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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 2 
 

ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.  

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ / 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
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. Αγενής πολλαπλασιασµός είναι ο πολλαπλασιασµός κατά τον οποίο 

χρησιµοποιούµε σπόρους για να αναπτύξουµε τα φυτά που επιθυµούµε. 
β. Οι κόνδυλοι είναι πεπλατυσµένοι ή σφαιρικοί ή χωρίς συγκεκριµένο σχήµα 

υπόγειοι βλαστοί. 

γ. Η φράουλα πολλαπλασιάζεται µε µία σύγχρονη τεχνική που ονοµάζεται 
καλλιέργεια ή µεριστωµατικός πολλαπλασιασµός. 

δ. Στα καλλιεργούµενα φυτά το παρεχόµενο νερό είναι προτιµότερο να 
χορηγείται το πρωί, αραιά και σε µεγάλες ποσότητες. 

ε. Το ξεµπουµπούκιασµα πραγµατοποιείται στις πολυανθείς ποικιλίες της 
γαριφαλιάς. 

Μονάδες 15 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και 
δίπλα ένα από τα γράµµατα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή 
αντιστοίχιση. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Αστράκι α. Πέσιµο των µπουµπουκιών λόγω 

ακανόνιστων ποτισµάτων 

2. Γαρδένια β. Αλεξανδρινό 

3. Ορτανσία γ. Βασικό συστατικό των κυτταρικών 
τοιχωµάτων 

4. Ποϊνσέτια δ. Άνθη µε 4 χρωµατιστά σέπαλα και 
αφανή πέταλα 

5. Ασβέστιο Ca ε. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τις µεθόδους πολλαπλασιασµού µε καταβολάδες 
που χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ανθοκοµία. 

Μονάδες 4 

Β2. Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) σηµεία διαφοράς µεταξύ των καλλιεργειών για 

σπόρο και εκείνων για νωπά προϊόντα κατανάλωσης.  

Μονάδες 12 

Β3. Τι είναι η κατεργασία του εδάφους; Ποια τρία (3) στάδια περιλαµβάνει; 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, ποια είναι τα είδη κλαδέµατος ανάλογα µε το 
µέρος του φυτού που αποκόπτεται. 

Μονάδες 8 

Γ2. Ποιες είναι οι τρεις (3) βασικές οµάδες διαχωρισµού των κόκκων ενός 
εδάφους; (Να δώσετε τη µικρότερη και τη µεγαλύτερη τιµή µεγέθους για κάθε 
κατηγορία) 

Μονάδες 9 

Γ3. Να αναφέρετε τις ιδιότητες του πετροβάµβακα που είναι ιδανικές για την 
καλλιέργεια των φυτών. 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του πολλαπλασιασµού 
ενός φυτού µε απ’ ευθείας σπορά στο έδαφος; 

Μονάδες 10 

∆2. Θέλετε να διακοσµήσετε τον κήπο του σπιτιού σας µε διάφορα ανθοφόρα 
γλαστρικά φυτά. Να αναφέρετε πέντε (5) διαφορετικά είδη ανθοφόρων φυτών 
σε γλάστρα που θα επιλέξετε και τις εποχές ανθοφορίας τους, για να είναι ο 

κήπος σας ανθισµένος όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Μονάδες 15 

 
 


