
Γεωργικά Μηχανήματα φυτοπροστασίας



Τι είναι φυτοπροστασία

• Οι καλλιέργειες έχουν αρκετούς εχθρούς. Ορισμένοι μειώνουν 
την ανάπτυξή τους και ορισμένοι τις καταστρέφουν.
Η αντιμετώπιση αυτών των εχθρών γίνεται με τη βοήθεια 
φυτοπροστατευτικών μέσων (φαρμάκων).
Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των 
φαρμάκων είναι: τα μεγάλα  ψεκαστικά, οι επινώτιοι 
ψεκαστήρες (ψεκαστήρες πλάτης) και οι επιπαστήρες.

• Σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή ανάπτυξη και στην εξέλιξη μιας 
καλλιέργειας είναι ο παγετός
Παγετός: είναι η μείωση της θερμοκρασίας του αέρα στην 
περιοχή κοντά στην επιφάνεια του εδάφους στους 0 0C ή και πιο 
χαμηλά
Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την προστασία από 
τον παγετό ονομάζονται ανεμομείκτες



Το Ψεκαστικό μηχάνημα: εφαρμόζει τη δραστική ουσία (φάρμακο) 
διαλυμένη στο νερό και έχει ένα σύνολο μηχανισμών με τους οποίους γίνεται 
η διασπορά του υγρού σε μορφή μικρών σταγόνων. Η διασπορά αυτή 
ονομάζεται ψεκασμός

Το Ψεκαστικό μπορεί να είναι μεγάλων 
διαστάσεων οπότε χρειάζεται Γεωργικό 
Ελκυστήρα ( τρακτέρ)

Το Ψεκαστικό μπορεί να είναι
μικρών διαστάσεων ώστε να μπορεί
να γίνει μεταφορά και χρήση από
άνθρωπο (επινώτιοι ψεκαστήρες)



Τα ψεκαστικά μηχανήματα μεγάλων διαστάσεων είναι πάντοτε 
μηχανοκίνητα , ενώ τα ψεκαστικά πλάτης είναι συνήθως 
χειροκίνητα (χειρός),αλλά μπορεί να λειτουργούν με μπαταρία ή 
με βενζινοκινητήρα.
Τα κύρια μέρη ενός ψεκαστικού μηχανήματος είναι:

• Το πλαίσιο

• Το δοχείο

• Τα φίλτρα

• Η αντλία

• Τα χειριστήρια ελέγχου πίεσης του ψεκαστικού υγρού

• Οι σωλήνες διανομής ψεκαστικού υγρού

• Ο ιστός ή στεφάνη (μόνο για ψεκαστικά μεγάλων διαστάσεων)

• Τα ακροφύσια (μπέκ)



Το πλαίσιο: πάνω σε αυτό συγκρατούνται όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού μηχανήματος. Επίσης χρησιμεύει και ως σημείο 
πρόσδεσης με τον γεωργικό ελκυστήρα



Το δοχείο: μέσα σε αυτό αποθηκεύεται το ψεκαστικό υγρό



Τα φίλτρα: καθαρίζουν το νερό που μπαίνει στο δοχείο, καθώς και 
το ψεκαστικό υγρό που βγαίνει από το δοχείο. 

Φίλτρο σήτα στο κάλυμμα                                    Φίλτρο στην έξοδο του          

του δοχείου                                                              δοχείου του ψεκαστικού                              



Η αντλία: παράγει πίεση στο ψεκαστικό υγρό για να μπορέσει να 
κινηθεί



Τα χειριστήρια: μετά την αντλία το ψεκαστικό υγρό βρίσκεται 
υπό πίεση και οδηγείται προς τα ακροφύσια (μπεκ). Στην 
διαδρομή αυτή παρεμβάλλονται τα χειριστήρια, τα οποία 
αποτελούνται από εξαρτήματα που ελέγχουν την λειτουργία του 
ψεκαστικού π.χ. ρύθμιση πίεσης και διανομής του υγρού 



Οι σωλήνες διανομής ψεκαστικού υγρού: είναι ελαστικοί σωλήνες και 

συνδέουν τα χειριστήρια με τα ακροφύσια (μπεκ)
Ο ιστός: είναι τοποθετημένος πάνω στο πλαίσιο του ψεκαστικού και 
μπορεί να φτάσει σε πλάτος και τα 16 μέτρα. Πάνω στον ιστό 
συγκρατούνται και τα ακροφύσια (μπεκ)



Κατακόρυφες διακλαδώσεις στον ιστό για ψεκασμό 
ανάμεσα στις γραμμές της καλλιέργειας 

Ψεκασμός με ρεύμα αέρα σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας



Τα ακροφύσια (μπέκ): είναι εξαρτήματα από όπου βγαίνει το 
ψεκαστικό υγρό και διανέμεται στις καλλιέργειες ή στο έδαφος



Μορφές διασποράς ψεκαστικού υγρού

Ακροφύσιο κοίλου κώνου



Ακροφύσιο πλήρους κώνου

Ακροφύσιο τύπου ριπιδίου ή σκούπας



Σχηματική διάταξη ροής του ψεκαστικού υγρού 
σε ψεκαστικά για μεγάλες καλλιέργειες



Τύποι ψεκαστικών μηχανών

Νεφελοψεκαστήρες, 
χρησιμοποιούνται κυρίως για 

δενδρώδεις καλλιέργειες και για 
αμπελώνες

Ψεκαστικά για μεγάλες 
καλλιέργειες



Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο

Ψεκασμός με Νεφελοψεκαστήρα

Ψεκασμός με ψεκαστικό συγκρότημα

ψεκαστικό συγκρότημα νέας γενιάς

https://www.youtube.com/watch?v=hRiwPTXY4cI
https://www.youtube.com/watch?v=hQf9ZDtiT3E&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=ScrjCYX5xas


Άλλοι τύποι ψεκαστικών μηχανών

Επινώτιος  ψεκαστήρας 
(ψεκαστήρας πλάτης) χειρός

Χειροδηγούμενο βενζινοκίνητο 
ψεκαστικό



Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο

Επινώτιος ψεκαστήρας χειρός

Επινώτιος ψεκαστήρας με μπαταρία

Επινώτιος ψεκαστήρας με βενζινικινητήρα

Χειροδηγούμενο ψεκαστικό βενζίνης

https://www.youtube.com/watch?v=ugGx6VVFbI0
https://www.youtube.com/watch?v=Vd96adyTgbI
https://www.youtube.com/watch?v=B0Pf3xTOvm8
https://www.youtube.com/watch?v=yn3kFazQ7Eg


Επιπαστήρας: είναι ένας τύπος ψεκαστικού μηχανήματος, ο οποίος
χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου το φάρμακο είναι σε
μορφή σκόνης π.χ. θειάφι



Τύποι Επιπαστήρων

Επιπαστήρες χειρός
Επινώτιοι επιπαστήρες με 
βενζινικινητήρα



Επιπαστήρες φερόμενοι σε γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ)



Εργασίες με επιπαστήρες σε φυτά μεγάλης 
καλλιέργειας και σε αμπελώνα



Ανεμομείκτες (αντιπαγετικοί ανεμιστήρες): χρησιμοποιούνται για 
την προστασία από τον παγετό.
Δημιουργούν ρεύμα αέρα και έτσι αναμειγνύονται οι διαφορετικής 
θερμοκρασίας αέριες μάζες και δεν δημιουργείται πάγος.



Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο

Επιπαστήρας πλάτης

Ανεμομείκτης

https://www.youtube.com/watch?v=YCIKkyWex8I
https://www.youtube.com/watch?v=UsaFbTyokYA


Δραστηριότητες
Πάζλ

Νεφελοψεκαστήρας
Ψεκαστικό συγκρότημα

Ψεκαστήρας πλάτης
Ψεκαστήρας πλάτης με βενζινοκινητήρα

Χειροδηγούμενο ψεκαστικό
Επιπαστήρας χειρός

Επιπαστήρας για τρακτέρ
Ανεμομείκτης

Ταίριαξε τα ζευγάρια

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1042bb0edc40
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14a377d79ed9
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1563699f0fd2
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=32e686aa409c
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=02cc04c5a27b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2dfbac252003
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=35f6fb60410d
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12a3d9b37ea7
https://learningapps.org/watch?v=pv5zu1zsa21
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Διαδίκτυο
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ar-an.gr%2Fpsekastika-
anartomena
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/total-pesticide-consumption
https://d.scdn.gr/images/sku_main_images/017396/17396119/20190215132737_nov
a_4s_160_venzinokinito_psekastiko_sygrotima_11401053_140lt.jpeg

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


