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2 Μέθοδοι επεξεργασίας της σοδειάς 

 

1. Ενότητα 1. Προτάσεις και διαδικασίες για πριν και κατά τη διάρκεια της 

συγκομιδής 

 

 Περίληψη 

Η Ενότητα 1 εξετάζει γενικά τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος 

και τι πρέπει να έχει κατά νου ο παραγωγός, πριν από την έναρξη της καλλιέργειας (από την επιλογή 

του κατάλληλου φυτού μέχρι τις κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης) προκειμένου να επιτύχει το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 Περιγραφή του μαθησιακού αποτελέσματος 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Προσδιορισμός των κύριων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την 

έναρξη της καλλιέργειας και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής  

2. Σχεδιασμός των διαφόρων σταδίων της παραγωγής, ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου φυτού και του τελικού προϊόντος 

 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Σχεδιασμός ενός ερευνητικού έργου 

2. Εργασία ανεξάρτητα ή με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται 

3. Εργασία σε ομάδα με ελάχιστη καθοδήγηση όπου χρειάζεται 

4. Επίδειξη καλών επικοινωνιακών ικανοτήτων, γραπτών και προφορικών 

5. Επίδειξη γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής 

6. Πραγματοποίηση αναζήτησης στο διαδίκτυο (υπολογιστής) για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην 

πληροφορική, με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές 
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3 Μέθοδοι επεξεργασίας της σοδειάς 

1. Προτάσεις για πριν τη συγκομιδή  

 

Καίριας σημασίας για τον παραγωγό και τις επιχειρήσεις, είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλή 

ποιότητας, τα οποία θα πετύχουν υψηλή τιμή στην αγορά. Οι διαδικασίες πριν το θερισμό 

περιλαμβάνουν την προετοιμασία των εγκαταστάσεων για το προϊόν της συγκομιδής, η οποία θα 

εγγυηθεί την αποθήκευση και την ξήρανση της σοδειάς (όταν αυτό απαιτείται) σε αποστειρωμένες 

συνθήκες. Βασικές αιτίες πίσω από μια χαμηλής ποιότητας παραγωγή είναι η πρώιμη συγκομιδή της 

καλλιέργειας, ανεπαρκή συστήματα  ξήρανσης στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου κατακράτησης 

υγρασίας, μικροβιακές μολύνσεις, καθώς και πολλές και διαδοχικές βροχές στην περίοδο της ξήρανσης, 

οι οποίες θα διαταράξουν τη διαδικασία. Η ύπαρξη κτηρίων και υποδομών για την ξήρανση και την 

επεξεργασία των προϊόντων, κοντά στην περιοχή της συγκομιδής, είναι απαραίτητη.  Αρκετοί 

παραγωγοί χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους, με αποτέλεσμα  η υψηλή κατακράτηση υγρασίας, 

οι μικροβιακές μολύνσεις και η μίξη με εξωγενή υλικά, να αποτελούν συχνά προβλήματα.  Οι διεθνείς 

υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες, καθορίζου μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν λόγω πρόσθετων, ρύπων, τοξινών ή 

μικροοργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, συχνά προβλήματα είναι η μούχλα, υψηλά επίπεδα υγρασίας και 

η παρουσία αφλατοξίνης. Η δυσκολία διατήρησης των παραπάνω ζητημάτων σε χαμηλά επίπεδα 

οφείλεται συνήθως  στις άσχημες καιρικές συνθήκες κατά τη συγκομιδή, καθώς και στης χαμηλής 

ποιότητας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.  Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής ποιότητας, μαζί με 

ακατάλληλες και ανθυγιεινές διαδικασίες αποθήκευσης, είναι από τους βασικούς λόγους μολύνσεων 

του προϊόντος από περιττώματα ζώων, μούχλας και άλλων μικροβίων. Επομένως για να ξεπεραστούν 

αυτά τα ζητήματα εντελώς, η κεφαλαιακή επένδυση είναι απαραίτητη, ειδικότερα για το 

μηχανοποιημένο χειρισμό μετά τη συγκομιδή. Επίσης, το σύνολο του προσωπικού 

(συμπεριλαμβανομένων των εργατών στα χωράφια)  που απαιτείται για την προετοιμασία της 

καλλιέργειας, τη συγκομιδή και τις διαδικασίες που θα την ακολουθήσουν, θα πρέπει να διατηρεί την 

κατάλληλη προσωπική υγιεινή, καθώς και να εκπαιδεύεται σε θέματα υγιεινής 
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