
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

1Ο & 2Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΒΑΡΝΑ & ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗ



ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 
& ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ



ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ  



ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ 
ΚΑΛΑ 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η Βιολογική Καλλιέργεια διαφέρει 
από τη συμβατική, διότι βασίζεται σε 
μία καλλιέργεια χωρίς προσθήκες 
φυτοφαρμάκων ή άλλων ουσιών, που 
πολλές φορές προκαλεί κακό στην 
καλλιέργεια, στην θρέψη και την 
προστασία των φυτών. Όλα αυτά είναι 
δουλειά του βιοκαλλιεργητή ο οποίος 
πρέπει να χρησιμοποιεί  
ανακυκλώσιμα υλικά, να προτιμά 
άφθονες ποικιλίες, να καταναλώνει 
κυρίως συγκεκριμένη ποσότητα ύλης 
και ενέργειας και τέλος  είναι 
υπεύθυνος για την κομποστοποίηση 
των οργανικών υπολειμμάτων του 
αγροκτήματος. 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ο υπερπληθυσμός και η ανάγκη 
για παραγωγή όλο και 
περισσότερης τροφής, έχει 
επιβάλει την υπερβολική χρήση 
χημικών σκευασμάτων που όχι 
μόνο αλλοιώνουν την ποιότητα 
της τροφής αλλά παράλληλα 
δηλητηριάζουν το έδαφος και τον 
υδροφόρο ορίζοντα. Αυτός είναι 
ο κύριος λόγος για τον οποίο η 
αγορά βιολογικών προϊόντων 
βρίσκεται σε άνθηση.



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

• ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

• ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

• ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ 
ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

• ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΚΟ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΜΗΣ 

• ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 

• ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΔΑΦΟΥΣ



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΓΑ – Η 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ



Τι είναι η βιολογική καλλιέργεια

• Η βιολογική καλλιέργεια είναι μια γεωργική μέθοδος που 
αποσκοπεί στην παραγωγή τροφίμων με τη χρήση φυσικών 
ουσιών και διεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι η βιολογική 
καλλιέργεια έχει περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
καθώς ενθαρρύνει:

• την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων

• τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

• τη διατήρηση των περιφερειακών οικολογικών ισορροπιών

• τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους

• τη διατήρηση της ποιότητας του νερού



Πώς είναι η ζωή των ζώων (κότες) στα βιολογικά 
αγροκτήματα 

• Οι κότες ζουν σε ξεχωριστούς θαλάμους 
ανάλογα με την ράτσα. Μέσα στους 
θαλάμους υπάρχουν μικρά ξύλινα σπιτάκια 
στα οποία οι κότες γεννούν τα αυγά τους .Τα 
αυγά τους μεταφέρονται μέσω των κινητών 
πατωμάτων που βρίσκονται μέσα στα 
σπιτάκια τους. Μετά από αυτή τη διαδικασία 
τα παραλαμβάνουν οι εργάτες και τα 
συσκευάζουν ανάλογα με τους θαλάμους. 
Τέλος τα ζυγίζουν, τα συσκευάζουν και τα 
παραδίδουν στο εμπόριο. 



Ποια είναι οι διατροφή τους

• Οι κότες τρώνε συνήθως κριθαρόχορτο το 
οποίο είναι ένα πολύ ωφέλιμο συστατικό για 
την ζωή τους. Η κότα τρώει συνήθως τη ρίζα 
του χόρτου και το πράσινο μέρος του από το 
οποίο δημιουργείτε το κίτρινο χρώμα του 
κρόκου. Στη βιοκαλλιέργεια απαγορεύεται η 
κατανάλωση ανακυκλώσιμου νερού. Γι’ αυτό 
όταν  ποτίζονται οι δίσκοι με το κριθαρόχορτο 
το νερό πέφτει στο έδαφος από τις τρύπες και 
έτσι δεν υπάρχει ανακύκλωση του νερού.



ΑΥΤΑ ΗΤΑΝ ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ



ΤΕΛΟΣ
• ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ!!!!!





ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
&

ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ

https://drive.google.com/file/d/1qHDuWR1E6-
LprYMzbf9ef8L2hGvd29Ib/view?usp=sharing


