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ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΦΠ – ΕΑΡΙΝΟ 2014-15 
 
1. Ηλίασ Ηλίασ (Κακθγθτισ) 
1) Αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ησλ αγγεηνζπέξκσλ 

2) C3-C4- CAM Φπηά 

3) Οη κεηακνξθώζεηο ησλ θπηώλ θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ θπηηθή παξαγσγή 

4) Δπίδξαζε νξγαληθνύ ιηπάζκαηνο ζηελ απόδνζε θαη ζηα πνηνηηθά γλσξίζκαηα ησλ Lycopersicon 

esculentum Mill. 

5) Δπίδξαζε δηαθόξσλ ξπζκηζηηθώλ νπζηώλ ζηελ έθθξαζε θύινπ (sex expression) θαη αλάπηπμε 

θαξπώλ ζην αγγνύξη (Cucumis sativus L.) 

6) Δπηινγή ζέκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνηηεηή 

 
2. Παπαδοποφλου Σμαραγδι (Κακθγιτρια) 

1) Καηαγξαθή εληνκνινγηθώλ ερζξώλ ζε λέεο θαιιηέξγεηεο 

2) Αλαδήηεζε μπινθάγσλ εληόκσλ ζε δηάθνξνπο μεληζηέο θαη βηννηθνινγηθά ζηνηρεία 

3) Αληηκεηώπηζε εληνκνινγηθώλ ερζξώλ κε ελαιιαθηηθά κέζα 

4) Παξαθνινύζεζε ηεο βηνινγίαο θαη εζνινγίαο εληόκσλ απνζεθεπκέλσλ πξντόλησλ θαη 

ηξνθίκσλ 

5) Ιζηνξηθή δηαδξνκή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηε ρώξα καο θαη πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
 

3. ΝαβροηίδθσΕμμανουιλ (Κακθγθτισ) 
1) Οινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε ησλ ζπνπδαηόηεξσλ εληόκσλ ηεο ξνδαθηληάο 

2) Βηνινγία θαη ζύγρξνλε αληηκεηώπηζε ηνπ εληόκνπ Bactrocera oleae. 

3) Βηνινγία ηεο κέιηζζαο θαη ηα κειηζζνθνκηθά θπηά ζηελ πεξηνρή Πέιιαο 

4) Έληνκα πνπ πξνζβάινπλ ηα θαξκαθεπηηθά θπηά 

5) Μεηάδνζε κπθήησλ κε έληνκα 

 
4. Καραγιαννίδθσ Νικιτασ (Κακθγθτισ) 
1) Πξόηαζε νξζήο ιηπαληηθήο ηαθηηθήο ζε ειαηώλα κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ εδάθνπο θαη ηε 

θπιινδηαγλσζηηθή. 

2) Πξόηαζε νξζήο ιηπαληηθήο ηαθηηθήο ζε θαιιηέξγεηα ξνδηάο Ν. Σεξξώλ κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ 

εδάθνπο θαη ηε θπιινδηαγλσζηηθή. 

3) Καηαγξαθή ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ηνπ ακπειώλα ηνπ ΑΤΔΙΘ. 

4) Φπιινδηαγλσζηηθή ζηα ηξνπηθά θαη ππνηξνπηθά νπσξνθόξα δέλδξα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ ΑΤΔΙΘ. 

5) Θέκα ελδηαθέξνληνο θνηηεηή. 

 

5. Διμασ Κίτςιοσ (Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ) 
1) Αμηνιόγεζε αληνρήο πνηθηιηώλ θξηζαξηνύ ζηελ αιαηόηεηα ηνπ εδάθνπο κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε 

πξνβιεκαηηθώλ γεσξγηθώλ πεξηνρώλ. 

2) Δπίδξαζε ησλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο θαιιηεξγεηηθήο ηερληθήο ζηελ απόδνζε θαη ηελ 

πνηόηεηα ηνπ θξόθνπ (Crocus sativus L.) 

3) Δπίδξαζε ησλ ελζσκαησκέλσλ ζην έδαθνο ππνιεηκκάησλ ηνπ ειίαλζνπ ζηελ αλάπηπμε θαη 

απόδνζε ρεηκεξηλώλ ζηηεξώλ θαη ςπραλζώλ 

4) Αιιεινπαζεηηθό δπλακηθό ηνπ δηδαλίνπ πνιπθόκπη (Polygonum aviculare L.)  θαη ε επίδξαζε ησλ 

αιιεινπαζεηηθώλ ηνπ νπζηώλ ζην θύηξσκα θαη ζηελ αλάπηπμε  θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ θαη 

δηδαλίσλ 

 

6. ΤελόγλουΗλίασ (Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ) 
1) Σύγθξηζε κεζόδσλ ππνινγηζκνύ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο θαιιηέξγεηαο αλαθνξάο 

2) Αμηνιόγεζε ηεο νκνηνκνξθίαο θαηαλνκήο ηνπ λεξνύ ζε εθηνμεπηήξεο ρακειήο πίεζεο 

3) Πεηξακαηηθή πξνζνκνίσζε ηεο δηεζεηηθόηεηαο κε ηε δηάηαμε ηνπ απινύ θπιίλδξνπ 

4) Υπνινγηζκόο ηεο ηζαπνρήο ππό ζπλζήθεο ζηαζεξήο ζηξάγγηζεο κε ρξήζε Η/Υ 

5) Πξνζνκνίσζε ηεο επηθαλεηαθήο δώλεο δηαβξνρήο ηνπ εδάθνπο θαηά ηε ζηάγδελ άξδεπζε 
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7. Κουτίνασ Νικόλαοσ (Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ) 
1) Γηακόξθσζε, πεξηγξαθή θαη επεκβάζεηο θαιισπηζηηθώλ Διαηνδέλδξσλ  θπηεκέλα ζε γιάζηξεο, ζην 

Θεξκνθήπην ηνπ Αγξνθηήκαηνο ηνπ Α.Τ.Δ.Ι.Θ. 

2) Καηαγξαθή θαη κειέηε ησλ νπσξνθόξσλ Γέλδξσλ ζηνλ νπσξώλα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο 

ζην Αγξόθηεκα ηνπ Α.Τ.Δ.Ι.Θ. 

3) Πνξεία εξγαζίαο παξαδνζηαθήο ζπληήξεζεο πξάζηλνπ ειαηνθάξπνπ επηηξαπέδησλ πνηθηιηώλ ειηάο,  

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Διαηώλα ζην Αγξόθηεκα ηνπ Α.Τ.Δ.Ι.Θ. θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ 

σξίκαλζεο γηα θαηαλάισζε. 

4) Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζπγθνκηδήο ειαηνθάξπνπ γηα ειαηνπνίεζε  ζε πνηθηιίεο ειηάο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ Διαηώλα ζην Αγξόθηεκα ηνπ Α.Τ.Δ.Ι.Θ. 

5) Δπηινγή ελόο ζέκαηνο ζε ζπλελλόεζε κε Φνηηεηή. 

 

8. Θωμίδης θωμάς (Επίκοσρος Καθηγητής) 

1) Μειέηε ιαλζαλνπζώλ κνιύλζεσλ ζε άλζε ξνδαθηληάο 

2) Αμηνιόγεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο Serenede γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Τεθξάο Σήςεο ζηα ζηαθύιηα 

3) Καηαπνιέκεζε ηεο εζσηεξηθήο ζήςεο ησλ ξνδηώλ 

4) Μειέηε ιαλζαλνπζώλ κνιύλζεσλ ζε ξνδάθηλα 

5) Μειέηε επίδξαζεο ηνπ Βνξίνπ ζηελ εππάζεηα ησλ ξνδάθηλσλ ζε ζήςεηο 
 

9. Παλάτοσ Γεώργιοσ (Κακθγθτισ Εφαρμογών) 

1) Invitro καδηθή παξαγσγή ηνπ θαζθόκεινπ (Salviafruticosa). 

2) Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη Αγξνηνπξηζκόο. 

3) Τξόπνη πνιιαπιαζηαζκνύ Λαραλνθνκηθώλ θαη Αλζνθνκηθώλ θπηώλ. 

4) Τα βόηαλα  θαη ε ρξήζεηο απηώλ 

5) Καηαγξαθή, ηαμηλόκεζε θαη Πεξηγξαθή δειεηεξησδώλ–ηνμηθώλ δηδαλίσλ. Τξόπνη 

αληηκεηώπηζεο. 

6) Καιιηεξγνύκελα θπηά γηα ηελ παξαγσγή Βηνθαπζίκσλ. 

7) Γηάζεζε βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

8) Καιιηέξγεηα ηνπ Καιακπνθηνύ γηα ελζίξσζε. 

9) Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά βξώζηκεο ειηάο θαη ειαηόιαδνπ. 

10) Δπηινγή ζέκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνηηεηή  

 
10. Τάςιοσ Βαςίλειοσ (Κακθγθτισ Εφαρμογών) 

1) Αληηπαγεηηθή πξνζηαζία ησλ εζπεξηδνεηδώλ  

2) Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο δηα ηελ ζρεδίαζε ελόο θήπνπ 

3) Γξακκή παξαγσγήο Οίλνπ – Τζίπνπξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο  

4) Καιιηέξγεηα πβξηδίσλ ηνκάηαο ζεξηλήο πεξηόδνπ ζην ζεξκνθήπην κε ην ζύζηεκα 

Θεόθξαζηνο. 

5) Δπηινγή ελόο ζέκαηνο ζε ζπλελλόεζε κε Φνηηεηή.     
 
11. ΣτεφάνουΣτζφανοσ (ΚακθγθτισΕφαρμογών) 
1) Πξνζδηνξηζκόο ηεο νξγαληθήο νπζίαο εδαθώλ κε ηε κέζνδν ηεο πγξήο θαη ηεο μεξήο θαύζεο. 

Σύγθξηζε ησλ δύν κεζόδσλ. 

2) Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ελεξγνύ θαη ηζνδύλακνπ CaCO3. Σπζρέηηζε κε ηε κεραληθή ζύζηαζε θαη 

ηελ νξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο. 

3) Πξνζδηνξηζκόο ηεο κεραληθήο ζύζηαζεο εδαθώλ κε ηε κέζνδν ηνπ ζηθσλίνπ ζε ζπλζήθεο 

κεηαβαιιόκελεο ζεξκνθξαζίαο αησξήκαηνο. 

4) Αλάπηπμε θαη απόδνζε θαιιηέξγεηαο αξαβνζίηνπ ζε πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο θαη ηεο Φζηώηηδαο. 

Δπίδξαζε ησλ εδαθνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ. 

5) Θέκα ελδηαθέξνληνο θνηηεηή. 
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12. Δθμθτριάδθσ Χριςτοσ (Κακθγθτισ Εφαρμογών) 
1) Καιιηέξγεηα ηνπ θξόθνπ ζηελ Διιάδα κε έκθαζε ζην κεραλνινγηθό εμνπιηζκό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

2) Καιιηέξγεηα ηεο ξίγαλεο ζηελ Διιάδα κε έκθαζε ζην κεραλνινγηθό εμνπιηζκό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

3) Φξήζε θαη ιεηηνπξγία ηδηνθαηαζθεπαζκέλσλ γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ ζηηο Διιεληθέο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεύζεηο 

4) Τξνπνπνηήζεηο ζηε ζεξηδναισληζηηθή κεραλή γηα ηνλ αισληζκό ηνπ θαζνιηνύ 

5) Πξνηεηλόκελν ζέκα από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνηηεηέο 

 
13. Γιαννακοφλα Αναςταςία (Κακθγιτρια Εφαρμογών) 

1) Η επίδξαζε βηνκνξίσλ ππό  ζπλζήθεο αιαηόηεηαο ζε κνζρεύκαηα ξνδαθηληάο 

(PrunuspersicaL.). 

2) Δπίδξαζε πηξηηίνπ (Si)  θαη ζειελίνπ (Se) ζε κνξθνινγηθά θαη θπζηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά εζπεξηδνεηδώλ. 

3) Οη επηπηώζεηο ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ρισξηνύρνπ λαηξίνπ (NaCl) ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

δπόζκνπ.  

4) Η επίδξαζε ηνπ δεόιηζνπ ζε κνξθνινγηθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θπηώλ κέληαο 

(Menthasp.) ππό ζπλζήθεο μεξαζίαο. 

5) Η επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ εληάζεσλ θσηηζκνύ ζε κνξθνινγηθά θαη θπζηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θπηά γεξαληνύ. (GeraniummolleL.) 

6) Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο ησλ θαξπώλ ξνδηάο  

(PunicagranatumL.) κεηά από ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ πηξηηίνπ. 

7) Θέκα ζε ζπλλελόεζε κε ηνλ θαζεγεηή  
 
 

 

 

 


