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ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγωγήο 

 

Ο απφθνηηνο  ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγωγήο   αλακέλεηαη λα απνθηήζεη, θαηά ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ, ηηο  αθφινπζεο γλψζεηο  θαη  λα εθηειεί ηα παξαθάησ  επαγγεικαηηθά  έξγα: 

 

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηηο 

αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο εκπνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο, 

ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπ (δξπκνί, 

βηφηνπνη, θ.ιπ.).  

 Να πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη 

ην πεξηβάιινλ.  

 Να εθηειεί απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή 

παξαγσγή βαζηθψλ θπηηθψλ πξντφλησλ (λα 

πξνεηνηκάδεη ην  εδάθνπο γηα θπηεχζεηο 

ή ζπνξέο, λα θπηεχεη, ιηπαίλεη, 

θαιιηεξγεί θαη αξδεχεη ηελ παξαγσγή ηνπ, 

λα  ζπιιέγεη θαη λα  απνζεθεχεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ, λα ρεηξίδεηαη, επηζθεπάδεη 

θαη ζπληεξεί  ηα ζθεχε θαη ηα εξγαιεία 

ηνπ, θ.ιπ.).  

 Να εθηηκά ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο 

παξαγσγήο πνπ ζα θαιιηεξγήζεη, ζχκθσλα 

κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηνπ θαηξνχ, 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Να επηιέγεη ηε γε πνπ ζα θαιιηεξγήζεη, λα 

θαζνξίδεη ην ρξφλν άξνζεο θαη λα εθηειεί 

εηδηθέο ηερληθέο εξγαζίεο θαηεξγαζίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ εδάθνπο.  

 Να επηιέγεη θαη λα αγνξάδεη ηχπνπο θαη 

πνζφηεηεο απφ ζπφξνπο ή άιιν 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ηα ιηπάζκαηα θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ.  

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο 

θπηνπξνζηαζίαο θαη δηδαληνθηνλίαο, κε 

ζπκβαηηθέο θπξίσο κεζφδνπο (αλαγλψξηζε 

βαζηθψλ ζπκπησκάησλ αζζελεηψλ, 

δηάθξηζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη 

ζθεπαζκάησλ).  

 

 

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ιίπαλζεο 

(πξνζδηνξηζκφο ησλ ιηπαληηθψλ 

απαηηήζεσλ κηαο θαιιηέξγεηαο, 

ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ιίπαλζεο, 

εθαξκνγήο  ιηπαζκάησλ, θ.ιπ.). 

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπιινγήο 

θαη απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ 

(ρεηξηζκφο πξψηεο χιεο θαη εμνπιηζκνχ, 

δηαινγή, ηππνπνίεζε κεηαθνξάο, θ.ιπ.). 

 Να εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

 Να ρεηξίδεηαη θαη λα ζπληεξεί βαζηθά 

γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα 

θαηεξγαζίαο εδάθνπο. 

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ  θαη εμνπιηζκνχ. 

 Να ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. 

 Να ππνινγίδεη ην θφζηνο θαη ην θέξδνο 

θαη λα εθηηκά ηελ κειινληηθή ηνπ 

παξαγσγή (ζηνηρεία εθηηκεηηθήο). 

 Να γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί  ηνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο ηεο γεσξγηθήο 

νηθνλνκίαο. 

 Να απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε. 

          


