος. 



Το υπόγειο τμήμα των φυτών κυμάνθηκε μεταξύ 18,8-57,4%, με την ποικιλία 
Delta Opal να δίδει την μεγαλύτερη τιμή και την ποικιλία ALEGRIA την 
μικρότερη τιμή. Οι μέσες τιμές όλων των ποικιλιών είναι για το υπέργειο μέρος 
288,2 kg ανά στρέμμα και για το υπόγειο μέρος 157,69 kg ανά στρέμμα ξηρού 
βάρους. Μελετήθηκε η συμμετοχή των καψών, των κλαδιών και του κεντρικού 
στελέχους στην παραγωγή βιομάζας, του υπέργειου μέρους των ποικιλιών του 
βάμβακος. Μεταξύ όλων των υπό μελέτη ποικιλιών βάμβακος η ποικιλία 
AGRIS έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό κεντρικού στελέχους 70,3% με 
τελευταία την ποικιλία KARAT με ποσοστό 19,4% οι υπόλοιπες ποικιλίες 
βρισκόταν μεταξύ 34-64% (Σχήμα 3).  

 

 
Σχήμα 3. Συμμετοχή  Καψών-Κλαδιών-Κεντρικού Στελέχους στην Παραγωγή 

Βιομάζας του Υπέργειου Μέρους των Ποικιλιών Βάμβακος.  
 
Το ποσοστό των κλαδιών κυμάνθηκε μεταξύ 12,6% και 60,6% με την 

ποικιλία BOLINA  να δίδει την μεγαλύτερη τιμή και την ποικιλία LIGOUR  την 
μικρότερη τιμή οι υπόλοιπες ποικιλίες βρισκόταν μεταξύ 15-57%. Το ποσοστό 
των καψών κυμάνθηκε μεταξύ 10,5% και 45,5% με την ποικιλία  ALEGRIA να 
δίδει την μεγαλύτερη τιμή και την ποικιλία KLAROUDA  την μικρότερη τιμή οι 
υπόλοιπες ποικιλίες βρισκόταν μεταξύ 12-31%. Οι μέσες τιμές όλων των 
ποικιλιών είναι για το κεντρικό στέλεχος 46,2% επί του υπέργειου μέρους ή 
120,38 kg ανά στρέμμα και για τα κλαδιά 31,4% επί του υπέργειου μέρους ή 
93,37 kg ανά στρέμμα και για τις κάψες 22,4% επί του υπέργειου ή 74,46 kg 
ανά στρέμμα ξηρού βάρους.  
Από την στατιστική ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι ποικιλίες επέδρασαν 

στατιστικώς σημαντικά στα εξής: στην απόδοση της παραγωγής χλωρής 
βιομάζας, στην συμμετοχή του υπόγειου και υπέργειου μέρους του φυτού στην 
παραγωγή χλωρής βιομάζας, καθώς και στην συμμετοχή καψών-κλαδιών-
κεντρικού στελέχους στην παραγωγή βιομάζας του υπέργειου μέρους. 



Μετρήθηκαν τα υπολείμματα στο έδαφος όλων των υπό μελέτη ποικιλιών του 
βάμβακος, τα οποία έμειναν μετά την συλλογή του καρπού και βρέθηκε ότι η 
ποικιλία Delta Opal έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό υπολειμμάτων 475 kg το 
στρέμμα με τελευταία την ποικιλία KARAT με 105 kg  το στρέμμα ενώ οι 
υπόλοιπες ποικιλίες βρισκόταν μεταξύ 120-440 kg  το στρέμμα ξηρού βάρους, 
(Σχήμα 4). Οι μέσες τιμές όλων των ποικιλιών των υπολειμμάτων που 
μετρήθηκαν  στο έδαφος είναι 224,12 kg  το στρέμμα ξηρού βάρους.  
 

 
Σχήμα 4. Υπολείμματα στο έδαφος των ποικιλιών βάμβακος. 

 
Μετρήθηκε η συνολική ξηρή βιομάζα όλων των υπό μελέτη ποικιλιών 
βάμβακος  και βρέθηκε ότι η ποικιλία ALLEGRIA έδωσε την μεγαλύτερη τιμή 
794 kg το στρέμμα υπέργειου, 183 kg το στρέμμα υπογείου και 365 kg το 
στρέμμα υπολειμμάτων στο έδαφος, με τελευταία την ποικιλία LIGOUR  με 153 
kg το στρέμμα υπέργειου, 96 kg το στρέμμα υπογείου και 150 kg το στρέμμα 
υπολειμμάτων στο έδαφος, (Σχήμα 5). Oι υπόλοιπες ποικιλίες βρισκόταν μεταξύ 
167  και 456 kg υπέργειο και 112 και 216 kg υπόγειο μέρος το στρέμμα ξηρού 
βάρους. Οι μέσες τιμές όλων των ποικιλιών (υπέργειο συν υπόγειο μέρος) 
υπολογίσθηκαν στα 445,89 kg το στρέμμα ξηρού βάρους. Εάν υπολογισθούν  
και τα  υπολείμματα τότε η μέση τιμή (υπέργειο συν υπόγειο μέρος συν 
υπολείμματα στο έδαφος) πλησιάζει τα 670 kg το στρέμμα ξηρού βάρους.  
Από την στατιστική ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι ποικιλίες επέδρασαν 

στατιστικώς σημαντικά στην απόδοση της παραγωγής ξηρής βιομάζας και στην 
παραγωγή υπολειμμάτων στο έδαφος. 
Η σχέση παραγωγής και βιομάζας υπολογίσθηκε για τις διάφορες ποικιλίες. Τον 
καλύτερο συντελεστή παρουσίασε η ποικιλία ALLEGRIA με τιμή 1:2,44 



παραγωγή προς βιομάζα (υπέργειο συν υπόγειο)  και τον μικρότερο συντελεστή 
η ποικιλία LIGOUR με τιμή 1:0,76. 
 

 
Σχήμα 5. Παραγωγή συνολικής ξηρής Βιομάζας.  

 
Η μέση τιμή παραγωγής προς βιομάζα (υπέργειο συν υπόγειο) βρέθηκε 1:1,29 
εάν υπολογισθούν και τα υπολείμματα του εδάφους η  μέση τιμή παραγωγής 
προς βιομάζα είναι 1:1,94 ενώ μόνο του υπέργειου τμήματος η μέση τιμή 
παραγωγής προς βιομάζα βρέθηκε 1:0,84 ξηρού βάρους. 
 
3.3 Ταξινόμηση. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία έγινε η παρακάτω ταξινόμηση των 
ποικιλιών (Πίνακας 2). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ταξινόμηση των ποικιλιών κατά αύξουσα σειρά. 
 
Α 
/ 
Α 

Βάρος 
ξηρό 

(kg/στρμ.) 

Υπέργειο 
μέρος 
ξηρό, 

(kg/στρμ.) 

Υπόγειο 
μέρος ξηρό, 

(kg/στρμ) 
Υπολείμματα 

(kg/στρμ.) 
Παραγω
-γή, (kg 
/στρμ.) 

Σχέση 
παραγωγής 
προς βιομάζα 

(υπέργειο) 
1 LIGOUR LIGOUR ΜΙLLΕNΙΟUΜ ΚΑRΑΤ FΑΝΤΟΜ LIGOUR 

2 ΜΙLLΕNΙΟ
UΜ ΧRISTIDIS LIGOUR ΚΟΝΤΟR. ΜΙLLΕΝΙ

ΟUΜ ΧRISTIDIS 

3 ΧRISTIDIS LΑCΗΑΤΑ VΕLOS LΑCΗΑΤΑ LΑCΗΑΤ
Α ΑGRΙS 

4 ΑGRΙS ΑGRΙS SAELA ΕΤΝΑ ΜΙDΑS ΚΟΝΤΟR. 
5 LΑCΗΑΤΑ ΚΟΝΤΟR. ΑGRΙS LIGOUR ΚΑRΑΤ LΑCΗΑΤΑ 
6 ΚΟΝΤΟR. ΚΑRΑΤ ΧRISTIDIS FΑΝΤΟΜ LIGOUR ΚΑRΑΤ 

7 ΚΑRΑΤ ΜΙLLΕΝΙΟ
UΜ LΑCΗΑΤΑ ΧRISTIDIS ΑGRΙS ΜΙLLΕNΙΟUΜ 

8 ΕΤΝΑ ΜΙDΑS ΒΟLIΝΑ ΑGRΙS ΧRISTID
IS ΜΙDΑS 



 
Α 
/ 
Α 

Βάρος 
ξηρό 

(kg/στρμ.) 

Υπέργειο 
μέρος 
ξηρό, 

(kg/στρμ.) 

Υπόγειο 
μέρος ξηρό, 

(kg/στρμ) 
Υπολείμματα 

(kg/στρμ.) 
Παραγω
-γή, (kg 
/στρμ.) 

Σχέση 
παραγωγής 
προς βιομάζα 

(υπέργειο) 
9 SAELA ΚLΑROUD

Α ΚΟΝΤΟR. ΜΙLLΕΝΙΟUΜ ΒΟLIΝΑ ΚLΑROUDΑ 

10 ΚLΑROUD
Α ΕΤΝΑ ΕΤΝΑ ΚLΑROUDΑ ΚΟΝΤΟR

. SAELA 

11 ΜΙDΑS SAELA ΚLΑROUDΑ VΕLOS ΡΙΟΝΕΕR ΕΤΝΑ 

12 VΕLOS Delta ΟΡΑL ΡΙΟΝΕΕR ΒΟLIΝΑ Delta 
ΟΡΑL Delta ΟΡΑL 

13 FΑΝΤΟΜ VΕLOS ΚΑRΑΤ SAELA VΕLOS VΕLOS 
14 ΒΟLIΝΑ FΑΝΤΟΜ ΑLLΕGRΙΑ ΜΙDΑS ΕΤΝΑ FΑΝΤΟΜ 

15 ΡΙΟΝΕΕR ΒΟLIΝΑ FΑΝΤΟΜ ΑLLΕGRΙΑ ΚLΑROU
DΑ ΒΟLIΝΑ 

16 Delta ΟΡΑL ΡΙΟΝΕΕR ΜΙDΑS ΡΙΟΝΕΕR ΑLLΕGR
ΙΑ ΡΙΟΝΕΕR 

17 ΑLLΕGRΙΑ ΑLLΕGRΙΑ Delta ΟΡΑL Delta ΟΡΑL SAELA ΑLLΕGRΙΑ 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
 
Από τα πειραματικά αποτελέσματα έγινε φανερό ότι μεταξύ των δεκαεπτά 
ποικιλιών βάμβακος, η ποικιλία ALLEGRIA έδωσε την μεγαλύτερη τιμή ξηρής 
βιομάζας ακολουθούμενη από τις ποικιλίες Delta OPAL, PIONEER και 
BOLINA. Από τη στατιστική ανάλυση φάνηκε ότι οι ποικιλίες επέδρασαν 
στατιστικώς σημαντικά στην απόδοση της παραγωγής ξηρής βιομάζας. Στο 
υπέργειο μέρος την μεγαλύτερη τιμή βιομάζας έδωσε η ποικιλία ALLEGRIA 
ενώ στο υπόγειο μέρος και στα υπολείμματα που υπάρχουν στο έδαφος μετά το 
πρώτο πέρασμα της βαμβακοσυλλεκτικής  την μεγαλύτερη τιμή βιομάζας έδωσε 
η ποικιλία Delta OPAL. Στη σχέση παραγωγής προς βιομάζα τον  καλύτερο 
συντελεστή παρουσίασε η ποικιλία  ALLEGRIA με τιμή 1:2,44 παραγωγή προς 
βιομάζα (υπέργειο συν υπόγειο)  και τον μικρότερο συντελεστή η ποικιλία 
LIGOUR με τιμή 1:0,76. Η μέση τιμή παραγωγής προς βιομάζα (υπέργειο συν 
υπόγειο) βρέθηκε  1:1,29  εάν υπολογισθούν και τα υπολείμματα του εδάφους η  
μέση τιμή παραγωγής προς βιομάζα είναι 1:1,94 ενώ μόνο του υπέργειου 
τμήματος η μέση τιμή παραγωγής προς βιομάζα βρέθηκε 1:0,84 ξηρού βάρους. 
Η συνολική παραγωγή βιομάζας βαμβακιού στο Νομό Καρδίτσας 
υπολογίστηκε σε 151.348 tn ξηράς ουσίας υπέργειου μέρους.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η σύγχρονη μορφή της κτηνο/πτηνοτροφίας επιφέρει σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
λόγω των ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται. Ωστόσο μέσω της αναερόβιας χώνευσης το 
ρυπαντικό φορτίο των ζωικών αποβλήτων ελαχιστοποιείται, με τελικά προϊόντα βιοαέριο και 
χωνεμένη λάσπη που μπορούν να αξιοποιηθούν ως πηγή ενέργειας και θρεπτικών στοιχείων, 
αντίστοιχα. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να εκτιμήσει το ενεργειακό και θρεπτικό δυναμικό 
των ζωϊκών αποβλήτων στην Ελλάδα. H υποθετική παραγωγή βιοαερίου, ανέρχεται στα 239.246 
m3/ημέρα με ισοδύναμο ενεργειακό περιεχόμενο 5.6PJ/έτος. Το ετήσιο θρεπτικό περιεχόμενο 
υπολογίστηκε στους 4.790-9.581 t Ν, 2.175 t Ρ και 5.755-7.673 t Κ. 
 
 
Λέξεις κλειδιά: ζωικά απόβλητα, αναερόβια χώνευση, βιοαέριο, ενεργειακό δυναμικό, 
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ABSTRACT 
Modern livestock farming provokes considerable environmental degradation mainly due to the big 
quantities of produced animal wastes. However, via the anaerobic digestion process, polluting 
potential of livestock wastes is minimized with end products biogas and digestate which can be 
used as an energy and nutritional source, respectively. This study aims to estimate the energy and 
nutritional potential of livestock wastes in Greece. The estimated biogas production amounts for 
239,246 m3/day while the equivalent energy content is about 5.6PJ/year. The annual nutritional 
content estimated to be 4.790-9.581 t Ν, 2.175 t P and 5.755-7.673 t Κ. 
 
Keywords: animal wastes, anaerobic digestion, biogas, energy potential, nutritional 
content, livestock wastes, fertilization. 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η σύγχρονη μορφή της βιομηχανίας παραγωγής ζωικών προϊόντων αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που προκαλούν περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Κύρια αιτία θεωρείται η εντατικοποίηση της παραγωγής η οποία 
οδήγησε στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων που διατίθενται 
ανεπεξέργαστα και σχεδόν ανεξέλεγκτα στους εδαφικούς και υδατικούς 
αποδέκτες. 
Όμως τα κτηνοτροφικά απόβλητα αποτελούν μία αξιόλογη πηγή θρεπτικών 
στοιχείων, απαραίτητων για την ανάπτυξη των φυτών. Παρόλα αυτά το 
μεγαλύτερο μέρος της θρεπτικής αξίας τους δε χρησιμοποιείται για την 
ανάπτυξη των φυτών επειδή χάνονται είτε πριν να ανακυκληθούν ή πριν να 
μετατραπούν σε μορφή προσλήψιμη από τα φυτά. 
Πριν τη διάθεση των αποβλήτων πρέπει απαραίτητα να έχει πραγματοποιηθεί 
επεξεργασία τους ώστε να μειωθεί το ρυπαντικό τους φορτίο. Μεταξύ των 
βιολογικών μεθόδων επεξεργασίας που έχουν αναπτυχθεί ως τώρα, η αναερόβια 
χώνευση (ΑΧ) φαίνεται να ενδείκνυται στη περίπτωση των ζωικών αποβλήτων 
γιατί μειώνει σημαντικά το ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων και οι παραγωγοί 
μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσοδο από την εκμετάλλευση των προϊόντων της 
ΑΧ.  
Η ΑΧ επιτελείται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου όπου οι σύνθετες οργανικές 
ενώσεις αποικοδομούνται σε απλούστερες από αναερόβιους μικροοργανισμούς 
με τελικά προϊόντα βιοαέριο και χωνεμένη λάσπη (ΧΛ). 
Το οικονομικό όφελος που θα προκύψει έγκειται στην ενεργειακή αξιοποίηση 
του παραγόμενου βιοαερίου και στην πώληση της χωνεμένης λάσπης ή των 
παραγώγων της για την κάλυψη των θρεπτικών αναγκών των καλλιεργειών. 
Η ΑΧ παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα 
[2,4,8,10,11]. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά που καθιστούν την ΑΧ ελκυστική 
μέθοδο είναι τα ακόλουθα: 
• Παραγωγή ενέργειας 
• Μείωση της ρύπανσης του αέρα 
• Μείωση της ρύπανσης των υδατικών πόρων 
• Μείωση της κατανάλωσης χημικών λιπασπάτων και εξοικονόμηση της 
αντίστοιχης κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή τους 

• Διατήρηση των φυσικών πόρων λόγω ανακύκλωσης των θρεπτικών στοιχείων 
• Μετατροπή των θρεπτικών στοιχείων σε μορφές πιο εύκολα προσλήψιμες από 
τα φυτά 

• Μείωση της όχλησης από οσμές και έντομα 
• Μείωση του μολυσματικού φορτίου  
• Μείωση της φυτρωτικής ικανότητας των σπόρων ζιζανίων που περιέχονται 
στα ζωικά απόβλητα 

• Αυξημένη αποδοχή εκ μέρους της κοινωνίας και των γεωργών των 
κτηνοτροφικών αποβλήτων ως πηγή θρεπτικών στοιχείων. 



Επιπροσθέτως, η αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων αναμένεται να έχει 
σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εθνικής 
ενεργειακής στρατηγικής. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της πολιτικής που έχει 
αναπτυχθεί γίνεται λόγος για την ασφάλεια και αξιοπιστία του ενεργειακού 
εφοδιασμού της χώρας. Έως τώρα, η Ελλάδα είναι ενεργειακά εξαρτώμενη 
χώρα με συνέπειες την εκροή σημαντικού μέρους των εθνικών πόρων για την 
εξασφάλιση ορυκτών καυσίμων και την ευαισθησία στις μεταβολές του 
παγκόσμιου ενεργειακού σκηνικού.  
Η παραγωγή και ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαέριου θα εξασφαλίσει, εν 
μέρει, την επιθυμητή ποικιλότητα στις χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και 
στις πηγές εφοδιασμού. Επίσης, η αντικατάσταση μέρους των χημικών 
λιπασπάτων από ΧΛ εικάζεται ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση της 
κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Επομένως το συνολικό όφελος από την 
αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων αναμένεται να είναι η συμβολή τους, ως 
μέρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη μείωση των κινδύνων που 
συνδέονται με την ενεργειακή εξάρτηση.  
Ο σκοπός της εργασίας είναι να εκτιμήσει το δυναμικό παραγωγής βιοαερίου 
και θρεπτικών στοιχείων που μπορεί να εξοικονομηθεί εφόσον τα ζωικά 
απόβλητα, από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους πτηνοτροφικές και 
κτηνοτροφικές μονάδες, επεξεργαστούν σε μονάδες αναερόβιας χώνευσης. 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
Σύμφωνα με οικονομικές μελέτες η εγκατάσταση μονάδας ΑΧ είναι οικονομικά  
αποδοτική σε μονάδες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους [5,9]. Ο αριθμός αυτών των 
μονάδων έχει καταγραφεί σε μια έρευνα της Αγροτικής Τράπεζας (31/12/95)[1]. 
Με βάση τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων και δημοσιευμένα στοιχεία που 
παρέχουν τους μέσους όρους παραγωγής αποβλήτων ανά τύπο ζώων και 
θρεπτικό περιεχόμενο αυτών, εκτιμήθηκε το δυναμικό παραγωγής βιοαερίου και 
θρεπτικών στοιχείων ανά νομό [2,3,10,11]. 
Τα αποτελέσματα απεικονίστηκαν σε θεματικούς χάρτες με χρήση του 
λογισμικού ARC-VIEW 3.2. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Το σύστημα πτηνό-κτηνοτροφικής παραγωγής στην Ελλάδα αποτελείται κύρια 
από την εκτροφή προβάτων, αιγών, αγελάδων, χοίρων και πουλερικών[7]. 
Ωστόσο η πρόβατο- και αιγοτροφία είναι εκτατικές μορφές κτηνοτροφίας και 
έτσι η παραγόμενη κοπριά διασπείρεται σε όλη την έκταση του βοσκότοπου. H 
εντατική εκτροφή αποτελείται κυρίως από την αγελαδοτροφία, χοιροτροφία και 
την πτηνοτροφία. 
Βάσει των στοιχείων από την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της Αγροτικής 
Τράπεζας ο συνολικός αριθμός των μεσαίου και μεγάλου μεγέθους βουστασίων, 
χοιροτροφείων και ορνιθοτροφείων καθώς επίσης και των εκτρεφόμενων 



κεφαλών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, ενώ στο Σχήμα 1 
παρουσιάζεται η κατανομή των μονάδων ανά νομό. 
Από τις 803 συνολικά μονάδες, το μεγαλύτερο μέρος αναφέρεται στην εκτροφή 
αγελάδων (355) ενώ οι μονάδες εκτροφής χοίρων και κοτόπουλων είναι 277 και 
171, αντίστοιχα. Όσον αφορά τον αριθμό των σιτιζόμενων ζώων αυτός 
ανέρχεται σε 68.066, 100.780 και 21.524.400 κεφαλές για αγελάδες, χοίρους και 
κοτόπουλα, αντίστοιχα.  
Η εντατική κτηνοτροφία παράγει ημερησίως  3.227,9, 491,8 και 1.987,1m3 από 
αγελάδες, χοίρους και όρνιθες, αντίστοιχα. Στο Σχήμα 2 απεικονίζεται η 
κατανομή της ημερήσιας παραγωγής ζωικών αποβλήτων. Οι νομοί όπου η 
ημερήσια παραγωγή υπερβαίνει το 5% της συνολικής ημερήσιας εγχώριας 
παραγωγής ζωικών αποβλήτων είναι, κατά αύξουσα σειρά, Λάρισας, Ιωαννίνων, 
Ημαθίας, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης και Αττικής με ποσοστά 5,7, 7,2, 7,5, 8,7, 
14,5 και 15,3%, αντίστοιχα.  
 
Πίνακας 1. Συνολικός αριθμός μεσαίου-μεγάλου μεγέθους μονάδων, εκτρεφόμενα ζώα 

και ημερήσια παραγωγή αποβλήτων και θρεπτικών στοιχείων. 

 Μονάδες Κεφαλές 
Όγκος 

αποβλήτων
(m3/ημέρα)

Παραγωγή 
βιοαερίου 

(m3/ημέρα)

Ν 
(t/ημ.)

Ρ 
(t/ημ.) 

Κ 
(t/ημ.) 

Αγελάδες 
κρεατο/γής 78 12.582 724,72 10.484,58 3,62 0,74 2,34 

Αγελάδες 
γαλα/γής  240 36.241 2.087,48 30.199,63 10,44 2,13 6,73 

Μόσχοι  37 19.243 415,65 16.035,19 2,36 0,64 1,45 

Χοίροι  277 100.780 491,81 9.523,71 3,20 1,13 1,78 
Πουλερικά 
πάχυνσης  79 16.110.000 1.304,91 96.660,00 15,95 4,35 5,80 

Όρνιθες 
ωο/γής 72 4.180.900 526,79 58.950,69 6,32 2,26 2,26 

Όρνιθες 
ανα/γής 20 1.233.500 155,42 17.392.35 1,87 0,67 0,67 

Σύνολο 803 21.693.246 5.706,78 239.246,15 43,75 11,92 21,02 
 
Οι ημερήσιες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που βρίσκονται στα ζωικά 
απόβλητα εκτιμήθηκαν με βάση δημοσιευμένους πίνακες [2,3,10,11]. Σύμφωνα με 
αυτές τις τιμές η αγελαδοτροφία μπορεί να συνεισφέρει στη παραγωγή 16,4 t 
Ν/ημέρα, 3,5 t Ρ/ημέρα και 10,5 t Κ/ημέρα. Η εκτροφή χοίρων μπορεί να 
παράγει 3,2, 1,1 και 1,8 t/ημέρα των στοιχείων άζωτο, φωσφόρο και κάλιο, 
αντίστοιχα.   
Στα Σχήματα  3, 4 και 5 παρουσιάζονται οι κατανομές των θεωρητικών 
ποσοτήτων Ν, Ρ και Κ, αντίστοιχα που μπορούν να παραχθούν ημερησίως από 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μονάδες σε κάθε νομό της χώρας.  



Η μεγαλύτερη παραγωγή αζώτου (από όλες τις μονάδες) υπολογίσθηκε ότι 
πραγματοποιείται στους νομούς της Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, 
Ιωαννίνων και Ημαθίας αφού σε αυτές τις περιοχές η ημερήσια παραγωγή ανά 
νομό ανέρχεται στους 8,0, 5,4, 4,9, 4,4 και 2,3 t N, αντίστοιχα. 
Όσον αφορά τις περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή φωσφόρου, αυτές είναι η 
Αττική, Εύβοια, Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη στις οποίες παράγονται 2,4, 1,7, 1,3 
και 1,2 t P/ημέρα, αντίστοιχα. 

 

  
Σχήμα 1: Κατανομή μεσαίου-μεγάλου 

μεγέθους κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών 
μονάδων. 

 

Σχήμα 2: Δυναμικό ημερήσιας παραγωγής 
ζωικών αποβλήτων (m3/ημέρα) ανά νομό. 

 

 
Σχήμα 3: Δυναμικό ημερήσιας παραγωγής αζώτου (kg N/ημέρα).  

 
Τέλος, όσον αφορά το κάλιο, οι νομοί  της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, 
Ιωαννίνων, Ημαθίας, και Λάρισας φαίνεται να έχουν το υψηλότερο δυναμικό, 
ανερχόμενο σε 3,4, 2,8, 2,1, 1,7, 1,5 και 1,1 t K/ημέρα, αντίστοιχα. 



Η ΑΧ αλλάζει σε ελάχιστο βαθμό το περιεχόμενο σε θρεπτικά στοιχεία της ΧΛ 
σε σχέση με τα ακατέργαστα ζωικά απόβλητα. Επίσης η διαθεσιμότητα των 
θρεπτικών στοιχείων που περιέχονται στη ΧΛ για χρήση τους από τα φυτά 
κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60% για το άζωτο, 50% για το φωσφόρο και 75-100% 
για το κάλιο. Στηριζόμενοι στις παραπάνω παραδοχές θα μπορούσαμε να 
υποθέσουμε ότι κάθε χρόνο 4.790-9.581 t αζώτου, 2.175 t φωσφόρου και 5.755-
7.673 t καλίου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τα φυτά για την ανάπτυξη 
τους. Συνεπώς οι αντίστοιχες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων θα μπορούσαν να 
αντικαταστήσουν τα χημικά λιπάσματα.  
 

  
Σχήμα 4: Δυναμικό ημερήσιας παραγωγής 

φωσφόρου (kg Ρ/ημέρα). 
Σχήμα 5: Δυναμικό ημερήσιας παραγωγής 

καλίου (kg Κ/ημέρα). 
 

 
Σχήμα 6: Δυναμικό ημερήσιας παραγωγής 

βιοαέριου (m3/ημέρα). 
 

Σχήμα 7: Ημερήσιο ενεργειακό δυναμικό 
(MJ/ημέρα). 

 
Όσον αφορά την παραγωγή βιοαερίου αυτή εκτιμήθηκε ότι μπορεί να ανέλθει 
ημερησίως στα 239.246m3 με ισοδύναμο ενεργειακό περιεχόμενο μεγαλύτερο 



από 200 TΙΠ. Ετησίως δύναται να παραχθούν 5,6PJ που θα κάλυπταν το 0,7% 
των συνολικών ενεργειακών αναγκών ή το 4% της ηλεκτρικής ενέργειας (1996). 
Τέλος αναφορικά με την κατανομή ανά νομό της παραγωγής βιοαερίου και της 
δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας αυτή παρουσιάζεται στα Σχήματα 6 και 7 
αντίστοιχα. Όπως αναμένονταν η κατανομή είναι ανάλογη σε σημαντικό βαθμό 
της αντίστοιχης των ζωικών αποβλήτων. Συγκεκριμένα στους νομούς Αττικής, 
Εύβοιας, Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης δύναται να παραχθούν οι μεγαλύτερες 
ποσότητες βιοαερίου ανερχόμενες σε 54.921, 33.274, 27.852 και 21.433 
m3/ημέρα, αντίστοιχα. Το αντίστοιχο ενεργειακό περιεχόμενο ανά νομό είναι 
1.324.026, 753.953, 638.219 και 513.341 MJ/ημέρα.      
 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα ζωικά απόβλητα αποτελούν μια πολύτιμη 
πηγή ενέργειας και θρεπτικών στοιχείων που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί άμεσα. 
Αν μάλιστα αναφερθεί ότι σε αρκετές τεχνολογικά προηγμένες χώρες, η από 
κοινού αναερόβια χώνευση ζωικών αποβλήτων με φυτικά υπολείμματα ή/και 
αγροτοβιομηχανικά απόβλητα κερδίζει συνεχώς έδαφος τότε γίνεται σαφές ότι 
το δυναμικό βιοαερίου και θρεπτικών στοιχείων είναι πολλαπλάσιο του 
υπολογιζόμενου στα πλαίσια αυτής της εργασίας.  
Η ενεργειακή αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων θα συνέβαλε στη μείωση της 
εξάρτησης των κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων από τα ορυκτά καύσιμα ή την 
ηλεκτρική ενέργεια και την αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων. Επιπλέον το 
καθαρό εισόδημα θα μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω από την πώληση της 
περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο της ΔΕΗ.  
Σε εθνικό επίπεδο, η παραγωγή βιοαέριου και επακολούθως ενέργειας θα έχει 
σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Κοινοτικής Οδηγίας 
96/92 που στοχεύει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. 
Ειδικότερα η ενεργειακή αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων θα βοηθήσει στην 
ενίσχυση του διαχωρισμού μεταξύ παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και 
φορέων διαχείρισης των δικτύων μεταφοράς. Επίσης θα εξασφαλίσει την 
πρόσβαση νέων παραγωγών και διανομέων στα δίκτυα μεταφοράς. 
Η Ελληνική Πολιτεία εναρμονιζόμενη με την κοινοτική πολιτική έχει 
τροποποιήσει την ενεργειακή της πολιτική με στρατηγικούς στόχους την 
ασφάλεια και αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Η ασφάλεια και αξιοπιστία του ενεργειακού 
εφοδιασμού μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της ποικιλίας ενεργειακών 
πηγών και εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ τους, ανά προϊόν και γεωγραφική 
περιοχή[6].   
Το βιοαέριο, ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ), αναμένεται να συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων της εθνικής πολιτικής ενέργειας. Το Ελληνικό 
Κράτος κατανοώντας την επιτακτική ανάγκη διείσδυσης των ΑΠΕ (μεταξύ 
αυτών και το βιοαέριο) στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο έχει εισαγάγει σειρά 
νομοθετικών αλλαγών και χρηματοδοτικών κινήτρων (π.χ. Ν. 2244/94 και Ν. 



2773/99). Με αυτά τα μέτρα ενισχύονται οι επενδύσεις εκμετάλλευσης των 
ΑΠΕ δίνοντας τη δυνατότητα μείωσης του κόστους εγκατάστασης μονάδας ΑΧ 
που αποτελεί τη σημαντικότερη τροχοπέδη για την αξιοποίηση των ζωικών 
αποβλήτων.       
Εκτός των προαναφερθέντων οφελών από την παραγωγή βιοαερίου, πηγή 
εισοδήματος θα μπορούσε να αποτελέσει η πώληση της χωνεμένης λάσπης ή 
των παραγώγων της. Όπως εκτιμήθηκε στα αποτελέσματα η παραγόμενη 
χωνεμένη λάσπη μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των θρεπτικών αναγκών 
των καλλιεργειών. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας ΑΧ μπορεί να εξασφαλίσει πηγή 
εσόδων από την πώληση της ΑΧ στους αγρότες ενώ οι αγρότες θα 
εξασφαλίσουν ένα αρκετά καλύτερο λίπασμα σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα 
χημικά λιπάσματα.  
Επιπροσθέτως θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αντικατάσταση μέρους των 
χημικών λιπασμάτων θα συνεισέφερε στη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 
αφού, ως γνωστό, η παραγωγή συμβατικών λιπασπάτων είναι αρκετά 
ενεργειοβόρος και περιβαλλοντικά βλαβερή διαδικασία. Αν αυτά τα οφέλη 
εκτιμηθούν και προσμετρηθούν με τα υπόλοιπα οφέλη της ΑΧ τότε αναμένεται 
η ΑΧ να κερδίσει το ενδιαφέρον του αγροτικού, οικονομικού, ενεργειακού και 
περιβαλλοντικού τομέα.      
Τέλος, θα πρέπει να αναλογιστούν τα ποικίλα και σημαντικά περιβαλλοντικά 
οφέλη που θα προκύψουν από την ΑΧ των ζωικών αποβλήτων.   
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ΠΕΡIΛΗΨΗ 
Ο αγροτικός τομέας μπορεί να αποτελέσει πηγή σημαντικών ποσοτήτων βιομάζας, για 
παραγωγή ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο. Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε το 
δυναμικό των υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 
εκτιμήθηκαν οι ποσότητες των γεωργικών υπολειμμάτων, το ενεργειακό δυναμικό τους και 
η γεωγραφική τους κατανομή, με σκοπό να αναγνωρισθούν είδη γεωργικών υπολειμμάτων 
με αυξημένο ενδιαφέρον για ενεργειακή αξιοποίηση καθώς και περιοχές όπου θα μπορούσαν 
να εγκατασταθούν τέτοιου είδους μονάδες.  
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ABSTRACT 
Agriculture is a source of considerable biomass quantities that can be used in regional 
biomass energy schemes.  In this study the residues produced during the cultivation of food 
and fibre crops in Greece have been analyzed in terms of quantities, energy potential and 
spatial distribution, in an attempt to identify the most promising biomass feedstocks for 
energy production and the most promising regions for this kind of installations.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓH 
 

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί σημαντική πηγή βιομάζας για παραγωγή ενέργειας 
με τη μορφή υπολειμμάτων καλλιεργειών, κτηνοτροφικών αποβλήτων, 
υπολειμμάτων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων κι ενεργειακών καλλιεργειών.   

Η εκτίμηση του δυναμικού των υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών για 
παραγωγή ενέργειας έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών μελετών καθώς 
παράγονται σε σημαντικές ποσότητες και στη χώρα μας, είναι άμεσα διαθέσιμα για 
ενεργειακή αξιοποίηση και το κόστος τους σε αρκετές περιπτώσεις είναι σχετικά 
χαμηλό.  Οι Αποστολάκης, Κυρίτσης και Σούτερ στην έκδοση του ΕΛΚΕΠΑ «το 
Ενεργειακό Δυναμικό της Βιομάζας Γεωργικών και Δασικών Υποπροϊόντων 
(έρευνα στον ελληνικό χώρο)» [1], εκτίμησαν το δυναμικό των υπολειμμάτων 
γεωργικών καλλιεργειών με βάση τα δεδομένα της ετήσιας γεωργικής στατιστικής 
για τις εκτάσεις και τις παραγόμενες ποσότητες των κυριότερων γεωργικών 
προϊόντων το έτος 1980 και δείκτες κύριου προϊόντος προς υπόλειμμα.  Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα, οι ποσότητες των υπολειμμάτων καλλιεργειών ανέρχονται σε 
11 εκατομμύρια τόνους ετησίως από τους οποίους 5 εκ. τόνοι ξηρής βιομάζας είναι 
διαθέσιμοι για ενεργειακούς σκοπούς. Ο Γέμτος [2], στην εργασία του «Η 
παραγωγή υπολειμμάτων καλλιεργειών στην Ελλάδα και η δυνατότητα χρήσης 
τους», παρουσίασε στοιχεία για τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητα των 
υπολειμμάτων διάφορων γεωργικών καλλιεργειών στον Ελλαδικό χώρο, καθώς και 
για  την οικονομικότητα της χρήσης τους για παραγωγή ενέργειας με υποκατάσταση 
μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον καθώς στηρίχτηκε σε πραγματικές μετρήσεις.   Την ίδια χρονιά οι 
Παντελιού κ.α. [3] παρουσίασαν στο 4ο Εθνικό Συνέδριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας 
(Ξάνθη, 1992) μια ποιοτική και ποσοτική καταγραφή της διαθέσιμης βιομάζας στην 
Ελλάδα με βάση δεδομένα της τριετίας 1986 – 1988.  Εκτιμήθηκε ότι η συνολική 
ενέργεια που μπορεί να προκύψει από τη βιομάζα στη χώρα μας αγγίζει το όριο των 
347·10 9 MJ/έτος.  Τέλος οι Voivontas, Assimakopoulos και Koukios [4] 
παρουσίασαν μια μέθοδο εκτίμησης του δυναμικού βιομάζας, που αποτελείται από 
διαδοχικά βήματα.   

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του δυναμικού των 
υπολειμμάτων καλλιεργειών στην Ελλάδα για την τριετία 1996 – 1998 και η 
αποτύπωσή του σε θεματικούς χάρτες, ώστε να αναγνωρισθούν τα είδη των 
υπολειμμάτων που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για ενεργειακή αξιοποίηση 
καθώς και περιοχές όπου θα μπορούσαν να εγκατασταθούν τέτοιου είδους μονάδες.  

 
 
 
 
 



2.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 

Η εκτίμηση του δυναμικού των υπολειμμάτων καλλιεργειών για παραγωγή 
ενέργειας πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα διαδοχικά βήματα.  Αρχικά εκτιμήθηκε το 
θεωρητικό δυναμικό που αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσό υπολειμμάτων που 
μπορεί να παραχθεί από τις καλλιέργειες που εξετάσθηκαν (πίνακας 1). Η εκτίμηση 
του θεωρητικού δυναμικού έγινε με βάση α) την παραγωγή του κύριου προϊόντος 
των καλλιεργειών για τα έτη 1996 – 1998 όπως δημοσιεύονται στην ετήσια 
γεωργική στατιστική [5], β) τους δείκτες καρπού:υπόλειμμα [1] και γ) τη μέση 
περιεκτικότητα σε υγρασία κάθε υπολείμματος (Αποστολάκης, κ.ά, 1987). 

Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εναλλακτικές χρήσεις  των 
υπολειμμάτων, καθώς και τις δυσκολίες στη συλλογή τους εκτιμήθηκε το 
θεωρητικά διαθέσιμο δυναμικό. Η εκτίμηση του θεωρητικά διαθέσιμου δυναμικού 
έγινε με βάση βαθμούς διαθεσιμότητας που επίσης αντλήθηκαν από τη 
βιβλιογραφία [5],[6],  και επιβεβαιώθηκαν από περιφερειακά γραφεία του 
Υπουργείου Γεωργίας.  Συγκεκριμένα, το άχυρο των σιτηρών χρησιμοποιείται ως 
ζωοτροφή, αχυροστρωμνή κλπ.  και θεωρήθηκε ότι μόνον 15% είναι διαθέσιμο για 
παραγωγή ενέργειας [5].  H διαθεσιμότητα των υπόλοιπων υπολειμμάτων ετήσιων 
καλλιεργειών όπως είναι το άχυρο ρυζιού, τα βαμβακοστελέχη και τα υπολείμματα 
από την καλλιέργεια του αραβοσίτου τέθηκε στο 60%, παρόλο που προς το παρόν 
δεν έχουν εναλλακτικές χρήσεις, καθώς η συλλογή και ο χειρισμός τους 
παρουσιάζουν δυσκολίες και δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα.  Όσον αφορά στα 
κλαδοδέματα, εκτιμάται ότι περίπου του 50% των ελαιοκλάδων (ιδιαίτερα τα 
χοντρά κλαδιά) χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα.  Για τις άλλες δενδρώδεις 
καλλιέργειες το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο και θεωρήθηκε ότι το 80% είναι 
διαθέσιμο για ενεργειακή αξιοποίηση. 

Το θεωρητικό δυναμικό καθώς και το διαθέσιμο δυναμικό αποτυπώθηκαν σε 
θεματικούς χάρτες σε επίπεδο νομού, ώστε να αναλυθεί η κατανομή των 
υπολειμμάτων στο χώρο και να αναγνωρισθούν περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Τέλος, το ενεργειακό δυναμικό των υπολειμμάτων για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας υπολογίσθηκε με βάση την ανώτερη θερμογόνο δύναμη του κάθε 
υπολείμματος (πίνακας 1), το βαθμό απόδοσης της τεχνολογίας μετατροπής nc και 
το βαθμό απόδοσης της μετατροπής της θερμικής σε ηλεκτρική ενέργεια ne 
σύμφωνα με τη σχέση (Ι), όπου Ai και HHVi  είναι η ποσότητα του διαθέσιμου 
υπολείμματος (i) και η αντίστοιχη ανώτερη θερμογόνος δύναμη.  Για τις ανάγκες 
της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι βαθμοί απόδοσης για αεριοποίηση [7], 
ώστε nc=0,7 και ne=0,3.   

 
Qe  = ∑Ai x HHVi  x nc x ne     (Ι) 

 



Πίνακας 1. Δείκτης κύριου προϊόντος προς υπόλειμμα, περιεκτικότητα σε υγρασία 
(%), βαθμός διαθεσιμότητας (%) και ανώτερη θερμογόνος δύναμη (MJ/kg) των 
κυριώτερων γεωργικών υπολειμμάτων. 

Υπόλειμμα Δείκτης 
Καρπού: 
Υπόλειμμα  

Υγρασία 
(%) 

Βαθμός 
διαθεσιμότητας 

(%) 

Ανώτερη 
Θερμογόνος 
Δύναμη 
(MJ/kg) 

Άχυρο σιταριού 1,00 15 15 17,9 
Άχυρο ρυζιού 1,00 25 60 16,7 
Άχυρο κριθαριού 1,24 15 15 17,5 
Άχυρο βρώμης 1,27 15 15 17,4 
Κότσαλα 
αραβοσίτου 

3,75 50 60 18,4 

Στελέχη αραβοσίτου 1,42 60 60 18,5 
Στελέχη ηλιάνθου 0,50 40 60 14,2 
Βαμβακοστελέχη 0,50 45 60 18,2 
Φύλλα 
ζαχαρότευτλων 

2,51 75 50 14,6 

Στελέχη καπνού  0,91 85 60 16,1 
Κληματίδες 1,20 40 80 18,3 
Κλαδοδέματα ελιάς 0,98 35 50 18,1 
Κλαδοδέματα 
ροδακινιάς 

2,51 40 80 19,4 

Κλαδοδέματα 
αχλαδιάς 

1,26 40 80 18,0 

Κλαδοδέματα 
μηλιάς 

1,20 40 80 17,8 

Κλαδοδέματα 
βερικοκιάς 

2,84 40 80 19,3 

Κλαδοδέματα 
λεμονιάς 

2,22 40 80 17,6 

Κλαδοδέματα 
πορτοκαλιάς 

2,90 40 80 17,6 

Κλαδοδέματα 
κερασιάς 

1,20 40 80 19,1 

Κλαδοδέματα 
μανταρινιάς 

1,55 40 80 17,6 

Κλαδοδέματα 
αμυγδαλιάς 

0,28 40 80 18,4 

 
 
 
 
 



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
3.1  Θεωρητικό δυναμικό 
 

Το θεωρητικό δυναμικό των γεωργικών υπολειμμάτων που εξετάσθηκαν για την 
Ελλάδα, εκτιμήθηκε σε 7.552.000 τόνους επί ξηρής βάσης/έτος εκ των οποίων 
64,4% παράγεται από ετήσιες καλλιέργειες και 35,6% από πολυετείς (αμπέλια, ελιές 
και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες). 

Οι κυριότεροι τύποι υπολειμμάτων από ετήσιες καλλιέργειες είναι το άχυρο των 
σιτηρών, τα βαμβακοστελέχη και τα υπολείμματα από την καλλιέργεια του 
αραβοσίτου. Ιδιαίτερα τα βαμβακοστελέχη αποτελούν σημαντική πηγή βιομάζας 
και οι συνολικά παραγόμενες  ποσότητες εκτιμήθηκαν σε 1.463.000 τόνους επί 
ξηρής βάσης (αποτελούν το 30% των παραγόμενων ποσοτήτων από ετήσιες 
καλλιέργειες και το 19% από όλες τις καλλιέργειες σε επίπεδο χώρας).  Τα 
υπολείμματα της καλλιέργειας αραβοσίτου αποτελούν επίσης σημαντική πηγή 
βιομάζας και εκτιμήθηκαν σε 859.000 τόνους επί ξηρής βάσης ετησίως.  

Τα κλαδοδέματα εκτιμήθηκαν σε 2,7 εκατομμύρια τόνους επί ξηρής βάσης 
ετησίως από τα οποία πάνω από το 50% (1,5 εκ. τόνοι επί ξηρής βάσης) είναι 
ελαιόκλαδα.   Οι κληματίδες αποτελούν επίσης σημαντική πηγή βιομάζας και 
ανέρχονται σε 455.000 τόνους επί ξηρής βάσης ετησίως.  
 
3.2  Θεωρητικά διαθέσιμο δυναμικό 
 

Οι θεωρητικά διαθέσιμες ποσότητες γεωργικών υπολειμμάτων εκτιμήθηκαν σε 
3,8 εκατομμύρια τόνους επί ξηρής βάσης ετησίως από τους οποίους 51,3% 
προέρχονται από ετήσιες καλλιέργειες και 48,7% από πολυετείς.   

Τα ελαιόκλαδα και τα βαμβακοστελέχη αποτελούν τα σημαντικότερα 
υπολείμματα όσον αφορά στις διαθέσιμες ποσότητες με 881.000 και 877.000 τόνους 
επί ξηρής βάσης ετησίως, αντίστοιχα.  Όσον αφορά στη συλλογή των 
βαμβακοστελεχών σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές αποτελεί ελκυστική λύση 
καθώς η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική θεωρείται 
ενεργοβόρα [8] και καταστροφική για το έδαφος [9]. Η συλλογή των 
βαμβακοστελεχών για παραγωγή ενέργειας έχει εξετασθεί στην Ελλάδα από τους 
Gemtos και Tsirikoglou [10] και το ενεργειακό ισοζύγιο ανά εκτάριο 
καλλιεργούμενης έκτασης λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συλλογή και τη δεματοποίηση 
εκτιμήθηκε σε 35.571 MJ/ha.   

Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η κατανομή των υπολειμμάτων γεωργικών 
καλλιεργειών στους νομούς της Ελλάδας.  Η υψηλότερη παραγωγή παρατηρήθηκε 
στο Ν. Λαρίσης με 317.861 τόνους επί ξηρής βάσης ετησίως ακολουθούμενη από το 
νομό Φθιώτιδας με 217.821 τόνους επί ξηρής βάσης ετησίως.  Και στις δύο περιοχές 



τα βαμβακοστελέχη αποτελούν πάνω από το 70% του συνολικού δυναμικού με 77% 
και 82% αντίστοιχα.   
 
Πίνακας 2. Καλλιεργούμενες εκτάσεις, θεωρητικό και θεωρητικά διαθέσιμο 
δυναμικό υπολειμμάτων στην Ελλάδα (μέσοι όροι 1996 – 1998).  
Υπόλειμμα Καλλιεργούμενη 

έκταση 
Θεωρητικό δυναμικό 

 
Θεωρητικά 

Διαθέσιμο δυναμικό 
 χιλ. στρ./έτος χιλ.τον επί 

ξηρής βάσης/ 
έτος 

% χιλ.τον επί 
ξηρής βάσης/  

έτος 

% 

Άχυρο μαλακού σιταριού 2.450,2 536,1 7,1 80,4  2,1 
Άχυρο σκληρού σιταριού 6.120,5 1.229,2 16,3 184,48  4,8 
Άχυρο ρυζιού 279,8 157,2 2,1 94,3  2,5 
Άχυρο κριθαριού 1.448,8 238,3 3,2 35,7  0,9 
Άχυρο βρώμης 438,52 55,4 0,7 8,3  0,2 
Κότσαλα αραβοσίτου 583,4 7,7 350,1  9,2 
Στελέχη αραβοσίτου 2.131,82 276,1 3,7 165,7  4,3 
Άχυρο ηλιάνθου 268,2 47,7 0,6 28,6  0,7 
Βαμβακοστελέχη 4.127,3 1.463 19,4 877,8  22,9 
Φύλλα ζαχαροτεύτλων 425,8 246,2 3,3 123,1  3,2 
Στελέχη καπνού 670,7 23,8 0,3 14,3  0,4 
Κληματίδες 1.334,1 455,6 6,0 364,5  9,5 
Ελαιόκλαδα 7.495,2 1.468,9 19,5 881,3  23,0 
Κλαδοδέματα ροδακινιάς 459,9 151,7 2,0 121,4  3,2 
Κλαδοδέματα αχλαδιάς 42,1 38,4 0,5 30,7  0,8 
Κλαδοδέματα μηλιάς 148,7 173,8 2,3 139,1  3,6 
Κλαδοδέματα βερικοκκιάς  50,5 9,8 0,1 7,9  0,2 
Κλαδοδέματα λεμονιάς 119,2 49,0 0,6 39,2  1,0 
Κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 400,54 190,5 2,5 152,4  4,0 
Κλαδοδέματα κερασιάς 86,14 24,2 0,3 19,4  0,5 
Κλαδοδέματα μανταρινιάς 61,4 28,6 0,4 22,9  0,6 
Κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 236,1 104,9 1,4 83,9  2,3 
ΣΥΝΟΛΟ 28.795,2 7.551,9 100,0 3.825,5  100,0 
  
3.3  Ενεργειακό δυναμικό 

Το ενεργειακό δυναμικό των θεωρητικά διαθέσιμων υπολειμμάτων ετήσιων και 
πολυετών καλλιεργειών εκτιμήθηκε με τη σχέση (Ι) σε 4.016 GWh ετησίως.  Με 
βάση τα δεδομένα για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα την 
περίοδο 1996 – 1998 [11] εκτιμάται ότι θα μπορούσε να καλυφθεί το 12% της 
κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο.  Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι το παραπάνω 
ενεργειακό δυναμικό αποτελεί το ανώτατο όριο δεδομένου ότι ένα μέρος των 
υπολειμμάτων αυτών ενδέχεται να παρουσιάζει δυσκολίες στη συλλογή και τη 



μεταφορά, είτε είναι προτιμότερο να παραμείνει στον αγρό για περιβαλλοντικούς 
λόγους (ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων, προστασία από τη διάβρωση κλπ.). 
 
 

 
Σχήμα 1. Γεωγραφική κατανομή του θεωρητικά διαθέσιμου δυναμικού των 
σημαντικότερων υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών στην Ελλάδα 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Τα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών αντιπροσωπεύουν μια ενδιαφέρουσα 
πηγή ενέργειας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα.  Οι 
ποσότητες υπολειμμάτων καλλιεργειών εκτιμήθηκαν για την Ελλάδα σε 7,5 
εκατομμύρια τόνους ξηρής ουσίας ετησίως  εκ των οποίων 3,8 εκατομμύρια τόνοι 
επί ξηρής βάσης είναι θεωρητικά διαθέσιμοι για ενεργειακή αξιοποίηση.  Τα 
βαμβακοστελέχη και τα ελαιόκλαδα αντιπροσωπεύουν το 46% του διαθέσιμου 
δυναμικού και αναγνωρίσθηκαν ως πρώτες ύλες που χρήζουν περαιτέρω 
διερεύνηση ιδιαίτερα για εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου 
απαιτούνται σημαντικές ποσότητες βιομάζας.  Η εξέταση της γεωγραφικής 



κατανομής των υπολειμμάτων καλλιεργειών σε επίπεδο νομού ανέδειξε δύο 
περιοχές (Ν. Λαρίσης και Ν. Φθιώτιδας) στις οποίες οι θεωρητικά διαθέσιμες 
ποσότητες ξεπερνούν τους 250.000 τόνους ξηράς ουσίας ετησίως.   

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι τέτοιες εκτιμήσεις, ενώ είναι χρήσιμες 
για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για την διαθεσιμότητα της βιομάζας, δεν 
καθορίζουν σε καμία περίπτωση την βιωσιμότητα συγκεκριμένων μονάδων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μελετήθηκαν οι εισροές και εκροές ενέργειας σε 3 μηλεώνες συμβατικής το 1998 και 5 
μηλεώνες ολοκληρωμένης διαχείρισης τα έτη 1999 και 2000 στη Ζαγορά Πηλίου. Η 
συνολική εισρέουσα και εκρέουσα ενέργεια στην ολοκληρωμένη διαχείριση ήταν 
χαμηλότερη της συμβατικής κατά 35% και 30%, αντίστοιχα. Λόγω της διπλάσιας 
σχεδόν παραγωγής το 1998, η παραγωγικότητα, η ένταση και ο βαθμός απόδοσης της 
ενέργειας (όταν μόνον οι καρποί υπολογίστηκαν σαν εκροές) στη συμβατική ήταν 
συγκριτικά καλύτερα. Αντίθετα, ο βαθμός απόδοσης, όταν οι καρποί και τα κλαδευτικά 
συνυπολογίστηκαν ως εκροές, ήταν υψηλότερος στην ολοκληρωμένη. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Μηλιά, Malus pumila, λίπανση, φυτοπροστασία. 
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ABSTRACT 
Energy inputs and outputs were studied at 3 conventional (1998) and 5 integrated 
production (IP) apple groves (1999 and 2000) at Zagora Pelion. Total energy inputs at IP 
were 35% lower than conventional production. Because of the almost double fruit 
production in 1998, conventional groves had better values for energy productivity, 
energy intensity and energy efficiency, when only fruit were used as outputs, but lower 
energy efficiency, when fruit and prunings were used as outputs, than apple IP methods 
employed. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην περιοχή του Πηλίου η μηλιά καλλιεργείται συστηματικά τα τελευταία 
50 χρόνια, με κυρίαρχη ποικιλία τη Starking Delicious, η οποία στις 
συγκεκριμένες εδαφοκλιματικές συνθήκες δίνει μήλο εκλεκτής ποιότητας με 
άριστες οργανοληπτικές ιδιότητες και αντοχή στη συντήρηση.  

Η συμβατική μορφή της καλλιέργειας χαρακτηρίζεται από υπερβολικές 
εισροές αγροχημικών, με αποτέλεσμα την αύξηση του οικονομικού κόστους και 
την επιβάρυνση στο περιβάλλον. Αντίθετα, με την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιτυγχάνεται η παραγωγή άριστης ποιότητας καρπών με μείωση των εισροών 
και των ανεπιθύμητων επιδράσεων στο περιβάλλον στις απολύτως απαραίτητες. 

Ένας τρόπος μελέτης της μηλοκαλλιέργειας και των επί μέρους εισροών για 
την παραγωγή των καρπών είναι η ενεργειακή μελέτη [1]. Σε αυτή μελετώνται 
οι επιμέρους καλλιεργητικές εργασίες ή συντελεστές παραγωγής μετά από 
αναγωγή σε ενεργειακές μονάδες (joule), ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε 
εκείνους τους παράγοντες που προκαλούν τις μεγαλύτερες εισροές ενέργειας ή 
υλικά που απαιτούν υψηλά ποσά ενέργειας για να παραχθούν, ώστε να 
στοχεύσουμε στην ελαχιστοποίηση χρήσης αυτών. Επίσης, η ενεργειακή 
ανάλυση μεταξύ συμβατικών και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης 
βοηθά στην κατανόηση και μέτρηση των επιμέρους συντελεστών παραγωγής 
και το βαθμό βελτίωσης που επιτυγχάνεται με την ολοκληρωμένη διαχείριση. 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η συγκριτική ανάλυση του ενεργειακού 
ισοζυγίου στη συμβατική μηλοκαλλιέργεια και στην εφαρμογή ολοκληρωμένης 
διαχείρισης της μηλοκαλλιέργειας στη Ζαγορά. 

 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Η μελέτη της συμβατικής καλλιέργειας έγινε σε 3 μηλεώνες της περιοχής 
Ζαγοράς Πηλίου συνολικής έκτασης 11 στρεμμάτων. Καταγράφηκαν, σε 
συνεργασία με τους παραγωγούς και το Συνεταιρισμό Ζαγοράς, όλες οι 
καλλιεργητικές εργασίες λεπτομερώς, καθώς και οι εισροές και εκροές, που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 1998. Η 
μελέτη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης έγινε σε 5 μηλεώνες 
συνολικής έκτασης 26 στρεμμάτων. Εδώ συγκεκριμένα η σύμβουλος-γεωπόνος 
παρακολουθούσε την πορεία της καλλιέργειας, την εξέλιξη των εχθρών και 
ασθενειών, αποφάσιζε για τις εφαρμογές των καλλιεργητικών τεχνικών και 
κατέγραφε όλα τα παραπάνω για τα έτη 1999 και 2000. Τα στοιχεία κάθε 
μηλεώνα χρησίμευσαν για τον υπολογισμό των συνολικών εισροών (όλων των 
καλλιεργητικών εργασιών χωριστά και ανά συντελεστή παραγωγής) και των 
εκροών (κλαδευτικά και καρπούς). 

Οι καλλιεργητικές φροντίδες που μελετήθηκαν ήταν η λίπανση, η άρδευση, 
το χειμερινό κλάδεμα και καύση των κλαδιών, το αραίωμα και θερινό κλάδεμα, 
η κοπή ζιζανίων, η φυτοπροστασία και η συγκομιδή και μεταφορά στο 
συσκευαστήριο. 



Για κάθε καλλιεργητική εργασία υπολογίσθηκε η ισοδύναμη ενέργεια, που 
αντιστοιχεί στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η ισοδύναμη ενέργεια εργασίας 
του χειριστή του μηχανήματος και των εργατών, η ενέργεια των καυσίμων και η 
ενσωματωμένη ενέργεια των μηχανημάτων που αντιστοιχεί στις ώρες 
λειτουργίας τους. Στην ενσωματωμένη ενέργεια περιλαμβάνεται η ενέργεια 
κατασκευής, μεταφοράς και επισκευής των μηχανημάτων. Διαιρώντας την 
ενέργεια αυτή με το συνολικό χρόνο οικονομικής ζωής των μηχανημάτων 
(ώρες) βρέθηκε η αντιστοιχούσα ενέργεια ανά ώρα λειτουργίας και η ενέργεια 
που απαιτήθηκε για τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές εργασίες. Η ισοδύναμη 
ενέργεια ανά υλικό ή εργασία που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε σε διεθνή 
βιβλιογραφία [2]. Το ενεργειακό ισοδύναμο της ανθρώπινης ωριαίας εργασίας 
που χρησιμοποιήθηκε ήταν 2,2 MJ [3, 4]. Το ενεργειακό ισοδύναμο των εκροών 
των μήλων και των κλαδευτικών ήταν 2,4 MJּkg-1 και 18,4 MJּkg-1, αντίστοιχα 
[5]. Οι εισροές υπολογίσθηκαν ανά καλλιεργητική εργασία και ανά συντελεστή 
παραγωγής και για τις δύο μορφές καλλιέργειας. 

Όταν η ποσότητα των καρπών που παράχθηκε (kgּha-1) διαιρέθηκε με την 
ενέργεια που απαιτήθηκε (MJּha-1) για την παραγωγή τους, προέκυψε η 
παραγωγικότητα της ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε (kgּMJ-1). Το αντίστροφο, 
δηλαδή η ενέργεια που εισέρευσε ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος, ήταν η 
ένταση της χρησιμοποιηθείσας ενέργειας (MJּkg-1). Όταν η ποσότητα του 
παραγόμενου προϊόντος ή των κλαδευτικών εκφράστηκε σε ισοδύναμη ενέργεια 
(ΜJּha-1) και συγκρίθηκε με την ενέργεια που δαπανήθηκε, προέκυψε ο βαθμός 
απόδοσης της ενέργειας. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Το 38% της ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε στους μηλεώνες της συμβατικής 

καταναλώθηκε για τη φυτοπροστασία, 23% περίπου καταναλώθηκε για τη 
συγκομιδή και μεταφορά των καρπών στο συσκευαστήριο και 21% για τη 
λίπανση (Πίνακας 1). Μικρότερες ποσότητες ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν για 
την αντιμετώπιση ζιζανίων (12%), κλάδεμα (3,4%), αραίωμα (2,4%) και 
άρδευση (1,7%). 

Αντίστοιχα, το 36% της ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε στους μηλεώνες της 
ολοκληρωμένης καταναλώθηκε για τη φυτοπροστασία (μέσος όρος και των 2 
ετών), ενώ από 22% περίπου καταναλώθηκε για τη λίπανση και τη συγκομιδή 
και μεταφορά των καρπών στο συσκευαστήριο (Πίνακας 1). Μικρότερες 
ποσότητες ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν για την κοπή των ζιζανίων (6%), 
αραίωμα (7%), κλάδεμα (7%) και ελάχιστες για την άρδευση (κάτω του 1%) 
καθώς αυτή γίνεται 1-2 φορές την καλλιεργητική περίοδο με αυλάκια και 
προσωπική εργασία χωρίς κατανάλωση ενέργειας για μεταφορά ή άντληση 
νερού. Έτσι φαίνεται ότι η περισσότερη ενέργεια και στα δύο συστήματα 
καλλιέργειας καταναλώνεται για την φυτοπροστασία και για τη λίπανση και 
συγκομιδή – μεταφορά στο συσκευαστήριο χωρίς ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των 2 μεθόδων παραγωγής. Αυτές είναι και οι καλλιεργητικές εργασίες που 



απαιτούν την περισσότερη μελέτη για περαιτέρω μείωση στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση της μηλοκαλλιέργειας. 

Όσον αφορά την κατανομή της εισρέουσας ενέργειας κατά συντελεστή 
παραγωγής στους συμβατικούς μηλεώνες, το 27% αυτής οφείλεται στα καύσιμα 
και ένα επιπλέον 25% στα εντομοκτόνα μαζί με τα ζιζανιοκτόνα που 
χρησιμοποιήθηκαν (Πίνακας 2). Τα λιπάσματα που εφαρμόστηκαν αποτέλεσαν 
ένα 18% περίπου της εισρέουσας ενέργειας, ενώ τα γεωργικά οχήματα, φορητά 
ψεκαστικά και φορητά χορτοκοπτικά μηχανήματα αποτέλεσαν το 16%. Για τα 
μέσα συγκομιδής και μεταφοράς των μήλων στο συσκευαστήριο 
χρησιμοποιήθηκε το 7% περίπου της εισρέουσας ενέργειας, ενώ για τα 
μυκητοκτόνα και την ανθρώπινη εργασία από 3,5%. 

Αντίστοιχα, στους μηλεώνες της ολοκληρωμένης διαχείρισης, το 30% της 
εισρέουσας ενέργειας οφείλεται στα καύσιμα και ένα επιπλέον 24% στα 
γεωργικά οχήματα, φορητά ψεκαστικά και φορητά χορτοκοπτικά μηχανήματα 
(Πίνακας 2). Τα λιπάσματα που εφαρμόστηκαν αποτέλεσαν ένα 21% περίπου 
της εισρέουσας ενέργειας, ενώ όλα τα φυτοπροστατευτικά χημικά σκευάσματα 
αποτέλεσαν το 11% το 1999 και το 16,5% το 2000 (περίπου 14% Μ.Ο.). Η 
διαφορά αυτή σε σχέση με τη συμβατική οφείλεται στους ελάχιστους 
ψεκασμούς που χρειάστηκε να γίνουν βάσει των παρατηρήσεων της γεωπόνου 
και ανάλυσης των μετεωρολογικών δεδομένων το 1999 και λόγω της εφαρμογής 
χειμερινού ψεκασμού για το φουζικλάδιο το 2000. Για τα μέσα συγκομιδής και 
μεταφοράς των μήλων στο συσκευαστήριο χρησιμοποιήθηκε το 7% περίπου της 
εισρέουσας ενέργειας. Η ποσοστιαία κατανομή ανά συντελεστή παραγωγής 
τροποποιήθηκε σημαντικά μεταξύ των δύο συστημάτων παραγωγής μήλων, 
καθώς η ενέργεια που εισέρευσε στην ολοκληρωμένη διαχείριση από τα 
χρησιμοποιηθέντα εντομοκτόνα ήταν πολύ μικρή με αποτέλεσμα την αύξηση 
των ποσοστών συμμετοχής των άλλων κύριων συντελεστών παραγωγής στο 
σύνολο. 

 Η ανθρώπινη εργασία προκάλεσε ελάχιστη εισροή ενέργειας στο μηλεώνα 
(3,3% στη συμβατική και 4,5% στην ολοκληρωμένη), παρόλο που στους 
συγκεκριμένους μηλεώνες οι περισσότερες εργασίες γίνονται χειρωνακτικά και 
με ελάχιστη χρήση μηχανικών μέσων λόγω του επικλινούς του εδάφους και 
πολυτεμαχισμού της γης (Πίνακας 2). Για τους ανωτέρω υπολογισμούς ως 
ενεργειακό ισοδύναμο για την ανθρώπινη εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα 2.2 
MJּh-1. Αυτή η ενέργεια προέρχεται από την συνολική ενέργεια της 
καταναλισκόμενης τροφής και μόνο [6]. Υπάρχει σοβαρή αντίρρηση από 
άλλους ερευνητές για το αν η ανθρώπινη εργασία θα πρέπει να υπολογίζεται με 
αυτόν τον τρόπο. Οι τελευταίοι διατείνονται ότι για να φτάσει ο άνθρωπος μέχρι 
την ηλικία, που να μπορεί να εργαστεί έχουν επενδυθεί μεγάλα ποσά ενέργειας 
για την ανάπτυξη και συντήρησή του, ένδυση, στέγαση, μόρφωση, περίθαλψη 
κ.α, ώστε να μπορεί να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις και να εκτελεί τις 
κατάλληλες εργασίες. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να ανεβάζουν το 
ενεργειακό ισοδύναμο της ανθρώπινης ωριαίας εργασίας από 29 [7] μέχρι και 
450 MJ [8].  



Με την ενέργεια που εισέρευσε στο αγροοικοσύστημα της συμβατικής 
καλλιέργειας (86523 MJּha-1) παράχθηκαν 44900 kgּha-1 καρπών (Πίνακας 3). 
Αντίστοιχα, για την ολοκληρωμένη καλλιέργεια οι εισροές ενέργειας ήταν 
55927 MJּha-1 και η παραγωγή 23985 kgּha-1. Η αυξημένη κατά 87% παραγωγή 
καρπών από τους μηλεώνες της συμβατικής το έτος 1998 είχε ως αποτέλεσμα τη 
μέση αύξηση των εκροών από 124467 στην ολοκληρωμένη (Μ.Ο. 1999 και 
2000) σε 177617 MJּha-1 στη συμβατική (Πίνακας 3). Στο σημείο αυτό πρέπει 
να σημειωθεί ότι η μειωμένη παραγωγή το 1999 και 2000 οφειλόταν σε 
παράγοντες, που δεν είχαν σχέση με τη μορφή καλλιέργειας, αλλά με τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες και το πρόβλημα της μικροκαρπίας των μήλων. 
Αυτό αποδεικνύεται περαιτέρω καθώς το πρόβλημα της μειωμένης παραγωγής 
ήταν καθολικό στην περιοχή Ζαγοράς από το 1999 έως και το 2002. 

Αποτέλεσμα της υψηλής παραγωγής του 1998 ήταν η αύξηση της 
παραγωγικότητας της ενέργειας της συμβατικής κατά 20% στο 0,52 KgּMJ-1, 
μείωση της έντασης της ενέργειας κατά 25% στο 1,93 MJּkg-1 και αύξηση του 
βαθμού απόδοσης της ενέργειας κατά 20% στο 1,24, όταν μόνο οι καρποί 
χρησιμοποιήθηκαν σαν εκροές (Πίνακας 4). Αντίθετα, όταν στον βαθμό 
απόδοσης χρησιμοποιήθηκαν σαν εκροές οι καρποί και τα κλαδευτικά, τότε ο 
βαθμός απόδοσης ήταν κατά 11% υψηλότερος στην ολοκληρωμένη σε σχέση με 
τη συμβατική μηλοκαλλιέργεια (Πίνακας 4). Είναι φανερή η φαινομενική 
επίδραση της αυξημένης παραγωγής του ’98 στους δείκτες παραγωγικότητας, 
έντασης και βαθμού απόδοσης της ενέργειας. Κύριος στόχος όμως αυτής της 
εργασίας ήταν η σύγκριση των εισροών της συμβατικής και ολοκληρωμένης 
διαχείρισης της μηλοκαλλιέργειας. 

Η φυτοπροστασία, όπως ήταν αναμενόμενο, αποτέλεσε το σημαντικότερο 
ενεργειακό κόστος για την παραγωγή μήλων και στις δυο μορφές καλλιέργειας 
(περίπου το ένα τρίτο του συνόλου). Το ποσό της ενέργειας που καταναλώθηκε 
για τη φυτοπροστασία στη συμβατική καλλιέργεια ήταν κατά 65% αυξημένο σε 
σχέση με την ολοκληρωμένη. Αυτό οφείλεται κυρίως στις υψηλές ποσότητες 
εντομοκτόνων που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας 
και των άλλων εντόμων (21829 MJּha-1 για εντομοκτόνα στη συμβατική έναντι 
3621 MJּha-1 στην ολοκληρωμένη). Όπως αναφέρθηκε, η φυτοπροστασία στην 
ολοκληρωμένη καλλιέργεια έγινε με τη συνεχή καθοδήγηση γεωπόνου-
συμβούλου, με την αξιοποίηση κλιματολογικών στοιχείων από  
μετεωρολογικούς σταθμούς και χρήση κατάλληλου λογισμικού, με απόλυτη 
επιτυχία και με τους απαραίτητους και μόνο ψεκασμούς. Περαιτέρω μείωση των 
εφαρμογών φυτοπροστατευτικών ήταν εφικτή αλλά υπήρχε κίνδυνος απώλειας 
ποιότητας των καρπών και δυσανασχέτησης των παραγωγών.  

Η συγκομιδή και μεταφορά των καρπών είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
εισροή ενέργειας και στις δύο μορφές καλλιέργειας (23% των συνολικών 
εισροών στη συμβατική και 22% στην ολοκληρωμένη). Το ποσό της ενέργειας 
που καταναλώθηκε για τη συγκομιδή στη συμβατική καλλιέργεια ήταν κατά 
40% αυξημένο σε σχέση με την ολοκληρωμένη. Αυτό αποδίδεται στην 
αυξημένη παραγωγή του 1998 (σχεδόν διπλάσια). Είναι αμφίβολο αν μπορεί να 



επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των ενεργειακών εισροών για τη συγκομιδή και 
μεταφορά, λόγω του δύσβατου της περιοχής, του μεγέθους των μηλεόδεντρων 
και της οικογενειακής μορφής εκμετάλλευσης στην περιοχή Ζαγοράς. Δέντρα 
μικρότερου μεγέθους θα αύξαναν την αποτελεσματικότητα χρήσης της 
ανθρώπινης εργασίας και θα μείωναν τα απαιτούμενα ημερομίσθια σε μια 
περιοχή που δεν υπάρχουν πολλά έμπειρα εργατικά χέρια διαθέσιμα και η 
συγκομιδή των μήλων πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η 
ενεργειακή εισροή για τη μεταφορά των προϊόντων αλλά και για τις 
μετακινήσεις των παραγωγών για όλες τις καλλιεργητικές εργασίες θα ήταν 
δυνατό να μειωθεί μόνο με κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας που θα μείωνε τις 
εισροές ενέργειας από καύσιμο αλλά και θα βελτίωνε την ποιότητα των καρπών 
λόγω μείωσης της ταλαιπωρίας τους κατά τη μετακίνηση στο συσκευαστήριο.  

Η λίπανση των μηλεόδενδρων επίσης κατανάλωσε ένα σημαντικό ποσοστό 
(περίπου 21% στη συμβατική και 22% στην ολοκληρωμένη) της εισρέουσας 
ενέργειας. Εδώ ας σημειωθεί, ότι η λίπανση που έγινε στην ολοκληρωμένη ήταν 
σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τους συμβατικούς μηλεώνες της περιοχής και 
έγινε ορθολογικά βάσει των εκροών καρπών και βλαστών και, επιπλέον για το 
2000, βάσει εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων. Καθώς είναι 
γνωστό ότι γίνεται σπατάλη κυρίως σε αζωτούχα και φωσφορικά λιπάσματα 
στους συμβατικούς μηλεώνες (Ε. Σφακιωτάκης, αδημοσίευτα στοιχεία) και 
λόγω του υψηλού ενεργειακού ισοδύναμου παραγωγής μιας λιπαντικής τους 
μονάδας, ήταν αναμενόμενο ότι το ενεργειακό κόστος της λίπανσης θα είναι 
ιδιαίτερα υψηλό στους συμβατικούς μηλεώνες (17749 MJּha-1 στη συμβατική 
και 12115 MJּha-1 στην ολοκληρωμένη). 

Τέλος, είναι προφανής η έντονη επίδραση της παραγωγής καρπών στους 
δείκτες παραγωγικότητας και απόδοσης της ενέργειας. Η υψηλή παραγωγή 
καρπών το 1998 και η μειωμένη παραγωγή τα έτη 1999 και 2000, που 
οφείλονταν στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, είχαν σαν αποτέλεσμα την 
φαινομενικά καλή παραγωγικότητα της ενέργειας και τον βαθμό απόδοσης 
αυτής στη συμβατική καλλιέργεια το 1998. Αν υποθέταμε ότι η παραγωγή το 
1998 ήταν παρόμοια με το 1999 και 2000 και με τις κατάλληλες μειώσεις στο 
κόστος συγκομιδής, τότε η παραγωγικότητα της ενέργειας και η απόδοση της θα 
ήταν καλύτερες κατά περίπου 40% για την ολοκληρωμένη διαχείριση. 

 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Συμπερασματικά η εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης στη 
μηλοκαλλιέργεια Ζαγοράς Πηλίου είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 
των εισροών ενέργειας για τη φυτοπροστασία και λίπανση, δύο παράγοντες που 
επιδρούν δυσμενώς στο κόστος καλλιέργειας και στο περιβάλλον, σε σχέση με 
τη συμβατική μηλοκαλλιέργεια. 

Συντελεστές παραγωγής, όπως η κατανάλωση καυσίμου και η χρήση 
μηχανημάτων, δεν επιδέχονται ουσιαστική βελτίωση στην ολοκληρωμένη 



διαχείριση με τον παρόντα τρόπο παραδοσιακής μηλοκαλλιέργειας στην 
περιοχή, τον πολυτεμαχισμό και το δύσβατο του ορεινού όγκου. 

Επίσης, η παραγωγή καρπών στη μηλοκαλλιέργεια επηρεάζει τα μέγιστα τις 
εκροές ενέργειας με ελάχιστη τροποποίηση των εισροών με αποτέλεσμα την 
έντονη τροποποίηση των δεικτών παραγωγικότητας, έντασης και βαθμού 
απόδοσης της ενέργειας. 
 
Ευχαριστίες: Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου και τις γεωπόνους του, κες. Ιωάννα Μπούτλα και 
Ιουλία Παπούλια για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφεραν στη συλλογή των 
στοιχείων. 
 
 
Πίνακας 1: Απαιτούμενη ενέργεια ανά εκτάριο σε καλλιέργεια μηλιάς και κατανομή της 
κατά καλλιεργητική εργασία (Μ.Ο 3 επαν. συμβατική και 10 επαν. ολοκληρωμένη). 

 
Συμβατική Ολοκληρωμένη Καλλιεργητική 

εργασία MJּha-1 % MJּha-1 % 
Φυτοπροστασία 32548 37,6 19759 36 
Ζιζανιοκτονία 10116 11,7 3201 5,9 
Αραίωμα 2082 2,4 4103 7,3 
Συγκομιδή 19635 22,7 12595 21,7 
Λίπανση 17749 20,5 12115 22 
Άρδευση 1438 1,7 353 0,7 
Κλάδεμα 2956 3,4 3801 6,7 
Σύνολο 86523  55927  

 
 
 

Πίνακας 2: Απαιτούμενη ενέργεια ανά εκτάριο σε καλλιέργεια μηλιάς και κατανομή της 
κατά συντελεστή παραγωγής (Μ.Ο 3 επαν. συμβατική και 10 επαν. ολοκληρωμένη). 

 
Συμβατική Ολοκληρωμένη Συντελεστής 

παραγωγής MJּha-1 % MJּha-1 % 
Εντομοκτόνα 21829 25,2 3621 6,7 
Μηχανήματα 14056 16,2 13245 23,9 
Καύσιμα 22932 26,5 17059 30,1 
Λιπάσματα 15918 18,4 11481 20,8 
Μυκητοκτόνα 2988 3,5 3959 6,9 
Εργασία 2873 3,3 2522 4,5 
Βοηθητικά 5927 6,9 4040 7,2 
Σύνολο 86523  55927  

  
 
 
 



Πίνακας 3: Εκροές καρπών, κλαδευτικών και ενέργειας από μηλεώνες 
καλλιεργούμενους με συμβατική ή ολοκληρωμένη διαχείριση (Μ.Ο 3 επαν. συμβατική 

και 10 επαν. ολοκληρωμένη) 
 

Διαχείριση Καρποί 
(kgּha-1) 

Κλαδευ-
τικά 

(kgּha-1) 

Ενέργεια 
καρπών 

(MJּ ha-1) 

Ενέργεια 
κλαδευτικών 

(MJּha-1) 

Σύνολο 
εκροών 

(MJּ ha-1) 
Συμβατική 44900 3797 107744 69852 177617 
Ολοκλ/μένη 23985 3636 57565 66902 124467 

 
 

Πίνακας 4: Παραγωγικότητα, ένταση και βαθμός απόδοσης της ενέργειας της 
καλλιέργειας μηλιάς σε συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση (Μ.Ο 3 επαν. 

συμβατική και 10 επαν. ολοκληρωμένη). 
 

Διαχείριση Παραγωγικότητα 
(Kgּ MJ-1) 

Ένταση 
(MJּ kg-1) 

Βαθμός 
απόδοσης 
(καρποί + 
κλαδευτικά) 

Βαθμός 
απόδοσης 
(μόνο 
καρποί) 

Συμβατική 0,52 1,93 2,05 1,24 
Ολοκληρωμένη 0,43 2,44 2,28 1,03 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εξετάζονται οι εισροές και εκροές ενέργειας για 5 μεθόδους κατεργασίας στην 
καλλιέργεια του σιταριού. Οι μέθοδοι είναι: 1) συμβατική κατεργασία με 
άροτρο (Σ), 2) μειωμένη κατεργασία με βαρύ καλλιεργητή (ΒΚ), 3) μειωμένη με 
περιστροφικό καλλιεργητή (ΠΚ), 4) μειωμένη με δισκοσβάρνα (Δ) και 5) 
ακαλλιέργεια (Α). Η ενεργειακή παραγωγικότητα στην μέθοδο (Σ) ήταν 0,176 
kg/MJ, στην μέθοδο (ΒΚ) 0,182 kg/MJ, στις μεθόδους (ΠΚ) και (Δ) 0,127-0,135 
kg/MJ και στην μέθοδο (Α) 0,058 kg/MJ. Η πλέον παραγωγική μέθοδος ήταν η 
(ΒΚ). Τα αποτελέσματα προέρχονται από πειραματισμό ενός έτους 
 
Λέξεις κλειδιά: Σιτάρι, κατεργασία, εξοικονόμηση ενέργειας. 
 
 

PERSPECTIVES FOR ENERGY CONSERVATION 
WITH REDUCED TILLAGE APPLICATION  

IN THE WINTER WHEAT CROP 
 

C. Cavalaris, C. Karamoutis, I. Papathanasiou and T.A. Gemtos 
Laboratory of Farm Mechanization. University of Thessaly  Fytoko street, 38446 N. 

Ionia Magnisias. e-mail: chkaval@agr.uth.gr 
 

ABSTRACT 
Τhe energy inputs and outputs with five methods of tillage in the winter wheat 
crop are estimated. The methods are: 1) Conventional tillage with moldboard 
plough (CT), 2) reduced tillage with heavy cultivator (HC), 3) reduced tillage 
with rotary cultivator (RC), 4) reduced tillage with disk harrow (DH) and 5) no-
tillage (NT). Energy productivity for the (CT) method was 0,176 kg/MJ, for the 
(HC) 0,182 kg/MJ, for the (RC) and (DH) methods 0,127-0,135kg/MJ and for 
the (NT) 0,058 kg/MJ. The (HC) method is proved to be the most profitable. The 
results become from one year experimentation. 
 
Key words: Wheat, tillage, energy conservation. 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σε τριετές πείραμα διαπιστώθηκε ότι τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας 
με την εφαρμογή μεθόδων μειωμένης κατεργασίας του εδάφους σε εντατικές 
καλλιέργειες όπως είναι τα ζαχαρότευτλα, είναι περιορισμένα [8]. Στη μελέτη 
αυτή διαπιστώθηκε ότι το υψηλότερο μερίδιο των ενεργειακών εισροών 
καταλάμβανε η άρδευση (65%) ενώ η κατεργασία του εδάφους με τη συμβατική 
μέθοδο αντιπροσώπευε μόλις το 5,4% των συνολικών εισροών περιορίζοντας τη 
δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, με τη μείωση της κατεργασίας 
διαπιστώθηκε μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών η οποία οφείλονταν 
στον ανταγωνισμό των ζιζανίων, στην μεταβολή των φυσικών ιδιοτήτων του 
εδάφους και στο μειωμένο φύτρωμα [1,2,6]. Μετά το τέλος του πειράματος, 
στους ίδιους πειραματικούς αγρούς επιχειρήθηκε η σπορά σκληρού σιταριού με 
τις 5 μεθόδους προετοιμασίας του εδάφους που αναφέρονται στα υλικά και 
μέθοδοι. Σκοπός ήταν η εισαγωγή μιας χειμερινής καλλιέργειας στο σύστημα 
της αμειψισποράς για αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζιζανίων. Επιπλέον 
το σιτάρι ως μη αρδευόμενη καλλιέργεια έχει μικρότερες ενεργειακές εισροές 
καθιστώντας σημαντικότερο το μερίδιο που αναλογεί για την προετοιμασία του 
εδάφους. Πειράματα στην ίδια περιοχή έχουν δείξει ότι είναι δυνατή με ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα η απευθείας σπορά σιταριού μετά από βαμβάκι [4]. 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
Το πείραμα σιταριού διεξήχθηκε την καλλιεργητική περίοδο 1999-2000 σε 

δύο πειραματικούς αγρούς, έναν αργιλώδη και έναν ιλυο-αργιλώδη. Τα τρία 
προηγούμενα έτη στους ίδιους αγρούς υπήρχε αντίστοιχο πείραμα με 
αμειψισπορές ζαχαρότευτλων, καλαμποκιού και βαμβακιού. Το πειραματικό 
σχέδιο ήταν πλήρως τυχαιοποιημένες ομάδες με 4 επαναλήψεις. Στα τεμάχια 
εφαρμόστηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά οι εξής 5 μέθοδοι κατεργασίας: 

1. Συμβατική κατεργασία (Σ) Όργωμα στα 20-25 cm και τελική προετοιμασία 
με δύο περάσματα με δισκοσβάρνα. 

2. Μειωμένη κατεργασία (ΒΚ): Επέμβαση με βαρύ καλλιεργητή στα 20 cm και 
προετοιμασία της σποροκλίνης όπως στην (Σ)  

3. Μειωμένη κατεργασία (ΠΚ): Επέμβαση με περιστροφικό καλλιεργητή στα 
10-12 cm και τελική προετοιμασία με ένα πέρασμα με δισκοσβάρνα. 

4. Μειωμένη κατεργασία (Δ): Δύο επεμβάσεις με δισκοσβάρνα στα 6-8 cm. 
5. Ακαλλιέργεια (Α): Απ’ ευθείας σπορά σε μη κατεργασμένο έδαφος. 

Το μέγεθος των πειραματικών τεμαχίων ήταν 6×10 m. Οι επεμβάσεις 
πρωτογενούς κατεργασίας πραγματοποιήθηκαν στις 22/11//99 και δύο 
εβδομάδες αργότερα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της σποροκλίνης. Η σπορά 
του σιταριού πραγματοποιήθηκε με μια συμβατική σπαρτική γραμμικών 
καλλιεργειών στις 14/12/99. Χρησιμοποιήθηκε σπόρος της ποικιλίας MEXIA σε 
ποσότητα 23 kg/στρ Για τη λίπανση της καλλιέργειας χρησιμοποιήθηκε 



ασβεστούχος νιτρική ουρία. Εφαρμόστηκαν στις 14/3 με επιφανειακή διανομή 
15,5 μονάδες αζώτου και 5 μονάδες ασβεστίου. Στις 26/2 έγινε σε όλα τα 
τεμάχια ψεκασμός με 150 g/στρ του ζιζανιοκτόνου MCPA. Η συγκομιδή 
πραγματοποιήθηκε στις 21/6 με την θεριζοαλωνιστική πειραματικών 
αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Όλες οι καλλιεργητικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν με έναν γεωργικό 
ελκυστήρα 82 kW με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Το γεγονός αυτό είχε 
ως μειονέκτημα την υπερεκτίμηση των ενεργειακών αναγκών για τις λιγότερο 
απαιτητικές εργασίες (σπορά, λίπανση, ψεκασμοί). Να σημειωθεί ωστόσο ότι το 
γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει καλύτερα την ελληνική γεωργική πραγματικότητα 
καθότι οι περισσότεροι από τους Έλληνες γεωργούς διαθέτουν μόνο έναν 
γεωργικό ελκυστήρα με τον οποίο συνήθως είναι αναγκασμένοι να 
πραγματοποιήσουν όλες τις γεωργικές εργασίες.  

Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων με ένα σύστημα δυναμομέτρησης 
καταγράφτηκε σε έναν Η/Υ η ελκτική δύναμη του ελκυστήρα καθώς και η ροπή 
και η γωνιακή ταχύτητα στον δυναμοδότη [10]. Επίσης με ένα ραντάρ 
καταγράφτηκε η γραμμική ταχύτητα του ελκυστήρα. Τα δεδομένα 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της ενέργειας μεταβλητών στοιχείων 
(καύσιμα, λιπαντικά) [7]. Επιπλέον εκτιμήθηκε η απόσβεση της ενέργειας των 
σταθερών στοιχείων των μηχανημάτων [7]. Με μια διαδικασία ανάλογη με αυτή 
που περιγράφεται σε εργασία που παρουσιάζεται στο ίδιο συνέδριο  [8] 
υπολογίστηκαν οι εισροές ενέργειας με τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια 
(λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λ.π.). Για το άζωτο χρησιμοποιήθηκε ενεργειακό 
ισοδύναμο 76,6 MJ/kg και για το ασβέστιο 8,15 MJ/kg [5]. Η ενέργεια για την 
παραγωγή, μορφοποίηση, συσκευασία και διανομή του MCPA  θεωρήθηκε ίση 
με 163,2 MJ/kg δ.ο. [5] Για κάθε μέθοδο κατεργασίας με βάση την απόδοση σε 
ξηρό βάρος σπόρου υπολογίστηκαν οι εκροές ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη 
την ανώτερη θερμογόνο δύναμη του σπόρου του σιταριού η οποία είναι ίση με 
19,46 MJ/kg [3]. Από τα παραπάνω στοιχεία υπολογίστηκαν για κάθε μέθοδο ο 
συντελεστής της ενεργειακής αποδοτικότητας ως ο λόγος των εκροών προς τις 
συνολικές εισροές ενέργειας και η ενεργειακή παραγωγικότητα ως ο λόγος της 
απόδοσης (σε σπόρο υγρασίας 13,5%) προς τις συνολικές εισροές ενέργειας. 

Κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου μετρήθηκε η εξέλιξη του 
φυτρώματος της καλλιέργειας, το αδέλφωμα και το ύψος των φυτών. Για το 
σκοπό αυτό σε κάθε πειραματικό τεμάχιο ορίστηκαν σε τυχαίες θέσεις ένα 
πλαίσιο παρατηρήσεων διαστάσεων 0,5×0,5 m. Επίσης στις 24/2 και 10/5/00 
συλλέχθηκε από 2 πλαίσια διαστάσεων  0,5×0,5 m που τοποθετήθηκαν επίσης 
σε τυχαίες θέσεις σε κάθε πειραματικό τεμάχιο το υπέργειο τμήμα του σιταριού 
και των ζιζανίων. Δείγματα των φυτών ξηράθηκαν σε κλίβανο στους 720C για 
48 ώρες και υπολογίστηκε η ξηρά βιομάζα τόσο του σιταριού όσο και των 
ζιζανίων. Η τελική απόδοση εκτιμήθηκε με τη συγκομιδή με την 
θεριζοαλωνιστική μιας λωρίδας διαστάσεων 1,1 × 10 m σε κάθε πειραματικό 
τεμάχιο. Δείγμα σπόρου από κάθε τεμάχιο τοποθετήθηκε σε κλίβανο στους 105 
0C για 72 ώρες για εκτίμηση της υγρασίας. 



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1. Ζιζάνια 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της ξηράς βιομάζας των 
ζιζανίων για τους δύο πειραματικούς αγρούς και για δύο ημερομηνίες, μια στην 
αρχή της ανάπτυξης της καλλιέργειας και μια στο τέλος. Παρατίθεται επίσης η 
ξηρά βιομάζα της καλλιέργειας για τις ίδιες ημερομηνίες. Όπως διαπιστώνεται, 
οι μέθοδοι (Σ) και (ΒΚ) παρουσίαζαν σημαντικά μειωμένη βιομάζα ζιζανίων. Οι 
μέθοδοι (ΠΚ) και (Δ) παρουσίαζαν υψηλότερη προσβολή. Πριν από την 
εφαρμογή του MCPA, η βιομάζα των ζιζανίων αποτελούσε περίπου το 1/3 της 
βιομάζας της καλλιέργειας. Με τον ψεκασμό του ζιζανιοκτόνου ωστόσο τα 
ζιζάνια καταστράφηκαν και από την μέτρηση στις 10/5 διαπιστώνεται ότι οι 
μέθοδοι αυτές αν και πάλι παρουσίαζαν περισσότερα ζιζάνια δεν αντιμετώπιζαν 
ουσιαστικό πρόβλημα διότι η βιομάζα της καλλιέργειας ήταν 8-12 φορές 
υψηλότερη. Αντίθετα με τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις, στην ακαλλιέργεια τα 
ζιζάνια ήταν δραματικά αυξημένα. Αυτό όμως οφείλονταν σε σημαντικό βαθμό 
στην αποτυχία εγκατάστασης της καλλιέργειας του σιταριού (Πίνακας 2). 

 
Πίνακας 1. Ξηρά βιομάζα σιταριού και ζιζανίων 

 

24/2/00 10/5/00 24/2/00 10/5/00

Σ 0,09 1,92 37,82 266,68
ΒΚ 0,78 6,34 31,24 245,80
ΠΚ 9,09 16,68 25,88 195,79
Δ 8,31 21,01 20,66 178,99
Α 172,79 118,12 2,67 23,81

LSD 0,05 1,58 1,52 2,52 14,18
CV(%) 52,8 32,3 21,5 15,7

Ξηρά βιομάζα ζιζανίων (g/m2) Ξηρά βιομάζα σιταριού (g/m2)

 
 

3.2. Εξέλιξη καλλιέργειας 

Σε σχέση με την συμβατική κατεργασία, στις μεθόδους μειωμένης 
κατεργασίας σημειώθηκε μειωμένο φύτρωμα (Πίνακας 2). Ο πληθυσμός μετά 
την ολοκλήρωση του φυτρώματος στην μέθοδο (ΒΚ) ήταν μειωμένος κατά 
10,9%, στη μέθοδο (ΠΚ) μειωμένος κατά 41,3%, στην μέθοδο (Δ) μειωμένος 
κατά 58,9% ενώ στην μέθοδο της ακαλλιέργειας υπήρξε αποτυχία του 
φυτρώματος. Οι μειωμένοι πληθυσμοί αναπληρώθηκαν εν μέρει από το 
υψηλότερο αδέλφωμα των φυτών στις τρεις μεθόδους μειωμένης κατεργασίας. 
Ο τελικός πληθυσμός μετά το αδέλφωμα ήταν στην μέθοδο (ΒΚ) μειωμένος 
μόλις κατά 1,4%, στην μέθοδο (ΠΚ) μειωμένος κατά 19,7% και στην μέθοδο 
(Δ) μειωμένος κατά 40,4%.   

 



Πίνακας 2. Στοιχεία ανάπτυξης και παραγωγής της καλλιέργειας του σιταριού. 
 

Πληθυσμός 
μετά το 

φύτρωμα

Πληθυσμός 
μετά το 

αδέλφωμα

Απόδοση 
(υγρασία 

13%)
(φυτά/m2) (φυτά/m2)  (kg/στρ)

Σ 301,9 2,84 844,39 106,3 13,76 337,7
ΒΚ 268,9 3,15 824,20 106,2 12,93 328,2
ΠΚ 177,1 3,89 625,71 99,8 14,60 241,2
Δ 124,0 4,13 507,55 98,5 15,85 215,9
Α 7,5 3,53 12,00 71,7 17,64 94,6

LSD 0,05 16,0 0,32 44,88 5,6 0,75 12,6
CV(%) 18,4 20,8 15,6 8,4 6,2 10,5

Τελικό 
ύψος 

φυτών 
(cm)

Αδέλφωμα 
(αδέλφια / 

φυτό)

Υγρασία 
σπόρου 

(%)

 
 
Διαφορές μεταξύ των μεθόδων κατεργασίας διαπιστώθηκαν και ως προς την 

ανάπτυξη των φυτών. Τα φυτά στη συμβατική κατεργασία και τη μέθοδο (ΒΚ) 
αναπτύχθηκαν ταχύτερα και τελικά απέκτησαν σημαντικά μεγαλύτερο ύψος 
(Πίνακας 2). Σημαντικές ήταν επίσης οι διαφορές ως προς την ξηρά βιομάζα με 
το σιτάρι στη μέθοδο (Σ) να εμφανίζει την καλύτερη ανάπτυξη (Πίνακας 1). 

Εξετάζοντας την απόδοση της καλλιέργειας διαπιστώνεται ότι σε σχέση με 
τη συμβατική κατεργασία, στη μέθοδο (ΒΚ) σημειώθηκε μια ελαφρά μείωση 
της τάξης του 2,8% η οποία ωστόσο δεν ήταν στατιστικώς σημαντική. Στις 
άλλες δύο μεθόδους μειωμένης κατεργασίας όμως, η μείωση της απόδοσης ήταν 
ιδιαίτερα αισθητή. Σε σχέση με τη συμβατική κατεργασία, στην μέθοδο (ΠΚ) 
υπήρχε μείωση της απόδοσης της τάξης του 28,6% και στην μέθοδο (Δ) μείωση 
της τάξης του 36,1%. Για την μέθοδο (Α) η απόδοση κρίνεται άνευ σημασίας 
λόγω της αποτυχίας εγκατάστασης της καλλιέργειας. Με ανάλυση συσχέτισης 
διαπιστώθηκε ότι μια αιτία για τη μείωση των αποδόσεων ήταν οι μειωμένοι 
πληθυσμοί (R2 = 0,81). Διαφορές τέλος σημειώθηκαν και στην υγρασία του 
συγκομιζόμενου σπόρου (Πίνακας 2). Γενικά υπήρχε μια τάση για τις μεθόδους 
εντατικότερης κατεργασίας να εμφανίζουν λιγότερη υγρασία. Το γεγονός αυτό 
οφείλονταν στο ότι τα φυτά είχαν λιγότερα αδέλφια και άρα παρουσίαζαν 
πρωϊμότερη και πιο ταυτόχρονη ωρίμανση.   

 
3.3. Ισοζύγια εισροών – εκροών ενέργειας 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η πραγματική απορροφόμενη ενέργεια από τα 
γεωργικά μηχανήματα καθώς και η ενέργεια των σταθερών στοιχείων. Με τον 
βαρύ καλλιεργητή η κατανάλωση ενέργειας ήταν υπο-διπλάσια του οργώματος. 
Σημαντική επίσης ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας με τον περιστροφικό 
καλλιεργητή (περίπου 40% σε σχέση με το όργωμα) ενώ με τη δισκοσβάρνα η 
κατανάλωση ενέργειας ήταν 6,5 φορές μικρότερη από το όργωμα Το γεγονός 
αυτό ήταν συνέπεια και του μικρότερου βάθους εργασίας. Τέλος, η ενέργεια που 
καταναλώνεται με τα μηχανήματα για τις λοιπές καλλιεργητικές εργασίες ήταν 
επίσης περιορισμένη. 



Πίνακας 3. Εισροές ενέργειας με τα γεωργικά μηχανήματα 

στην 
έλξη

στο 
PTO Σύνολο

Μηχανήματα κατεργασίας
Άροτρο 17,1 17,1 193,4 25,98 219,37
Βαρύς καλλιεργητής 7,5 7,5 93,2 13,50 106,65
Περιστροφ καλλιεργ 1,7 18,8 20,5 113,0 15,86 128,86
Δισκοσβάρνα 1,7 1,7 29,1 4,20 33,32

Λοιπά μηχανήματα
Σπαρτική σιτηρών 0,6 0,6 47,3 9,63 56,95
Ψεκαστικό 2,0 0,1 2,1 40,2 6,61 46,85
Λιπασματοδιανομέας 4,1 0,2 4,3 58,8 5,30 64,06
Θεριζοαλωνιστική 59,0 37,88 96,89

* Για τη θεριζοαλωνιστική δεν ήταν δυνατή η μέτρηση της απορροφόμενης ενέργειας. Η ενέργεια των 
μεταβλητών στοιχείων  υπολογίστηκε από στοιχεία της κατανάλωσης καυσίμου του Leach, (1975)

Απόσβεση 
ενέργειας 
σταθερών 
στοιχείων Σύνολο

Απορροφόμενη 
ενέργεια Eνέργεια 

μεταβλητών 
στοιχείων

 
 
Στον Πίνακα 4 συνοψίζονται οι εισροές ενέργειας με τις διάφορες 

καλλιεργητικές επεμβάσεις. Το μεγαλύτερο μερίδιο των ενεργειακών εισροών, 
(~64%) καταλαμβάνει η λίπανση. Ακολουθούν η κατεργασία του εδάφους και η 
σπορά (~15% έκαστη), η συγκομιδή (~5%) και η ζιζανιοκτονία (~0,5%). 
Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρει και ο Τσατσαρέλης (1992) [11] Με τη 
μείωση της εντατικότητας της κατεργασίας προέκυψε εξοικονόμηση ενέργειας 
της τάξης του 6,1-6,9% για τις μεθόδους (ΒΚ) και (ΠΚ), της τάξης του 11,8% 
για την μέθοδο (Δ) και της τάξης του 15,5% για την μέθοδο (Α). Η μείωση των 
αποδόσεων όμως οδήγησε σε μια ανάλογη μείωση των εκροών ενέργειας. 
Εξετάζοντας την ενεργειακή παραγωγικότητα και τον συντελεστή ενεργειακής 
αποδοτικότητας προκύπτει ότι η πλέον αποδοτική μέθοδος ήταν η (ΒΚ). 
Ακολουθεί με μικρή διαφορά η (Σ) και έπονται με μεγάλη διαφορά οι μέθοδοι 
(ΠΚ) και (Δ). Για την (Α) οι συντελεστές δεν έχουν πρακτικό ενδιαφέρον καθότι 
η εγκατάσταση της καλλιέργειας απέτυχε όπως προαναφέρθηκε.    

 
Πίνακας 4. Ισοζύγια εισροών – εκροών ενέργειας 

Σ ΒΚ ΠΚ Δ Α

1 κατεργασία 298 181 166 72 0
2 ζιζανιοκτονία 10 10 10 10 10
4 σπορά 289 289 289 289 289
5 λίπανση 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228
7 συγκομιδή 97 97 97 97 97

σύνολο 1.922 1.805 1.790 1.696 1.624

338 328 241 216 95
5.814 5.651 4.153 3.716 1.629
3,03 3,13 2,32 2,19 1,00

0,176 0,182 0,135 0,127 0,058Ενεργειακή παραγ/τητα (kg/MJ)

Απόδοση  (kg/στρ)

Εισροές ενέργειας (MJ/στρ)

Εκροές ενέργειας (MJ/στρ)
Συντ. ενεργειακής αποδοτικότητας 

 
 



4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την εφαρμογή μεθόδων μειωμένης κατεργασίας στο σιτάρι προέκυψε 
μια μείωση της παραγωγής της τάξης του 2,8% για την μέθοδο (ΒΚ) και της 
τάξης του 28,6-38,1% για τις μεθόδους (ΠΚ) και (Δ) αντίστοιχα. Για τη μέθοδο 
(Α) η απόδοση δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική καθότι υπήρχε αποτυχία 
εγκατάστασης της καλλιέργειας κατά το φύτρωμα. Η μείωση της απόδοσης 
οφείλονταν σε ένα βαθμό στο μειωμένο φύτρωμα της καλλιέργειας. Το 
καλύτερο φύτρωμα σημειώθηκε στη συμβατική κατεργασία. Αιτίες που μπορεί 
να προκάλεσαν το φτωχό φύτρωμα για τις μεθόδους μειωμένης κατεργασίας και 
ιδίως για την ακαλλιέργεια, είναι η μη επαφή του σπόρου με το έδαφος εξαιτίας 
της παρουσίας φυτικών υπολειμμάτων τα οποία συγκρατούσαν τον σπόρο μην 
επιτρέποντας τον να πέσει στο έδαφος, η μη αποτελεσματική κάλυψη του 
σπόρου εξαιτίας της παρουσίας μεγαλύτερων βώλων εδάφους (διαπιστώθηκε 
μακροσκοπικά για τις μεθόδους ΠΚ και Δ) και ίσως η παραγωγή τοξινών από τα 
διασπώμενα φυτικά υπολείμματα πλησίον του σπόρου. Σε μια αντίστοιχη 
έρευνα στην περιοχή του Βελεστίνου [4] είχε διαπιστωθεί ότι στη μειωμένη 
κατεργασία, η γραμμική σπορά του σιταριού έδινε καλύτερα αποτελέσματα από 
την επιφανειακή διανομή του σπόρου γεγονός που αποδόθηκε στην καλύτερη 
επαφή του σπόρου με το έδαφος για την πρώτη περίπτωση.  

Τα αποτελέσματα από τα πειράματα των προηγούμενων ετών έδειξαν ότι 
ένας άλλος σημαντικός παράγοντες που οδηγεί στη μείωση των αποδόσεων των 
εαρινών καλλιεργειών στις μεθόδους μειωμένης κατεργασίας είναι ο 
ανταγωνισμός από τα ζιζάνια [1,2,6]. Στην παρούσα μελέτη όμως φαίνεται ότι 
με την εισαγωγή μιας χειμερινής καλλιέργειας σιταριού προέκυψε μια 
σημαντική άμβλυνση του προβλήματος με τα ζιζάνια κατά την περίοδο της 
ανάπτυξης του σιταριού για όλες τις μεθόδους μειωμένης κατεργασίας πλην της 
ακαλλιέργειας. Αν και στις μεθόδους (ΠΚ) και (Δ) τα ζιζάνια ήταν πολύ 
περισσότερα από αυτά που μετρήθηκαν στην συμβατική κατεργασία, εντούτοις 
η ανάπτυξή τους σε σχέση με την ανάπτυξη του σιταριού ήταν περιορισμένη γι 
αυτό και δεν δημιουργούσαν σημαντικό πρόβλημα ανταγωνισμού με την 
καλλιέργεια. Απεναντίας, στις εαρινές καλλιέργειες των προηγούμενων ετών, η 
ανάπτυξη των ζιζανίων σε σχέση με την ανάπτυξη της καλλιέργειας ήταν 
ιδιαίτερα αυξημένη [1,2,6]. Στην μέθοδο της ακαλλιέργειας, τα ζιζάνια ήταν 
ιδιαίτερα αυξημένα. Το γεγονός όμως αυτό είχε άμεση σχέση με την απουσία 
της καλλιέργειας λόγω μη φυτρώματος του σπόρου. Να σημειωθεί ωστόσο ότι 
κατά την περίοδο της σποράς δεν ήταν απαραίτητη η εφαρμογή glyphosate, 
όπως γινόταν στις εαρινές καλλιέργειες κατά τα προηγούμενα έτη [1,2,6], 
καθότι την περίοδο αυτή δεν υπήρχαν καθόλου ζιζάνια στο χωράφι. Το γεγονός 
αυτό οφείλονταν στην επικράτηση των εαρινών ζιζανίων έπειτα από τριετή 
αμειψισπορά εαρινών καλλιεργειών.     

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στις αρδευόμενες εαρινές καλλιέργειες [6], για το 
σιτάρι οι εισροές ενέργειας που προέρχονται από την κατεργασία του εδάφους 
αποτελούν σημαντικό μερίδιο (~15%) των συνολικών ενεργειακών εισροών. Η 
πλέον επωφελής μέθοδος κατεργασίας ήταν η (ΒΚ). Σε σχέση με την συμβατική 



κατεργασία σημειώθηκε εξοικονόμηση των εισροών ενέργειας της τάξης του 
6,1% ενώ η μείωση της απόδοσης ήταν μόλις 2,8%. Συνεπώς για την μέθοδο 
(ΒΚ) υπολογίστηκε ο υψηλότερος συντελεστής ενεργειακής αποδοτικότητας 
(3,13) και η υψηλότερη ενεργειακή παραγωγικότητα (0,182 g/MJ). Στην 
συμβατική κατεργασία οι αντίστοιχες τιμές ήταν 3,03 και 0,176 g/MJ. Τα 
αποτελέσματα συμφωνούν με τα στοιχεία παλαιότερης έρευνας στην Ελλάδα 
[11] στην οποία εκτιμάται ότι ο συντελεστής ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
μια μη αρδευόμενη καλλιέργεια σιταριού κυμαίνεται μεταξύ 2,35 – 2,90. Για τις 
μεθόδους (ΠΚ) και (Δ) η μείωση της απόδοσης οδήγησε σε μια σημαντική 
μείωση των ενεργειακών εκροών οι οποίες δεν ήταν δυνατό να αντισταθμιστούν 
από την εξοικονόμηση ενέργειας. Φάνηκε ότι η εισαγωγή βαρέως καλλιεργητή 
αντί για άροτρο δίνει μια πρώτη εναλλακτική λύση στην υποκατάσταση του 
οργώματος σε καλλιέργεια χειμερινού σιταριού όταν αυτό σπέρνεται μετά από 
εαρινές αρδευόμενες καλλιέργειες.  
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ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Η/Y ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα πολυμέσα (multimedia) στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, είτε σε αυτόνομο σύστημα 
είτε σε χρήση στον παγκόσμιο ιστό (WWW), συναντούν ολοένα κι αυξανόμενη αποδοχή 
και καταξίωση στην διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα ως ένα πολυδύναμο περιβάλλον 
φιλόξενο για δραστηριότητες εκπαιδευτικής έρευνας και διερευνητικής μάθησης. Στην 
παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια έρευνας και συνδυασμού των παραπάνω 
τεχνολογιών μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού λογισμικού Η/Υ για 
την χρήση του στην ενισχυτική διδασκαλία των φοιτητών του τμήματος Γεωργικών 
Μηχανών και Αρδεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.  
 
Λέξεις κλειδιά: Πολυμέσα Η/Υ, εργαλείο ενίσχυσης στη Γεωργική Μηχανική. 
 
 
COMPUTER MULTIMEDIA AS A TOOL TO ENCHACE 

EDUCATIONAL PROCESS IN AGRICULTURAL 
ENGINEERING 
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ABSTRACT 
Computer Assisted Instruction and Learning multimedia as an independent system or in 
use in World Wide Web have appointed to the educational community as a multi-
functional platform for educational research and exploratory learning purposes. In the 
present study an attempt is made to combine and research the above technologies in a 
prototype piece of educational PC software which aims to be used to echance higher 
education (university) courses in the Department of Agricultural Engineering and 
Irrigation of School of Agriculture in the Technological Educational Institute of Larissa, 
Greece. 
 
Keywords: PC multimedia, enchace courses in Agricultural Engineering.  
 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Θεωρίες μάθησης σε σχέση με τη γένεση και εισαγωγή της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης 

H εκπαιδευτική τεχνολογία (ΕΤ), ως σύγχρονη έννοια εμφανίστηκε στις Η.Π.Α. 
ως συνέχεια της ανάπτυξης των ιδεών σχετικά με την προγραμματισμένη 
διδασκαλία (ΠΔ) και βασίστηκε σε ορισμένες από τις σπουδαιότερες αρχές της 
πειραματικής ψυχολογίας. Καθοριστικό ρόλο στη γένεση της ΕΤ έπαιξε η 
δημοσίευση το 1960 ενός άρθρου του Skinner με τίτλο:«The Science of Learning 
and the Art of Teaching», (Η επιστήμη της μάθησης και η τέχνη της 
διδασκαλίας) [1]. O Skinner πίστευε ότι οι διδακτικές μηχανές (ΔΜ) θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα ευνοϊκά για τη μάθηση που θα 
ανέτρεπαν τα μειονεκτήματα του εκπαιδευτικού συστήματος [2]. Πίστευε επίσης 
ότι οι ΔΜ θα μπορούσαν να εφαρμόσουν ορισμένες γενικές αρχές μιας 
διδασκαλίας, η οποία θα στηριζόταν στον προγραμματισμό διαδοχικών 
ερωτήσεων προς το διδασκόμενο, γι' αυτό και η διδασκαλία αυτή ονομάστηκε 
(ΠΔ) [1, 3]. Από τις συμπεριφορικές θεωρίες μάθησης το μοντέλο του Gagne, με 
τον προσδιορισμό των συνθηκών μάθησης και κυρίως των εσωτερικών συνθηκών 
(ετοιμότητα για μάθηση, προαπαιτούμενες γνώσεις), είχε σημαντική επίδραση 
στην ΕΤ. Σύμφωνα με τον Gagne, η μάθηση εξαρτάται από το περιβάλλον που 
αλληλεπιδρά ο άνθρωπος [5]. Η ΠΔ επέδρασε στον τομέα του παιδαγωγικού 
σχεδιασμού, της ανάπτυξης διδακτικού υλικού πολυμέσων και του κλάδου που 
διαμορφώθηκε μετά ως διδασκαλία υποβοηθούμενη από Η/Υ [4, 6]. 
 
1.2 Η πληροφορική  και τα πολυμέσα στην εκπαίδευση 
Η εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση είχε ως αποτέλεσμα το 

σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μαθημάτων όπως: διδασκαλία ή μάθηση 
υποβοηθούμενη από υπολογιστή (Computer Assisted Instruction-CAI, Computer 
Assisted Learning-CAL, διδασκαλία ευφυώς υποβοηθούμενη από υπολογιστή-
EIAO) κ.ά.. Μεγάλα χρηματικά ποσά διατέθηκαν σε όλες τις χώρες για τον 
εξοπλισμό των σχολείων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικά, 
οι Scaife & Wellington σημειώνουν ότι η έκταση των επενδύσεων για 
μικροϋπολογιστές στη δεκαετία του '80 στην Αγγλία είναι σε τέτοιο επίπεδο, που 
κανένα άλλο είδος (item) της εκπαιδευτικής τεχνολογίας δε συγκρίνεται ούτε 
είναι πιθανό να συγκριθεί ως προς αυτό [7]. Στην υποβοηθούμενη από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) μάθηση κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν τα 
πολυμέσα (multimedia) όρος που σημαίνει παρουσίαση της πληροφορίας με 
περισσότερους από έναν τρόπους [8] ή είναι ο συνδυασμός σε μια 
παραγωγή:κειμένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης και κινητής) και βίντεο 
διανθισμένων με ισχυρή δόση διαλογικότητας με τον χρήστη [9]. Στη γαλλική 
βιβλιογραφία, ο όρος πολυμέσα, αναφέρεται σε δίκτυα υπολογιστών που επι-
τρέπουν τη διάδοση κειμένων, γραφικών, ήχου και κινούμενης εικόνας βίντεο [10, 
11]. Ο Η/Υ ενοποιεί όλα τα ανωτέρω μέσα θέτοντας τα υπό τον έλεγχο των 
τελικών χρηστών που μπορούν να εργάζονται εξατομικευμένα, ή σε ομάδες ή να 



συνεργάζονται με απομακρυσμένα άτομα μέσω δικτύων H/Y. Τα πολυμέσα 
λοιπόν, στον H/Y, είτε σε αυτόνομο σύστημα είτε σε χρήση στον παγκόσμιο 
ιστό (World Wide Web), γράφουν μια ιστορία πολυεπίπεδης χρήσης 
γενικότερου σκοπού με ολοένα αυξανόμενη αποδοχή και καταξίωση στη 
συνείδηση της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας ως ένα πολυδύναμο 
περιβάλλον εκπαίδευσης φιλόξενο για δραστηριότητες εκπαιδευτικής έρευνας 
και διερευνητικής μάθησης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια 
έρευνας και συνδυασμού των παραπάνω τεχνολογιών μέσω της δημιουργίας 
ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού λογισμικού Η/Υ που αφορά το αντικείμενο του 
Μηχανολογικού Εργαστηρίου (ME) για την χρήση του στην ενισχυτική 
διδασκαλία των φοιτητών του τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων 
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Απώτερος σκοπός είναι 
η πληρέστερη συνδυαστική εκπαίδευση των φοιτητών παράλληλα με την 
κλασσική διδασκαλία τους και ο εφοδιασμός τους με επιπλέον γνώσεις και 
δεξιότητες για τη χρήση τους στον σχεδιασμό, τις κατασκεύες και τις επισκεύες 
Γεωργικών Μηχανημάτων. 

 
2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Τα πολυμέσα (multimedia) στον Η/Y, είτε σε αυτόνομο σύστημα είτε σε 

χρήση στον παγκόσμιο ιστό (WWW), έχουν αξιοποιηθεί ευρέως ιδιαίτερα όσον 
αφορά στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ανάπτυξη διάφορων εφαρμογών 
που κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα από την απλή δημοσίευση παραδόσεων και 
εργασιών ως την ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρμογών (οι οποίες περιλαμβάνουν 
προσομοιώσεις, πολύπλοκα γραφικά, ποικίλες επικοινωνιακές και συνεργατικές 
δυνατότητες). Οι εφαρμογές αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο σε συνδυασμό με τις 
πανεπιστημιακές παραδόσεις όσο και σαν αυτόνομα εκπαιδευτικά μέσα. Ενδεικτικά, 
αναφέρουμε κάποιες εφαρμογές και κάποιες εργασίες, όπως οι παρακάτω:  

 Της ARKTOS Software, (1996), το πακέτο λογισμικού «Φυσική», όπου οι 
συγγραφείς με χρήση γραφικών επιχειρούν να μεταφέρουν με απλό τρόπο 
στο χρήστη ένα σύνολο από δυσνόητες έννοιες των Φυσικών Επιστημών. 

 Του Γ. Μανουσάκη, (1995), το πακέτο λογισμικού «H μαγεία της Χημείας 
μέσα από πειράματα», όπου με ψηφιοποιημένη εικόνα βίντεο ο χρήστης 
μπορεί να έχει μια πλήρη και πραγματική εικόνα για πολλά πειράματα 
χημείας εκ του φυσικού [8].   

 Των Yavepbaum και Liebowitz καθώς και των Bothum et al οι οποίοι 
σχεδίασαν και υλοποίησαν εκπαιδευτικές εφαρμογές βασισμένες στο WWW 
κάνοντας χρήση προσομοιώσεων, κινούμενων γραφικών και μεθόδων 
αυτόματης αξιολόγησης της προόδου των μαθητών σε πανεπιστημιακά 
μαθήματα που αφορούσαν τη Διοίκηση και τη Φυσική αντίστοιχα [12, 13]. 

 Των Reed and Aljeh καθώς και των Goldberg et al που ανέπτυξαν εφαρμογές οι 
οποίες περιλάμβαναν εκπαιδευτικό υλικό και αναφορές στο WWW σε συνδυασμό 
με προσομοιώσεις στους τομείς των αεροπροωθούμενων κινητήρων και των 
λειτουργικών συστημάτων Η/Υ αντίστοιχα. Οι εφαρμογές που ανέπτυξαν οι ανωτέρω 



χρησιμοποιούνταν παράλληλα με τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, έχοντας 
ταυτόχρονα ένα τμήμα των φοιτητών να παρακολουθεί το μάθημα με την 
παραδοσιακή του μορφή. Οι αναφορές συγκλίνουν στο γεγονός ότι οι φοιτητές που 
έκαναν χρήση της εφαρμογής σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά μαθήματα 
σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στις εξετάσεις [14, 15].  

Τα αποτελέσματα αυτών που συνδύασαν τα πολυμέσα με έρευνα δείχνουν ότι οι 
εκπαιδευτικές εφαρμογές ήταν περισσότερο αποτελεσματικές σε συνδυασμό με 
μαθήματα που γίνονταν με παραδοσιακό τρόπο.  
 
3. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
3.1 Τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα-υπερμέσα 
Τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα-υπερμέσα (interactive multimedia-hypermedia) 
καθορίζουν έναν τομέα που περιλαμβάνει ποικιλία συστημάτων, βασισμένα στον 
Η/Υ, ο οποίος επιτρέπει τη δημιουργία, ενοποίηση και το χειρισμό κειμένων, 
ποικίλων γραφικών, σταθερών/κινούμενων εικόνων βίντεο, ήχων και αναδρα-
στικών διαδικασιών για εφαρμογή στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στη 
δημόσια πληροφόρηση και αρχειοθέτηση, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες [16].  
 
3.2 Εκπαιδευτική εφαρμογή σε  περιβάλλον  πολυμέσων 
Θεωρώντας ότι η γνώση  που έχουμε αποκτήσει για τον κόσμο αποτελείται από μια 

σειρά νοητικά σχήματα και θεωρώντας την μάθηση ως μια διαδικασία δόμησης των 
νεοπροσλαμβανόμενων πληροφοριών  με τις ήδη υπάρχουσες στη μνήμη, [17], τότε ο 
αριθμός των συνδέσμων μεταξύ της ήδη υπάρχουσας αποθηκευμένης στη μνήμη 
γνώσης και της προσδοκώμενης νέας γνώσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της 
μαθησιακής διαδικασίας. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη δυνατότητα «περιήγησης» 
μια εφαρμογής πολυμέσων-υπερμέσων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε χρήστη ή ομάδας χρηστών, προσδίδει στις εφαρμογές αυτές τη μορφή του 
«ιδανικού» μαθητοκεντρικού μαθησιακού περιβάλλοντος [18]. Στη καθημερινή πράξη 
δεν επαληθεύεται πλήρως η προηγούμενη άποψη, καθώς αποτελεσματική πρόσβαση στην 
πληροφορία δεν σημαίνει απαραίτητα πρόοδο στην κατεύθυνση της γνώσης [19]. 
Ακόμη, έχουμε υπερφόρτωση του χρήστη ή των χρηστών με πληθώρα πληροφοριών και 
αύξηση της αίσθησης αποπροσανατολισμού τους λόγω της ανοικτής τοπολογίας και της 
πολυπλοκότητας της φύσης τέτοιων εφαρμογών [20]. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι ο 
σχεδιασμός μιας πολυμεσικής εφαρμογής παίζει πρωταρχικό και σημαίνοντα ρόλο, τόσο 
στο περιεχόμενο, στον τρόπο δόμησης και στην παρουσίασή του, όσο και στις ανάγκες των 
χρηστών και στην φιλικότητα χρήσης της εφαρμογής, ώστε να έχουμε ένα θετικό 
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά το σχεδιασμό της εφαρμογής μια βασική αρχή 
που αναφέρεται στην αναπαράσταση σύνθετων γνωστικών αντικειμένων -όπως το ΜΕ- 
με τη χρήση υπερμεσικών εφαρμογών, αφορά στην κατ' αρχήν κατάτμηση του συνόλου 
του περιεχομένου σε επιμέρους αυτοτελείς όμως νοηματικές ενότητες και η διασύνδεσή 
τους στη συνέχεια με συνδέσμους [21].  Άλλη βασική αρχή στο σχεδιασμό πολυμεσικής 
εφαρμογής είναι ότι ανάλογα με τις ανάγκες των παρουσιαζόμενων πληροφοριών 
πρέπει να γίνει ορθολογική επιλογή των χρησιμοποιούμενων μέσων αναπαράστασης 



της εκάτοτε πληροφορίας που θα δίνεται στο χρήστη.  Η εφαρμογή για την ενίσχυση 
της διδασκαλίας του μαθήματος του ΜΕ κάνει χρήση της μεταφοράς διάφορων 
πηγών μάθησης όπως του βιβλίου σημειώσεων του φοιτητή, βιβλίων τρίτων και 
πηγών του Διαδυκτίου σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί η ολιστική 
παρουσίαση του περιεχομένου μέσω μιας οικείας προς το χρήστη εικόνας. Το ΜΕ 
αποτελεί ένα διαθεματικό αντικείμενο καθώς εμπλέκει μια σειρά γνωστικά πεδία 
όπως Μηχανολογία, Μαθηματικά, Φυσική, κτλ. Για να αντιμετωπιστεί η 
συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα το υλικό δομήθηκε ( βλέπε Διάγραμμα Δομής) σε 
ανεξάρτητες ενότητες (πολυμεσικές σελίδες), οι οποίες συνδέονται ιεραρχικά μέσω 
ενός κεντρικού πίνακα περιεχομένων, αλλά και μέσω κατωτέρου επιπέδου πινάκων 
περιεχομένων που αναφέρονται στην κάθε ενότητα. Σε εννοιολογικό επίπεδο, οι 
διάφορες ενότητες συνδέθηκαν μεταξύ τους σύμφωνα με το πρότυπο δικτύου 
μέσω λέξεων ή γραφημάτων κλειδιών που περιλαμβάνονται στο υλικό. Για την 
εννοιολογική διασύνδεση χρησιμοποιήθηκε η εμπειρία της διδακτικής ομάδας 
του μαθήματος σε σχέση με την κατανόηση των εννοιών από τους φοιτητές. 
Επιπλέον το παρουσιαζόμενο υλικό έχει συμπληρωθεί με δυναμικές βιβλιογραφικές 
αναφορές στο χώρο του Διαδικτύου, οι οποίες στοχεύουν στο να δράσουν ως 
επιπρόσθετη βοήθεια και ως μονοπάτια εξερεύνησης για την αναζήτηση 
πληροφοριακού υλικού από τους φοιτητές. Επιπρόσθετα υπάρχει στη διάθεση 
των φοιτητών λεξικό ορολογίας δυναμικά διασυνδεδεμένου με το περιεχόμενο των 
ενοτήτων. Στην εφαρμογή έχουν ολοκληρωθεί μια σειρά από εργαλεία τα οποία 
είναι προσβάσιμα μέσω ειδικών σελίδων εργαλείων. Η εφαρμογή Μetrolab (σχ.1) 
έχει αναπτυχθεί με τη βοήθεια του εργαλείου Multimedia Authoring Toolbook, που 
παρέχει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον  ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών 
πολυμέσων και με Visual Pascal που υποστηρίζουν την εύκολη ανάπτυξη γραφικού 
περιβάλλοντος διεπαφής (GUI). 

 

 
Σχήμα 1. Αρχική οθόνη και οθόνη ενότητας από την πολυμεσική εφαρμογή. 

 
Στην εφαρμογή Metrolab προσομοιώνονται  οι διαδικασίες μέτρησης διαφόρων 

διαστάσεων με χρήση ποικίλων οργάνων μέτρησης υψηλής ακρίβειας, καθώς και ο ορθός 
τρόπος χρήσης των διαφόρων οργάνων μέτρησης και εργαλείων. Η σχεδιαστική ιδέα γύρω 
από την οποία αναπτύχθηκε η προσομοίωση είναι να δοθεί στο χρήστη μια 
επιπρόσθετη πρακτική απόκτησης γνώσης και κατανόησης τεχνικών καθώς και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στο αντικείμενο του ΜΕ, (Σχήμα 2). Έτσι, οι φοιτητές 
καλούνται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή με απώτερο σκοπό τον εφοδιασμό 
τους με επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να τις 
χρησιμοποιήσουν στην Γεωργική Μηχανική. Το εισαγωγικό παράθυρο της 



εφαρμογής αποτελείται από 1 παράθυρο με 2 σειρές πλήκτρων επιλογής (radio buttons), 
ένα αναδιπλούμενο μενού ένα πλήκτρο επιλογής βοήθειας και ένα πλήκτρο εξόδου.  

 

 
Σχήμα 2. Διάγραμμα δομής και Λειτουργίας της πολυμεσικής εφαρμογής. 

 
Ο χρήστης καλείται να εισάγει τις παραμέτρους που του ζητούνται. Συγκεκριμένα 

επιλέγει σύστημα  μέτρησης (S.I. ή Whitworth) από το αναδιπλούμενο μενού και 
κατόπιν επιλέγει  συγκεκριμένο μηχανολογικό μέσο (ΜΜ) από τα αντίστοιχα πλήκτρα 
επιλογής διαλέγει κατηγορία ΜΜ (εργαλεία, όργανα μέτρησης, κλπ). Με την επιλογή 
εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο το οποίο παρουσιάζει εν συντομία το σχετικό 
θεωρητικό υπόβαθρο στο μεσαίο μέρος του παραθύρου κάτω από την εικόνα του ΜΜ 
και στο κάτω μέρος του, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει την εκκίνηση 
μιας προσομοίωσης της χρήσης και εφαρμογής του ΜΜ με δυνατότητα επιλογής 
εκκίνησης προσομοίωσης ορισμένων ΜΜ  σε χρήση μέτρησης/εων διαφόρων 
δεδομένων. Αυτή η επιλογή παρέχει μια μεγάλη δυνατότητα γνωριμίας, εκμάθησης και  
απόκτησης δεξιοτήτων μετρήσεων με διάφορα ΜΜ με τη χρήση πολυμεσικών 
προσομοιώσεων καθώς και δοκιμασιών ελέγχου των γνώσεων των φοιτητών. Η 



εφαρμογή υποστηρίζει μηνύματα λάθους, καθώς και παρουσίαση μηνυμάτων  που 
αφορούν τις  σειρές παραμέτρων που χρησιμοποιεί. Η δομή και η λειτουργία της εφαρμογής 
φαίνεται δείχνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 2. 

 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους 

αναπτύσσεται και εφαρμόζεται η τεχνολογία των πολυμέσων [7, 8, 16]. Η εκπαιδευτική 
εφαρμογή που σχεδιάστηκε αποτελεί ένα πρωτότυπο λογισμικού Η/Υ για την χρήση του 
στην ενισχυτική διδασκαλία των φοιτητών του τμήματος Γεωργικών Μηχανών 
και Αρδεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, σκοπός 
του οποίου είναι ο καθορισμός και η τεκμηρίωση του σχεδιαστικού πλαισίου, πάνω στο 
οποίο στηρίχτηκε η ανάπτυξη της εφαρμογής. Το λογισμικό αποτελεί ένα συνδυασμό 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος υλοποιημένου σε πολυμεσικό περιβάλλον διεπαφής 
στο γνωστικό αντικείμενο του ΜΕ με μια εφαρμογή προσομοίωσης ορισμένων 
μηχανολογικών μέσων σε χρήση παρουσίασης εφαρμογής μέτρησης/εων δεδομένων η 
οποία παρέχει δυνατότητα γνωριμίας, εκμάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων 
μετρήσεων καθώς και δοκιμασιών ελέγχου των  γνώσεων των φοιτητών. Η 
εκπαιδευτική εφαρμογή των πολυμέσων κάνει χρήση των πολυμεσικών-υπερμεσικών 
δυνατοτήτων αναπαράστασης της πληροφορίας σε μια προσπάθεια υποστήριξης 
ενός δυναμικού μοντέλου μάθησης σε συνδυασμό με παρουσίαση στο χρήστη μιας 
σειράς από τεχνικές εφαρμογής, μετρήσεων και δεδομένα, ώστε να είναι σε θέση να 
οικοδομήσει ένα ποιοτικό μοντέλο των εννοιών που παρουσιάζονται. Επιπλέον θα ήταν 
χρήσιμη η επέκταση της προσομοίωσης σε άλλους τομείς που σχετίζονται με το ΜΕ 
(συγκολλήσεις, υλικά εφαρμογών κτλ) και η δυναμική σύνδεση των παραπάνω 
μηχανολογικών μέσων προορισμένων για τη χρήση τους στον σχεδιασμό, τις 
κατασκεύες και τις επισκεύες Γεωργικών Μηχανημάτων. 
Τρεις σπουδαίοι παράγοντες που δείχνουν ότι τα πολυμέσα θα χρησιμοποιούνται όλο 

και περισσότερο στην εκπαίδευση είναι οι ακόλουθοι : 1)Το σχετικά μικρό κόστος των 
συσκεύων που είναι απαραίτητες. 2)Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του 
Η/Υ με πολυμέσα ως μέσου υποβοήθησης της μάθησης έναντι άλλων παλαιοτέρων 
προσεγγίσεων, δεδομένου του υψηλού βαθμού αλληλεπιδραστικότητας τους με τον 
χρήστη. 3)Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Σύμφωνα με αρκετές έρευνες, η 
εφαρμογή των πολυμέσων στην εκπαίδευση θα συνεχίσει, σε παγκόσμια κλίμακα, να 
έχει αυξητικές τάσεις από πλευράς αριθμού χρηστών [8, 16].   
Δική μας επιθυμία είναι η αύξηση και ο εμπλουτισμός των δυνατοτήτων της 

εφαρμογής. Οι δυνατότητες που θα μπορούσε να προσφέρει μια τέτοια εφαρμογή 
σε συνδυασμό με δομημένο, σε εκπαιδευτικές πολυμεσικές εφαρμογές υλικό είναι 
πολύ μεγάλες, καθώς θα μπορούσε να υποστηρίξει τόσο την ενίσχυση 
πανεπιστημιακών μαθημάτων, όσο και προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης Γεωργικών Μηχανικών. Ακόμη αναμένονται ως έμμεσα 
αποτελέσματα η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση του Η/Υ σαν εργαλείου 
διερευνητικής μάθησης, αναζήτησης και παρουσίασης πληροφοριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων κριτικής σκέψης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των πληροφοριών, 



συνεργατικού πνεύματος και δεξιοτήτων μετρήσεων κι ελέγχου. Οι ανωτέρω 
ικανότητες και δεξιότητες αποτελούν πλέον βασικές απαιτήσεις τόσο της κοινωνίας 
της πληροφορίας όσο και του επιστημονικού πεδίου στο οποίο στοχεύουν οι φοιτητές 
να ενταχθούν και να δραστηριοποιηθούν μετά τη λήψη του πτυχίου τους. 
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