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ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ – Β΄ ΟΜΑ∆Α) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 10 Μαΐου 2015 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ A 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα καθεµιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν 

είναι λανθασµένη.  

α. Η διάβρωση είναι ένας τρόπος συντήρησης του εδάφους. 

β. Η διατήρηση των σπόρων γίνεται σε συνθήκες αυξηµένων ποσοστών 

υγρασίας και υψηλών θερµοκρασιών. 

γ. Για τους περισσότερους σπόρους των καλλιεργούµενων φυτών το φως δεν 

είναι απαραίτητο για το φύτρωµα. 

δ. Το στάδιο της εµπορικής ωρίµανσης είναι διαφορετικό από το στάδιο της 

οικονοµική ωρίµανσης.  

ε. Τα αζωτοθετικά φυτά ανθίζουν γρηγορότερα όταν υπάρχει περίσσεια 

αζώτου στο έδαφος.  

Μονάδες 15  

A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και 

δίπλα το γράµµα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή 

αντιστοίχιση. 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. αιθυλένιο α. αγενής πολλαπλασιασµός 

2. θερµόφιλα φυτά β. σπόρος 

3. παραφυάδες γ. αζωτούχα λιπάσµατα 

4. οργανική λίπανση δ. ωρίµανση καρπών 

5. έµβρυο ε. φυτικά λιπάσµατα 

 στ. ανοιξιάτικη σπορά 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τους παράγοντες του περιβάλλοντος (6) που 

επηρεάζουν την αύξηση του φυτού.  

Μονάδες 12 

Β2. Από ποιους παράγοντες (4) εξαρτάται η διάβρεξη του σπόρου;  

Μονάδες 8 

 

Β3. Τι ονοµάζεται εµβολιασµός; Τι διαφορά έχει ο ενοφθαλµισµός από τον 

εγκεντρισµό; 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε τα συστήµατα µειωµένης κατεργασίας εδάφους (4); 

Μονάδες 10 

Γ2. Ποιοι είναι οι τρεις (3) κυριότεροι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

ασφαλής αποθήκευση φυτικών προϊόντων; 

Μονάδες 9 

Γ3. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους παράγοντες (3) που επηρεάζουν την 

εξατµισοδιαπνοή µιας καλλιέργειας; 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Αναφέρατε τις κατεργασίες του εδάφους που γίνονται για τη σπορά 

φθινοπωρινής καλλιέργειας µετά από φθινοπωρινή. 

Μονάδες 16 

∆2. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την εποχή συγκοµιδής;  

Μονάδες 9 

 


