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ΘΕΜΑ 1

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο
     σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό,
     αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
    α) Το pH είναι ένας δείκτης που χαρακτηρίζει το πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι ένα έδαφος.
    β) Η τύρφη είναι ανόργανο υλικό και μεγάλης γονιμότητας.
    γ) Τα αμμώδη εδάφη συγκρατούν υγρασία, λόγω του μεγάλου μεγέθους των κόκκων τους.
    δ) Η διατήρηση και η αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών γίνεται είτε με ενσωμάτωση
    φυτικών υπολειμμάτων είτε με προσθήκη κοπριάς ή οργανικών λιπασμάτων.

Μονάδες 10

Α2. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται σημαντικά ώστε να χαρακτηριστεί
     ποιοτικό το έδαφος;

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 2

 Β1. Να αναφέρετε ονομαστικά, τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται
      οι ανάγκες ενός φυτού σε νερό.

Μονάδες 10

 Β2. Τι είναι τα ζιζάνια; Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους δύο τρόπους καταπολέμησης
       τους.

Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ 3

 Γ1. Τι είναι το σπορείο; Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα δύο είδη σπορείων.
Μονάδες 10

 Γ2. Να αναφέρετε πέντε από τα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για να
      χαρακτηρισθεί το έδαφος ποιοτικό.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4

 Δ1. Να αναφέρετε τα τέσσερα είδη κλαδέματος ανάλογα με το μέρος που αποκόπτεται.

Μονάδες 10

Δ2. Ποιες είναι οι τεχνικές προϋποθέσεις ώστε η τεχνική της μεταφύτευσης να είναι
     επιτυχής.

Μονάδες 15

                                                 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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