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ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



Γεωργικά Μηχανήματα εγκατάστασης φυτειών



Εγκατάσταση φυτείας ονομάζεται η σειρά εργασιών (διαδικασία) 
που ακολουθούμε, για να εγκαταστήσουμε φυτά στο χωράφι

Η εγκατάσταση της φυτείας μπορεί να γίνει με τους 
παρακάτω τρόπους:

- Με σπορά, δηλαδή τοποθέτηση του σπόρου στο έδαφος

- Με φύτευση, δηλαδή τοποθέτηση μερών φυτού (βολβών, 
κονδύλων) στο έδαφος

- Με μεταφύτευση, δηλαδή τοποθέτηση έτοιμων νεαρών 
φυτών στο χωράφι



Εκτός από την κλασσική μέθοδο σποράς με το χέρι όπου ο γεωργός 
σκόρπιζε τον σπόρο στο χωράφι (σπορά στα πεταχτά), εδώ και 

πολλά χρόνια χρησιμοποιούνται ειδικές μηχανές για να κάνουν την 
σπορά, αυτές είναι οι σπαρτικές μηχανές

Οι σπαρτικές μηχανές μπορούν να χωριστούν σε δυο μεγάλες 
κατηγορίες:

- Σπαρτικές σιτηρών και μικρών σπόρων

- Σπαρτικές σκαλιστικών καλλιεργειών



Σπαρτική Μηχανή σιτηρών και μικρών σπόρων: κάνει τη
σπορά σε γραμμές και διασκορπά το σπόρο (διάχυτη
διανομή)



Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο:

Βίντεο 1

Βίντεο 2

https://www.youtube.com/watch?v=VAeNt6Dt0wg
https://www.youtube.com/watch?v=z1XnIxkQNfM


Σπαρτική σκαλιστικών καλλιεργειών: τοποθετεί τους σπόρους
έναν-έναν και σε ορισμένες αποστάσεις στο έδαφος.
Χρησιμοποιούνται για το καλαμπόκι, το βαμβάκι και άλλες
καλλιέργειες



Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο:

Βίντεο 1

Βίντεο 2

https://www.youtube.com/watch?v=LMKJ_Be9RZM
https://www.youtube.com/watch?v=wms0CgyS1Ag


Σπαρτικές για μαρούλι, καρότο, παντζάρι, φασόλι και για 
αρακά



Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο:

Βίντεο 1

Βίντεο 2

https://www.youtube.com/watch?v=JmBILD28q4c
https://www.youtube.com/watch?v=xyD0t7VX_tY


Φυτευτικές Μηχανές: χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση
καλλιεργειών που χρησιμοποιούν ως μέσω πολλαπλασιασμού
μέρη του φυτού, όπως βολβούς ή κόνδυλους



Φυτευτικές κρεμμυδιών



Φυτευτικές πατάτας



Παρακολουθείστε τα παρακάτω βίντεο:

Φύτευση κρεμμυδιών

Φύτευση σκόρδων

Φύτευση πατάτας 1

Φύτευση πατάτας 2

https://www.youtube.com/watch?v=XP3zDKrp4B8
https://www.youtube.com/watch?v=2G5hzSM4Vg4
https://www.youtube.com/watch?v=6W2QhlTJOyE
https://www.youtube.com/watch?v=ofPGCTd9dHc


Μεταφυτευτικές μηχανές: εφαρμόζονται σε καλλιέργειες που 
για την εγκατάστασή τους χρησιμοποιούνται έτοιμα φυτά



Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο:

Φύτευση καπνού

Φύτευση ρίγανης

Φύτευση πιπεριάς

https://www.youtube.com/watch?v=2Y4CTPIn3pg
https://www.youtube.com/watch?v=J8_eFaXn9kk
https://www.youtube.com/watch?v=ywNmePIox8c


Δραστηριότητες

Πάζλ
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1428e9495958

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a3628ae5d26

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ed5a2879840

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=339d8b87a33e

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=13d1a8100ab5

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=17183ac43c43

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ad73393b729

Κουίζ
https://learningapps.org/watch?v=pv3t5v2rk21

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1428e9495958
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a3628ae5d26
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ed5a2879840
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=339d8b87a33e
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=13d1a8100ab5
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=17183ac43c43
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ad73393b729
https://learningapps.org/watch?v=pv3t5v2rk21


Βιβλιογραφία- Πηγές

- Bell B. and Cousins S., 1997, Machinery for horticulture, Farming Press
- Σπανάκης Ι.Γ., 2002, Σημειώσεις Γεωργικής Μηχανολογίας, ΤΕΙ Κρήτης
- Σούτερ Χ., 1972, Farm Power and Machinery Management, Iowa state Univ, Press Iowa
- Γιακουμέτης Γ. ,1992,Ελκυστήρες και Γεωργικά μηχανήματα, Ίων-Αθήνα
- Εκμηχάνιση Γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια) ΟΕΔΒ 

Διαδίκτυο
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgr.pinterest.com%2Fpin%2F68799
https://www.panagrotiki.gr/img/product/image/800x800_foxdrive.jpg  
https://docs.google.com/a/agroenos.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWdyb2Vub3MuY29tfHB
1YmxpY3xneDo3MDRhYTVhNmNhMTMzOGRl
https://docs.google.com/a/agroenos.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWdyb2Vub3MuY29tfHB
1YmxpY3xneDo4Mzk2YjNlYjhkZWFkYzA
http://higas.gr/proionta/georgika-mixanimata/gaspardo/CF%83/nina-sitospartiki/

Οι εικόνες που περιέχονται στην παρούσα παρουσίαση και έχουν πηγή το διαδίκτυο και 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς 


