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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

Δραστηριότητα 1 
Παίξτε τη δραστηριότητα στο Kahoot με το κουίζ ερωτήσεων «σωστό ή 

λάθος» σύμφωνα με το περιεχόμενο από την Ενότητα 1. 

1) Μερικά προβλήματα της 

περμακουλτούρας μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με τη χρήση  

α) Ανάλυσης 

δεδομένων και 

τεχνητή νοημοσύνη 

β) Ανάλυσης 

δεδομένων και 

λιπάσματα 

γ) Της ρομποτικής και 

καλλιέργειας 

δ) Της καλλιέργειας 

και εφαρμογής 

λιπασμάτων 

2) Η υπερεκμετάλλευση των φυσικών 

πόρων οδηγεί σε προβλήματα όπως: 

α) την απώλεια της 

βιοποικιλότητας 

β) την αύξηση του 

πληθυσμού 

γ) τη μείωση της 

αποδοτικότητας της 

φύσης 

δ) την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας 

3) Ποιο από τα παρακάτω δεδομένα 

δεν συνδέεται με τις πρακτικές 

αναλύσεις που χρησιμοποιούνται στην 

περμακουλτούρα; 

α) Αφθονία 

θρεπτικών 

συστατικών 

β) Δεδομένα σχετικά 

με τις φυτείες 

γ) Το pH του εδάφους δ) Διαθεσιμότητα 

άνθρακα 

 

4) Ένας τρόπος ανίχνευσης των 

εστιών παρασίτων είναι η εξέταση: 

α) της χρήσης των 

υδάτινων πόρων 

β) του συντελεστή 

ανάκλασης των 

φύλλων 

γ) του αριθμό των 

λιπασμάτων που 

χρησιμοποιούνται 

δ) της μηχανικής 

σύστασης του 

εδάφους 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

5) Ποιες από τις παρακάτω συνθήκες 

επηρεάζουν άμεσα την 

παραγωγικότητα και τη γονιμότητα του 

εδάφους;  

α) τα θρεπτικά 

συστατικά και οι 

χημικές συνθήκες 

β) φυσικές και 

ψυχολογικές 

συνθήκες  

γ) το ιστορικό 

δεδομένων 

αναφορικά με την 

κατάσταση των φυτών 

και οι χημικές 

συνθήκες 

δ) ψυχολογικές 

συνθήκες και τα 

θρεπτικά συστατικά 

ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ 

6) Η παραγωγή τροφίμων και η γεωργία γενικότερα δεν επηρεάζονται από την 

τεχνολογία. 

7) Τα δεδομένα του εδάφους μπορούν να παρακολουθούνται από τους αγρότες σε 

πραγματικό χρόνο. 

8) Η τεχνολογία μπορεί να δώσει κίνητρα για πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. 

9) Η χρήση συστημάτων άρδευσης μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση από τα λιπάσματα. 

10) Οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το IoT μπορούν να βοηθήσουν στην 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανάπτυξης των φυτών. 
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