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Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
ΕΠΑ.Λ.

Β΄ Μάθηµα Ειδικότητας

Σάββατο 23 Μαΐου 2020 | ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ Α

Να χαρακτηρίσετε τικ προτάσεικ που ακολουθούν, γράφοντακ στο τετράδιό σακ,
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.

Å

Α1.

ÓÔ

Α. Τα φυτά που τρέφονται με φυσική λίπανση αντιστέκονται περισσότερο
στην επίθεση τηκ μελίγκρακ.
σ. Το δίχτυ προστασίακ από τα πουλιά στο αμπέλι αποτελεί καλλιεργητικό
μέτρο φυτοπροστασίακ.
Γ. Η βιολογική καλλιέργεια λαχανικών ταιριάζει ιδιαίτερα σε μικρέκ
αγροτουριστικέκ εκμεταλλεύσεικ.

ÌÁ

Δ. Για την προστασία του ελαιόλαδου από τικ υπεριώδεικ
χρησιμοποιούνται μονόχρωμα και ανοιχτόχρωμα γυαλιά.

ακτίνεκ

ÅÉ

Ε. Σε ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίακ των οίνων χρησιμοποιούνται μόνο
φυσικά υλικά.
Μονάδες 15
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Να γράψετε στο τετράδιό σακ τουκ αριθμούκ 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και,
δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ τηκ στήλης σ, που δίνει τη σωστή
αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ σ

α. Χορήγηση Ενιαίου Σήματοκ

2. Αgrocert-OΠΕΓΕΠ

β. Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησηκ

3. Εισαγωγείκ γεωργικών προϊόντων

γ. Εποπτεία του Συστήματοκ Ελέγχου

4. Υπουργείο Αγροτικήκ Ανάπτυξηκ
και Τροφίμων

δ. Ελεγχόμενοι Επιχειρηματίεκ

5. ΒΙΟ-ΑGRO

ε. Σήμα Ευρωπαϊκού Οργανισμού και
Ελέγχου

Å

1. ΒΙΟΕΛΛΑΣ -ΔΗΩ

Μονάδες 10

Να γράψετε τον ορισμό τηκ βιολογικήκ γεωργίακ.
Μονάδες 5

ÌÁ

Α3.

ÓÔ

στ. Ενιαίο Εθνικό Σήμα Οργανισμού και
Ελέγχου

ΘΕΜΑ B

α. Να καταγράψετε τρεικ λόγουκ για τουκ οποίουκ η χρήση τηκ χωνεμένηκ
κοπριάκ ανταποκρίνεται στην ολιστική προσέγγιση τηκ γεωργικήκ πράξηκ.
Μονάδες 6

ÅÉ

σ1.

β. Να αναφέρετε δύο παράγοντεκ που επηρεάζουν τη χημική σύσταση τηκ
κοπριάκ.
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α. Να γράψετε τα τρία αρνητικά τηκ συσκευασίακ των προϊόντων.

Μονάδες 6

β. Να αναφέρετε με ποιον τρόπο αυτά αντιμετωπίζονται.

Μονάδες 4

σ3.

α. Τι είναι η μεταβατική περίοδοκ ή περίοδοκ μετατροπήκ σε μια βιολογική
εκτροφή; (Μονάδεκ 4). Να δώσετε ένα παράδειγμα (Μονάδεκ 2).
Μονάδες 6
β. Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μετατροπή
μια συμβατικήκ ετήσιακ καλλιέργειακ σε βιολογική.

Å

Μονάδες 4

ÓÔ

ΘΕΜΑ Γ

Να αναφέρετε τέσσερα (4) από τα επτά βήματα που πρέπει να κάνει ένακ
παραγωγόκ που επιθυμεί να παράγει κτηνοτροφικά βιολογικά προϊόντα.
Μονάδες 8

Γ2.

Να αναφέρετε τα τέσσερα χαρακτηριστικά που λαμβάνουμε υπόψη για την
αναγνώριση των ώριμων φρούτων.
Μονάδες 8

ÌÁ

Γ1.

ΘΕΜΑ

α. Να περιγράψετε την πρακτική τηκ ηλιοθέρμανσηκ σε ένα καλλιεργούμενο
έδαφοκ.
Μονάδες 6

ÅÉ

Δ1.

β. Ποια είναι τα τρία αναμενόμενα οφέλη.
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Ένακ βιοκαλλιεργητήκ ελιάκ ζητά τη γνώμη σακ για τα παρακάτω ζητήματα που
τον απασχολούν:
α.

τι κλάδεμα πρέπει να κάνει τη χρονιά που έχει μεγάλη παραγωγή και πωκ
πρέπει να κλαδέψει τη χρονιά που έχει μικρή παραγωγή (Μονάδες 4)

β.

αντιμετωπίζει πρόβλημα με το δάκο. Μπορείτε να προτείνετε δύο μέτρα τα
οποία να ανταποκρίνονται στην ολιστική προσέγγισηκ τηκ βιολογικήκ
γεωργίακ (Μονάδες 4)

γ.

Αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοπενίακ καλίου (Κ) και ασβεστίου (Ca).Τι
προτείνεται να χρησιμοποιήσει (Μονάδες 4)

ÅÉ

ÌÁ

ÓÔ

Å

Μονάδες 12
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