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Abstract
Η Γεωργική Μηχανική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
Επιστήμης της Γεωπονίας, διότι αφορά τη χρήση της
Τεχνολογίας στη Γεωργία. Κατά συνέπεια το βιβλίο αυτό,
απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
της Γεωπονικής Επιστήμης και σε όσους ασχολούνται με τη
Γεωργία γενικότερα.
Το συγκεκριμένο βιβλίο μελετά, αναλύει, εξηγεί και επιλέγει
τα βέλτιστα υποστηρικτικά συστήματα του περιβάλλοντος
των φυτών και των ζώων, διότι η Γεωργική Μηχανική είναι
εκείνος ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος υλοποιεί τις
απαιτήσεις που θέτει η καθαρά Γεωπονική Επιστήμη, για τη
βέλτιστη αύξηση και ανάπτυξη των φυτών και των ζώων.
Κατά συνέπεια στο βιβλίο αυτό περιέχονται σε επίπεδο
εισαγωγικό, οι τρόποι και η μεθοδολογία επίλυσης
στοιχειωδών προβλημάτων Γεωργικής Μηχανικής. Δίνονται
οι τυπικοί τρόποι παρουσίασης ενός αποτελέσματος μιας
παραγωγικής διαδικασίας και οι βασικοί μαθηματικοί τύποι
που συναντιούνται κατεπανάληψη στη Γεωργική Μηχανική.
Τέλος, εφιστάται η προσοχή σε όσους πρόκειται να
ασχοληθούν με τη Γεωργία

σε θέματα εξοικονόμισης διαθέσιμων πόρων, διότι το
ζητούμενο σε οποιοδήποτε διαδικασία είναι η μεγιστοποίηση
του αποτελέσματος.
Ανάμεσα λοιπόν στα θέματα του βιβλίου, είναι:
- η μετάδοση της κίνησης στους γεωργικούς μηχανισμούς και
τα μηχανήματα και οι συνηθέστεροι τρόποι παραγωγής
ισχύος στη Γεωργία,
- η βαθμονόμηση των μηχανημάτων, η αποδοτικότητα και οι
δυνατότητες ενός εξοπλισμού,
- η κατανάλωση ενέργειας,
- ο ήχος και ο θόρυβος και οι συνέπειες τους στην ανθρώπινη
υγεία,
- τα στοιχεία από την τοπογραφία που πρέπει να γνωρίζουν
όσοι ασχολούνται με τη Γεωργία,
- ο τρόπος αξιοποίησης των κλιματολογικών δεδομένων και
των απορροών των βροχοπτώσεων στη Γεωργία,
- οι επικρατέστεροι τρόποι άρδευσης και η σύγχρονη
τεχνολογία στην εξοικονόμηση νερού,
- η διάβρωση και οι τρόποι αντιμετώπισης της,
- η συντήρηση των βιολογικών προϊόντων, γιατί οποιαδήποτε
παραγωγική διαδικασία αυτόματα ακυρώνεται, αν δεν
διασφαλιστεί μετασυλλεκτικά, η ποιότητα των προϊόντων.
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