
                                                           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
                                                  ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 1

Α1.  Σ, Λ, Λ, Σ
Μονάδες 10

Α2. 1) Να έχει πολλά διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά
      2) Να έχει δομή, ώστε να συγκρατεί νερό, αλλά και να στραγγίζει και να αερίζεται καλά
      3) Να είναι πλούσιο σε οργανική ουσία κάτι που κατά κανόνα εξασφαλίζει και πλούτο
      ωφέλιμων μικροοργανισμών.
      4) Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητη βλάστηση και παθογόνους μικροοργανισμούς.
      5) Να έχει το κατάλληλο pH για την ανάπτυξη του κάθε φυτού
      6) Να έχει την κατάλληλη κλίση.

  Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 2

Β1. 1) Το είδος του φυτού 2) Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν και κυρίως η θερμοκρασία
      και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας. Το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

Μονάδες 10

Β2. Τα ζιζάνια είναι όλα εκείνα τα χορτάρια που φυτρώνουν «εκεί που δεν τα σπέρνουν»
      και δυσκολεύουν το καλλιεργούμενο φυτό να αναπτυχθεί. Η καταστροφή των ζιζανίων
      μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
     1) με μηχανική καταστροφή 2) με χημική καταστροφή

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 3

 Γ1. Είναι ένας χώρος υπαίθριος ή κλειστός που φιλοξενεί, για ένα συνήθως μικρό
      χρονικό διάστημα τα νεαρά φυτά,  μέχρις ότου αυτά αποκτήσουν ορισμένο μέγεθος
      στην ανάπτυξη τους και να είναι έτοιμα να μεταφυτευτούν είτε σε δοχείο,
      είτε στο έδαφος, στο ύπαιθρο ή στο θερμοκήπιο.

Μονάδες 10

Γ2. Άζωτο Ν, Φώσφορος P, Κάλιο K, Ασβέστιο Ca, Ιχνοστοιχεία.

Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ 4

Δ1. 1) Βλαστολόγημα 2) Κορυφολόγημα 3) Αποφύλλωση 4) Αφαίρεση αυθέωνη καρπών

          Μονάδες 10

Δ2. 1) Η ύπαρξη σπορείου 2) η ύπαρξη δοχείων ανάπτυξης 3) η ύπαρξη κατάλληλων
      μειγμάτων σποράς και ανάπτυξης

Μονάδες 15
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