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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: ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ / 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. Ανάλογα µε τις κλιµατικές απαιτήσεις τους, τα δενδροκοµικά είδη ευδοκιµούν 
σε τρεις ευδιάκριτες κλιµατικές ζώνες: την εύκρατη ζώνη, την υποτροπική 
ζώνη και την υπερτροπική ζώνη. 

β. Ο βλαστός µεταφέρει µε ανοδική κίνηση, µέσω των ηθµωδών αγγείων, το νερό 
µε τα διαλυµένα σ’ αυτό ανόργανα θρεπτικά στοιχεία. 

γ. Μόνο το 0,2% του νερού χρησιµοποιείται από το δέντρο για τη δηµιουργία 
νέων ιστών. 

δ. Η εποχή εφαρµογής της λίπανσης εξαρτάται από την εποχή που γίνονται οι 
βροχοπτώσεις. 

ε. Όταν ωριµάσει το αβοκάντο, η σάρκα του γίνεται σκληρή και ξυλώδης. 

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. Φιστικιά α. Ώρες ψύχους 

2. Μηλοειδή β. Πιεσόµετρο ή δυναµόµετρο ή 
τρυφερόµετρο 

3. Ελιά γ. 4-5 µικρά, µαύρα, πλακέ σπέρµατα 

4. Μέτρηση σκληρότητας της 
σάρκας 

δ. ∆ίοικο δέντρο 

5. Εαρινοποίηση ε. Γόγγροι ή σφαιροβλάστες 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε τρία (3) οπωροφόρα δέντρα που ανήκουν στα γιγαρτόκαρπα ή 

µηλοειδή. 

Μονάδες 6 

Β2. Να αναφέρετε τρία (3) από τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την 
εκλογή της θέσης του δενδροκοµείου.  

Μονάδες 9 

Β3. Να αναφέρετε πέντε (5) βοτανικούς τύπους των καρπών των καρποφόρων 
δέντρων. (5) Να δώσετε από ένα (1) παράδειγµα δέντρου για καθένα βοτανικό 

τύπο από αυτούς. (5) 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε ονοµαστικά πώς διακρίνονται τα αρσενικά δέντρα της φιστικιάς 

µε βάση την εποχή άνθησής τους. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να αναφέρετε ονοµαστικά µε ποιους τρόπους γίνεται η αντιµετώπιση των 

παγετών στις φυτείες των εσπεριδοειδών. 

Μονάδες 9 

Γ3. Να αναφέρετε ποια είναι τα συστήµατα καλλιέργειας του εδάφους του 
δενδροκοµείου. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Να αναφέρετε ονοµαστικά από τι αποτελείται το υπέργειο µέρος των δέντρων. 

Μονάδες 6 

∆2. Να αναφέρετε πέντε (5) από τα µέτρα που λαµβάνονται για τη συντόµευση του 
σταδίου της νεανικότητας. 

Μονάδες 10 

∆3. Να αναφέρετε τρεις (3) από τις βασικές αρχές του κλαδέµατος καρποφορίας. 

Μονάδες 9 

 


