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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 13-14



Διάρκεια
Εργασία 2: 2-3 ώρες μαζί με την έρευνα (προτείνεται στους μαθητές να αρχίσουν
να γεμίζουν το τραπέζι στην τάξη, αλλά μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί στο σπίτι
καθώς μπορεί να χρειαστούν 1-2 ώρες)
Εργασία 3: 30 λεπτά
Εργασία 4: Μπορεί να γίνει ως εργασία στο σπίτι και να μεταφερθεί στην τάξη (η
διάρκεια εξαρτάται από το πώς θα θέλουν να κάνουν την εικόνα και εάν επιλέξουν
να φτιάξουν οι ίδιοι τη ‘γλάστρα’ ή eεάν θα την αγοράσουν)
Εργασία 6: ανάλογα με το αν θα αφιερώσουν χρόνο μόνο στην έρευνα για να
βρουν ένα κατάλληλο ημερολόγιο ή να φτιάξουν ένα δικό τους, 1-2 ώρες
Εργασία 7: 3 ώρες για να φτιάξουν την αφίσα (μπορεί επίσης να γίνει ως εργασία
στο σπίτι)

Μέθοδοι / τεχνικές παιχνιδοποίησης
Υπάρχουν πολλές τεχνικές παιχνιδιού σε αυτήν τη δραστηριότητα και ο
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ποια βήματα / εργασίες θα πραγματοποιήσει.
Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι / εργασία απαιτεί από τους μαθητές να κάνουν μια
οπτική απεικόνιση ενός μικρού πολυκαλλιεργικού κήπου (αυτό μπορεί να γίνει
εκτυπώνοντας εικόνες των επιλεγμένων φυτών ή μικροσκοπικά σύμβολα). Η
οπτική αναπαράσταση είναι χρήσιμη για τους μαθητές για να καταλάβουν και να
θυμούνται ό,τι έμαθαν όσο η γλάστρα μαζί με την οπτική απεικόνιση των φυτών
βρίσκονται στην τάξη. Μερικές ακόμη δραστηριότητες δίνονται επίσης ως ένα βήμα
παραπέρα, απαιτώντας από τους μαθητές να αγοράσουν και να φυτέψουν τους
σπόρους, τηρώντας ένα ημερολόγιο, να φροντίσουν τα φυτά τους και να
τεκμηριώσουν την πρόοδό τους συστηματικά μέσω του ημερολογίου. Οι μαθητές
παρουσιάζουν τα ευρήματά τους παρουσιάζοντας μια αφίσα.

Ημερολόγιο
Η κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα εξαρτάται από το ποια
φυτά θα συνδυαστούν σε μια μικρού μεγέθους πολυκαλλιέργεια. Η προτεινόμενη
περίοδος έναρξης αυτής της δραστηριότητας είναι ο Φεβρουάριος.
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Προετοιμασία

να γνωρίζει τη θεωρία της μόνιμης καλλιέργειας/ περμακουλτούρας και της
πολυκαλλιέργειας,
να έχει τις απαντήσεις των εργασιών σε ξεχωριστό έγγραφο,
να βοηθήσει τους μαθητές να βρουν έτοιμο πρότυπο για το ημερολόγιο
συγκομιδής ή να βοηθήσει τους μαθητές να φτιάξουν ένα δικό τους,
να τους βοηθήσει στην παρουσίαση των αφισών.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προετοιμασμένος για:

4

Προκλήσεις που θα οδηγήσουν στην
ολοκλήρωση της κύριας εργασίας
Μπορείτε να εντοπίσετε πολλές προκλήσεις καθ 'όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Πρώτα απ’όλα, πρέπει να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες για τα φρούτα και τα
λαχανικά που δίνονται, αλλά κυρίως να σκεφτείτε ποια μπορούν να
ομαδοποιηθούν σε μια γλάστρα πολυκαλλιέργειας και να το αιτιολογήσετε. Θα
είναι επίσης μια δημιουργική πρόκληση να βρεθούν τρόποι να κάνετε μια οπτική
αναπαράσταση της γλάστρας (Εργασία 4). Συνεργαστείτε στην εύρεση των
σπόρων (Εργασία 5). Αναζητήστε και βρείτε ή δημιουργήστε το κατάλληλο
ημερολόγιο (Εργασία 6) και προετοιμάστε μια παρουσίαση αφίσας (Εργασία 7).

Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση
Όλα τα βήματα των εργασιών 1-7 συσχετίζονται εν μέρει διαβαθμιστικά. Ανάλογα
με το διαθέσιμο χρόνο και τους πόρους, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει
μέχρι ποιο βήμα / εργασία θα διεκπεραιώσει. Προτείνεται οι μαθητές να φτάσουν
τουλάχιστον μέχρι την εργασία 4 ώστε να έχουν κάποια οπτική μορφή της έρευνας
τους. Ο πίνακας μπορεί να εκτυπωθεί ως αφίσα Α3 και να πλαστικοποιηθεί για
προβολή στην τάξη. Όσον αφορά την εργασία 5, εξαρτάται από τους πόρους για
την αγορά των σπόρων. Η εργασία 6 εξαρτάται από την προθυμία των μαθητών
και τον ενθουσιασμό που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες εργασίες, ενώ η
τελική εργασία 7 είναι ο συνδυασμός των γνώσεων που επιτεύχθηκαν ενώ
προκαλεί περαιτέρω τις δεξιότητες παρουσίασης των μαθητών.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Ενημέρωση / Επιθυμητά
αποτελέσματα & ικανότητες
Μέσα από αυτό το συναρπαστικό σύνολο δραστηριοτήτων οι μαθητές ηλικίας 13-
14 ετών θα προχωρήσουν βήμα προς βήμα σε ό,τι περιλαμβάνει η
περμακουλτούρα και η πολυκαλλιέργεια χρησιμοποιώντας τις ερευνητικές τους
δεξιότητες. Στη συνέχεια, η ομαδοποίηση των σπόρων θα χρειαστεί επίσης
κάποιες επιπλέον ερευνητικές δεξιότητες, συνδυάζοντας τη γνώση, καθώς και την
αναλυτική και κριτική σκέψη. Έχοντας ελάχιστο υλικό με την επιλογή να
συναρμολογήσουν τη γλάστρα μόνοι τους, η δραστηριότητα έχει ως στόχο να
δείξει στους μαθητές πόσο εύκολο και εφικτό είναι να μεγαλώσουν τον μικρό κήπο
τους όπου κι αν ζουν (πόλη ή εξοχή, σπίτι ή διαμέρισμα) ακόμα και με ελάχιστο
χώρο και πόρους. Οι δραστηριότητες προσπαθούν επίσης να κατευθύνουν
ενστικτωδώς τους μαθητές στην ουσία της μόνιμης καλλιέργειας που ενισχύει τη
βιοποικιλότητα, σχεδιάζει έξυπνα συστήματα μέσω ολιστικής σκέψης συστημάτων
ενώ «συνεργάζεται με τη φύση, και όχι ενάντια σε αυτή» Mollison (2002). Θα
αναπτύξουν την ευθύνη για την καλή ανάπτυξη των σπόρων τους. Επιπλέον, θα
μάθουν πώς να φροντίζουν τα φυτά τους,τεκμηριώνοντας την πρόοδό τους
συστηματικά μέσω του ημερολογίου. Ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά θα είναι αρκετά
περήφανα για να παρουσιάσουν την προσπάθειά τους παρουσιάζοντας μία αφίσα.
Η παρουσίαση της αφίσας θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
παρουσίασης.

Συζήτηση / σημαντικότητα της
επίσημης εκπαίδευσης 
Η ομάδα των μαθητών μπορεί να συζητήσει σχετικά με την ομαδοποίηση που
έκανε για τους σπόρους, να αιτιολογήσει γιατί τους έβαλαν μαζί, να δικαιολογήσει
το μέγεθος της γλάστρας που έχουν φτιάξει / αγοράσει. Επίσης, μπορούν να
παρουσιάσουν την αφίσα τους ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να είναι έτοιμοι να
δεχτούν ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και ολόκληρη τη διαδικασία.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
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6Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Φύλλο εργασίας μαθητή
ΗΛΙΚΙΑ: 13-14



Θεωρία σχετική με το STE(A)M

Ζωολογία (μελέτη βιολογίας των ζώων).
Φυτολογία (μελέτη της βιολογίας των φυτών).
Ανατομία (μελέτη της μορφολογίας των οργανισμών).
Φυσιολογία (μελέτη των λειτουργιών των οργανισμών).
Ανθρωπολογία (μελέτη της δομής και των λειτουργιών των ανθρώπινων
συστημάτων).
Οικολογία (μελέτη οργανισμών σε σχέση με το περιβάλλον τους) και άλλα.

Η βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της ζωής.
Με άλλα λόγια, διερευνά οργανισμούς στο περιβάλλον στο οποίο ζουν ή στο
εργαστήριο. Η μέθοδος που ακολουθούν οι βιολόγοι για την ερμηνεία διαφόρων
βιολογικών φαινομένων και διαδικασιών δεν απέχει πολύ από τα βήματα που
ακολουθούμε για την επίλυση απλών καθημερινών προβλημάτων.

Η βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τις λειτουργίες των
οργανισμών, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον. Λόγω της
πολυπλοκότητας αυτών των μελετών, η βιολογία περιλαμβάνει διάφορους
κλάδους όπως:

Σε αυτήν τη δραστηριότητα μπορείτε να βρείτε μια εργασία για τη φυτολογία που
είναι ένας κλάδος της βιολογίας αλλά επίσης σχετίζεται με την περμακουλτούρα. Η
μικτή κηπουρική λαχανικών εμπίπτει στη φιλοσοφία της μόνιμης καλλιέργειας και
πιο συγκεκριμένα, αυτό που ονομάζεται «πολυκαλλιέργεια». Η λέξη σημαίνει την
καλλιέργεια πολλών διαφορετικών τύπων φυτών μαζί. Το αναπτυσσόμενο μείγμα
σε μια πολυκαλλιέργεια μπορεί να περιλαμβάνει λαχανικά, βότανα, λουλούδια
ακόμη και φρούτα. Οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την προσέγγιση σε
όλο τον κόσμο για εκατοντάδες χρόνια, συχνά με μεγάλη επιτυχία. 

(Πηγή:
https://www.permaculture.org.uk/sites/default/files/page/document/MixedVegGard
en_A4_colourbooklet.pdf, Τελευταία πρόσβαση 18/06/2020)
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Λέξεις κλειδιά
Μόνιμη καλλιέργεια/ Περμακουλτούρα, πολυκαλλιέργεια, σπόροι

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Γενικός σκοπός
Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών θα εξοικειωθούν με διαφορετικούς τύπους σπόρων
που συχνά εντοπίζονται στο χώμα μιας μόνιμης καλλιέργειας.

Προτεινόμενο περιβαλλοντικό
πλαίσιο
Μπορεί να είναι στην τάξη ή σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. στην αυλή του σχολείου)

Εκπαιδευτικοί στόχοι

να είναι σε θέση να διακρίνουν τους 12 σπόρους δεδομένου τις απαραίτητων
προϋποθέσεων τους για να αναπτυχθούν όπως φαίνεται στην εργασία.
να είναι σε θέση να αναφέρουν τουλάχιστον τρεις από τις βασικές ανάγκες για
τουλάχιστον 5 σπόρους για να μπορέσουν να αναπτυχθούν.
να χρησιμοποιήσουν αναλυτική σκέψη και κριτική σκέψη για να
ομαδοποιήσουν τους 12 σπόρους σε υποκατηγορίες και ποιοί θα φυτευτούν
μαζί, ώστε να αναπτυχθούν επιτυχώς.
να εξοικειωθούν με τα βήματα του φυτέματος σε ένα αυτοσχέδιο πλαίσιο μίνι
κήπου.

Οι μαθητές ηλικίας 13-14 πρέπει:

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά
Γλάστρες για να φυτέψετε τους σπόρους ή αυτοσχέδια κουτιά
Διάφορα είδη εδάφους, επίσης διαθεσιμότητα ηλιακού φωτός και νερού
Σπόροι (βάση των οποίων θα επιλέξουν ποιους να φυτέψουν)

1.
2.
3.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Μέσα και πηγές
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών μέσω κάμερας ή κινητού τηλεφώνου /
υπολογιστής ταμπλέτας κ.λπ.
Υλικό για την κατασκευή της αφίσας (σκληρό χαρτί A3, ίσως ψαλίδι,ίσως
κόλλα)

1.
2.

3.

Εργασίες
Χωριστείτε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων
Έρευνα:

Τι είναι μια πολυκαλλιέργεια; δώστε έναν ορισμό.
Δηλώστε τα οφέλη της πολυκαλλιέργειας. Δώστε τις διαφορές της από
άλλες μορφές κηπουρικής.
Αναφέρετε πώς μπορεί να μοιάζει. Πώς λειτουργεί μια
πολυκαλλιέργεια;
Βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να συμπληρώσετε τον
παρακάτω πίνακα.
Προσθέστε στις δικές σας σημειώσεις τυχόν άλλα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά τη δημιουργία μιας πολυκαλλιέργειας (π.χ. χώρος που
απαιτείται μεταξύ των φυτών, λαμβάνοντας υπόψη το στυλ διαχείρισης
κ.λπ.)
Στη συνέχεια ομαδοποιήστε τους σπόρους που μπορούν να
συνδυαστούν (χρησιμοποιήστε το Νο.1 για την πρώτη ομάδα, το Νο.2
για τη δεύτερη και ούτω καθεξής).

1.
2.

i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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ΛεπτομέρειεςΣπόρος

Καλύτερη
εποχή του
χρόνου για

φύτεμα

Έδαφος
φυτέματος

Κατάλληλος
καιρός /

θερμοκρασία

Βάθος
φυτέματος

Απαραίτητες
προϋποθέσεις

νερού

Περίοδος
ωρίμανσης

Απαραίτητες
προϋποθέσεις

φωτός του
ήλιου

ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

ΠΑΝΤΖΑΡΙ

ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ

ΑΓΡΙΟ ΚΑΡΟΤΟ

ΣΚΟΡΔΟ

ΣΠΑΝΑΚΙ

ΦΑΣΟΛΙΑ
KOINA

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

Πίνακας2

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΗΘΟΣ

ΧΑΜΟΜΗΛΙ

ΑΡΑΚΑΣ

ΠΑΤΑΤΑ
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3 Δικαιολογήστε την ομαδοποίηση
στο παρακάτω πλαίσιο.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΛεπτομέρειεςΣπόρος

Καλύτερη
εποχή του
χρόνου για

φύτεμα

Έδαφος
φυτέματος

Κατάλληλος
καιρός /

θερμοκρασία

Βάθος
φυτέματος

Περίοδος
ωρίμανσης

Απαραίτητες
προϋποθέσεις

φωτός του
ήλιου

Απαραίτητες
προϋποθέσεις

νερού
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Σπόροι και φυτά
Συνεργαστείτε με την ομάδα σας στην εύρεση των πραγματικών
σπόρων και φυτέψτε τους στο αυτοσχέδιο κουτί / γλάστρα σας.

5

Ημερολόγιο
Δημιουργήστε το δικό σας ημερολόγιο σχετικά με την αναμενόμενη
περίοδο ανάπτυξης και συγκομιδής και την ανάπτυξη εγγράφων μέσω
φωτογραφιών (εναλλακτικά βρείτε ένα κατάλληλο πρότυπο για το
ημερολόγιό σας στο Διαδίκτυο, π.χ. https://bit.ly/3eQYThM)

6

4 Κήπος μικρο-πολυκαλλιέργειας
Δημιουργήστε μια οπτική απεικόνιση ενός
κήπου μικρο-πολυκαλλιέργειας στην τάξη σας
χρησιμοποιώντας το πραγματικό έδαφος που
απαιτείται για ΕΝΑΝ από τους
ομαδοποιημένους σπόρους χρησιμοποιώντας
ένα αυτοσχέδιο κουτί (π.χ. κουτί κρασιού/
κασώνι) / ή έτοιμη γλάστρα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη το μέγεθος
της γλάστρας ανάλογα με τον αριθμό των
προϊόντων και το μέγεθός τους όταν
ωριμάσουν

Εικόνα 2 Πολυγαλλιεργικό ημερολόγιο (Ανακτήθηκε από: https://bit.ly/2zAcY33 , Τελευταία
πρόσβαση: 18/06/2020)

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εικόνα 1 Φωτογραφία συντάκτη
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7 Αφίσα
Κάντε μια παρουσίαση αφίσας με ολόκληρο τον κύκλο της
ομαδοποιημένης ζωής των σπόρων και τις προδιαγραφές που
χρειάστηκε για να αναπτυχθεί (θυμηθείτε ότι η αφίσα πρέπει να έχει
μέγεθος περίπου Α3 με επαρκές κείμενο και εικόνες). Μπορείτε να βρείτε
οδηγίες μέσω https://www.youtube.com/watch?v=FRwFrsple5s

Εικόνα 3 Σπόροι που μπορούν να συνδυαστούν

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Προστασία και Ασφάλεια
(Σηµείωση: Θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τη λίστα ασφάλειας και
προστασίας όπως φαίνεται στο LivingSTEM Εγχειρίδιο, Κεφάλαιο 8)



ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

ΠΑΝΤΖΑΡΙ

ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ

ΑΓΡΙΟ
ΚΑΡΟΤΟ

ΣΚΟΡΔΟ

ΣΠΑΝΑΚΙ

ΦΑΣΟΛΙΑ

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
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 Απαντήσεις για κλίμα Νότιας Ευρώπης

Φεβρουάριος-
Μάρτιος ή
Ιούλιος-

Αύγουστος

Ιούλιος-
Αύγουστος

Φεβρουάριος-
Απρίλιος ή

Ιούλιος-Αύγουστος
(ανάλογα με την

ποικιλία)

Οκτώβριος-
Φεβρουάριος

Αύγουστος-
Σεπτέμβριος ή
Φεβρουάριος-

Μάρτιος

Απρίλιος-
Αύγουστος

Μάρτιος-
Αύγουστος

Καλά
στραγγιζόμενο

Γόνιμο 
έδαφος

Καλά
στραγγιζόμενο

Αργιλώδες ή
Καλά

στραγγιζόμενο

Καλά
στραγγιζόμενο

Καλά
στραγγιζόμενο

Υγρό 
έδαφος

10 - 30°C

21°C

7 - 30°C

15 - 26°C

7 -23°C

15 - 29°C

21°C

0.5 εκ.

0.5 εκ.

0.5 - 1.5 εκ.

1.5 - 2.5 εκ.

1.5 εκ.

2.5 - 5 εκ.

7 εκ.

ΧΑΜΗΛΕΣ
(κάθε 10-14

μέρες,
κρατήστε το
έδαφος υγρό

ΥΨΗΛΕΣ 
(ΚΑΘΕ 2-3

ΜΕΡΕΣ

ΜΕΣΕΣ 
(2.5 ΕΚ. ΚΑΘΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

ΜΕΣΕΣ

ΥΨΗΛΕΣ 
(το έδαφος

πρέπει να είναι
πάντα υγρό)

ΥΨΗΛΕΣ ( το
έδαφος πρέπει
να είναι πάντα

υγρό

ΜΕΣΕΣ

55 - 80

60 - 90

65 - 70

90

40 - 50

95 - 125

21 - 28

Πλήρες

ΠΟΛΛΕΣ
(τουλάχιστον 8
ώρες τη μέρα)

Πλήρες

Πλήρες

Πλήρες

Πλήρες

Μερική σκιά

Πίνακας2

Απάντηση

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΛεπτομέρειεςΣπόρος

Καλύτερη
εποχή του
χρόνου για

φύτεμα

Έδαφος
φυτέματος

Κατάλληλος
καιρός /

θερμοκρασία

Βάθος
φυτέματος

Απαραίτητες
προϋποθέσεις

νερού

Περίοδος
ωρίμανσης

Απαραίτητες
προϋποθέσεις

φωτός του
ήλιου



ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΗΘΟΣ

ΧΑΜΟΜΗΛΙ

ΑΡΑΚΑΣ

ΠΑΤΑΤΑ
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3 Αιτιολογήστε την ομαδοποίηση

Μάρτιος-
Αύγουστος

Μάρτιος-
Αύγουστος

Μάρτιος-
Αύγουστος

Φεβρουάριος-
Απρίλιος ή

Ιούλιος-Αύγουστος
(αναλόγως την

ποικιλία)

Οκτώβριος-
Νοέμβριος

Καλά
στραγγιζόμενο

Καλά
στραγγιζόμενο

Καλά
στραγγιζόμενο

Καλά
στραγγιζόμενο

Καλά
στραγγιζόμενο

10 - 25°C

20°C

15 - 20°C

5 - 20°C

18 - 21°C

20 εκ.

20 εκ.

15 - 20 εκ.

5 - 20 εκ.

18 - 21 εκ.

ΥΨΗΛΕΣ

ΜΕΣΕΣ

ΜΕΣΕΣ

ΜΕΣΕΣ
(ανάγκη υγρού

χώματος)

ΜΕΣΕΣ 
(2.5 εκ. ανά
βδομάδα)

90 - 100

21 - 28

21 - 28

70 - 100

90 - 120

Partial shade

Πλήρες

Πλήρες

Πλήρες

Πλήρες έως
μερικό

Η αιτιολόγηση της ομαδοποίησης πρέπει να γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση του
μεγέθους του φυτού, της έκθεσης στον ήλιο και της απαραίτητης δοσολογίας νερού.

Απαντήσεις για κλίμα Νότιας Ευρώπης

Κύριες πήγες για την ολόκληρωση του πίνακα

https://www.permaculturenews.org/2016/01/15/guidelines-for-perennial-polyculture-
design/
https://www.ftiaxno.gr/2014/03/sporoi-tis-permakoultouras.html
https://apiosinstitute.org/wiki/polycultures
https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/01-034.pdf
https://www.thespruce.com/search?q=solanum+tuberosum
https://davesgarden.com/guides/pf/go/31997/

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΛεπτομέρειεςΣπόρος

Καλύτερη
εποχή του
χρόνου για

φύτεμα

Έδαφος
φυτέματος

Κατάλληλος
καιρός /

θερμοκρασία

Βάθος
φυτέματος

Απαραίτητες
προϋποθέσεις

νερού

Περίοδος
ωρίμανσης

Απαραίτητες
προϋποθέσεις

φωτός του
ήλιου



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του πρότζεκτ
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


