
      ΕΠΩΝΥΜΟ: ...............................

      ΟΝΟΜΑ: ...................................

      ΤΜΗΜΑ: ...................................

       ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727–  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ........................
     222594
       ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113–949422

5/02/2017
                                                       Γ' ΕΠΑΛ
                                ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

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) Εμπορική αξία έχουν μόνο οι ταξιανθίες της βιολέτας με διπλά άνθη.
    β) Η χοντρή ποταμίσια άμμος είναι κατάλληλο υλικό για υπόστρωμα φυτών.
    γ) Ο πετροβάμβακας εισάγεται στην Ελλάδα με μεγάλες ποσότητες λόγω του
       χαμηλού κόστους.
    δ) Τα αστράκια έχουν ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις και αναπτύσσονται μόνο σε
       υψηλές θερμοκρασίες.

Μονάδες 10

Α2. Τι εννοούμε με τον όρο φυτοπροστασία των φυτών από έντομα;
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 2

 Β1. Να αναφέρετε τα μειονεκτήματα της υδροπονικής καλλιέργειας.
.

Μονάδες 10

 Β2. Ένας φυτοριούχος επιθυμεί την παραγωγή νάνων φυτών. Να του προτείνεται
      τρεις τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επιτύχει την παραγωγή των
      φυτών αυτών.

Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ 3

 Γ1. Ποιος είναι ο βασικός παράγοντας στον οποίο επεμβαίνουμε για να ρυθμίσουμε
      την άνθηση των φυτών εκτός εποχής;

Μονάδες 10

 Γ2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι ποικιλίες του ανθοκομικού φυτού
      αστράκι ανάλογα με το ύψος;

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4

 Δ1. Ποιες είναι οι συνηθέστερες ασθένειες που παρουσιάζονται στα φύλλα και τα αγγεία
       του φυτού αστράκι και πως αντιμετωπίζονται;

Μονάδες 10

Δ2. Σε πόσες και ποιες ομάδες ταξινομούνται οι βιολέτες ανάλογα με την εποχή
     της ανθοφορίας;

Μονάδες 15

                                                 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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