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φάσμα φυτών τα οποία είτε καλλιεργούνταν παλαιότερα, είτε
έχουν εισαχθεί πρόσφατα από άλλες περιοχές του πλανήτη. Η
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ικανότητα εκ μέρους του παραγωγού στην καλλιέργεια και
οργάνωση της εκμετάλλευσής του.
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παραγόμενων προϊόντων συζητούνται ενδελεχώς.
Το μάθημα απευθύνεται σε:
 Παραγωγούς που θέλουν να αλλάξουν τον προσανατολισμό
της εκμετάλλευσής τους.
 Παραγωγούς που επιθυμούν να ενισχύσουν το εισόδημά
τους.
 Σε νέους-υποψήφιους αγρότες οι οποίοι αναζητούν μια
προσοδοφόρο αγροτική δραστηριότητα.
 Σε ερασιτέχνες καλλιεργητές, ανήσυχους για καινούρια
γνώση.
 Σε

γεωτεχνικούς

κάθε

παραγωγικής

κατεύθυνσης,

οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Γενικά στοιχεία
 Ποιες είναι οι εναλλακτικές καλλιέργειες;
 Αειφόρος διαχείριση του εδάφους.
 Η επίδραση του κλίματος.
 Εγκατάσταση φυτείας.
 Λίπανση-Άρδευση φυτειών.
 Καλλιεργητικές περιποιήσεις.
 Διαχείριση ζιζανίων.
 Αντιμετώπιση εχθρών και ζιζανίων.
 Μετασυλλεκτική διαχείριση.

2. Η καλλιέργεια των εναλλακτικών φυτών*
 Μικροί

καρποί-Φρούτα

του

Δάσους

(Μύρτιλλο,

Σμέουρο, Βατόμουρο, Φραγκοστάφυλο).
 Αρωματικά

και

φαρμακευτικά

είδη

(Ιπποφαές,

Στέβια, Αρόνια, Αλόη, Υπερικό).
 Αρτυματικά

Φυτά

(Λυκίσκος,

Μαϊντανός,

Γλυκάνισος, Κορίανδρος).
 Φυτά

βιομάζας-Ενεργειακές

(Ηλίανθος,

Ελαιοκράμβη,

καλλιέργειες
Γαϊδουράγκαθο,

Αγριαγκινάρα, Γλυκό Σόργο).
 Παραδοσιακές

καλλιέργειες

(Λινάρι,

Φακή,

Φραγκόσυκο, Χαρουπιά, Κρανιά, Ροδιά).
*Για κάθε μία καλλιέργεια θα αναλυθούν οι εδαφοκλιματικές
της απαιτήσεις, οι μέθοδοι πολλαπλασιασμού, οι απαραίτητοι
καλλιεργητικοί χειρισμοί, η ενδεικνυόμενη αντιμετώπιση των
εχθρών,

ασθενειών

και

ζιζανίων,

η

συλλογής, οι μετασυλλεκτικές χρήσεις.

διαδικασία

και

εποχή

3. Προοπτικές προώθησης των εναλλακτικών προϊόντων
 Η αγορά στην Ελλάδα και παγκόσμια.
 Ο ρόλος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 Μέθοδοι αποτελεσματικής προβολής
 Τρόποι προώθησης στην αγορά.
 Βήματα εκπόνησης business plan.

Στόχοι του μαθήματος
 Η κατανόηση των καλλιεργητικών απαιτήσεων των νέων
καλλιεργειών.
 Η ανάδειξη των δυνατοτήτων και προοπτικών που
παρέχει
η
ενασχόληση
με
τις
εναλλακτικές
καλλιέργειες.
 Η σύνδεση των δυνατοτήτων με την κατάσταση στην
αγορά
και
η
αποτελεσματική
αξιοποίηση
των
παραγόμενων προϊόντων.

Μέσα επίτευξης
 Online διδασκαλία
 Επίδειξη πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες)
 Σημειώσεις παρουσιάσεων

Διάρκεια μαθήματος
Το μάθημα αντιστοιχεί σε 30 ώρες διδασκαλίας.

Κόστος συμμετοχής
100€, με δυνατότητα πληρωμής σε δύο ισόποσες μηνιαίες
δόσεις των 50€!

Εισηγητές του μαθήματος
Δρ Ανδρέας Παπασταύρου, Γεωπόνος
Δρ Μαρίνα Μπαστουνοπούλου, Γεωπόνος

