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3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

ΣΤΗΛΗ Α
Κλάδεµα καρποφορίας
Επιτραπέζιες ελιές
Φύτευση σε ρόµβους
Μακροστοιχεία
Μικτό λίπασµα

ÓÕ

Α2.

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. Ο καρπός του αµπελιού, της ακτινιδιάς και της µπανανιάς είναι ράγα.
β. Τα σηµεία έκφυσης των οφθαλµών και των φύλλων ονοµάζονται δακτύλιοι
ηλικίας.
γ. Η µηλιά καρποφορεί επάκρια, πάνω σε παλιό (ενός έτους) ξύλο.
δ. Η φιστικιά έχει ξυλοφόρους οφθαλµούς, επάκρια και πλάγια και απλούς
ανθοφόρους οφθαλµούς, µόνο πλάγια.
ε. Τα άνθη της πορτοκαλιάς διακρίνονται σε αρσενικά άνθη και θηλυκά άνθη.
Μονάδες 15
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.
1.
2.
3.
4.
5.

α.
β.
γ.
δ.
ε.

ΣΤΗΛΗ Β
Άζωτο, φώσφορος, κάλιο
Χ=1000:0,866α2
(11-21-0)
Αραίωµα καρπών
Σ/Π=7/1 ή και 10/1
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Μονάδες 10

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 2
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ΘΕΜΑ Β

Β2.

Β3.

Ποιες είναι οι ιδιότητες στις οποίες οφείλουν την υψηλή τιµή τους στην αγορά
οι οπώρες (τα νωπά φρούτα);
Μονάδες 8
Ποιες είναι οι δύο λειτουργίες των φυτών που επιτελούνται στα φύλλα; Τι
γνωρίζετε για την καθεµία;
Μονάδες 9
Να περιγράψετε το µηχανισµό παρενιαυτοφορίας στη φιστικιά.
Μονάδες 8
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Β1.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Γ2.

Γ3.

Ποια είναι τα κριτήρια εκλογής του υποκειµένου στην εγκατάσταση του
δενδροκοµείου;
Μονάδες 9
Να αναφέρετε από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η κανονική λειτουργία των
σταλακτήρων στην άρδευση µε σταγόνες.
Μονάδες 9
Ποια είναι τα αναγκαστικά σχήµατα διαµόρφωσης των δέντρων κατά το
κλάδεµα διαµόρφωσης του σχήµατος;
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆

Ποιοι στόχοι εκπληρώνονται µε την εφαρµογή του κλαδέµατος;

ÓÕ

∆1.

∆2.

Μονάδες 15

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας καλής επιτραπέζιας ελιάς;
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ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 2

