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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από 12 εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 4 
κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 
 Γηα ηηο εξσηήζεηο 1 - 4 λα γξάςεηε ζσζηό () ή ιάζνο (Λ) αλάινγα κε απηό 

πνπ ηζρύεη. 
 
 

1. Φηιιίηεο είλαη ν νθζαικόο πνπ ζηελ αξρή ηεο βιάζηεζεο 
εθπηύζζεηαη (αλνίγεη) δίλνληαο ην κεζνθάξδην  ή ηαρπθπή  
βιαζηό.  
     
 

2. Η άρλε είλαη κηα θέξηλε νπζία,  κε ηελ νπνία θαιύπηεηαη 
εμσηεξηθά (επηδεξκηθά) ν θινηόο ηεο ξάγαο ηνπ ζηαθπιηνύ.  

 
 
3. Η απμαλόκελε θνξπθή παξεκπνδίδεη ηελ έθπηπμε (άλνηγκα) 

ησλ ηαρπθπώλ θαη ιαλζαλόλησλ νθζαικώλ.         
 
 

4. Η έθπηπμε (άλνηγκα) ησλ ιαλζαλόλησλ νθζαικώλ αξρίδεη  
όηαλ ε ζεξκνθξαζία ζηαζεξνπνηεζεί ζηνπο 25 νC (κεδέλ 
βιάζηεζεο).  

 
 
 Γηα ηηο εξσηήζεηο 5 - 7 λα επηιέμεηε ηελ νξζή απάληεζε 
 

5. Πνην από ηα παξαθάησ όξγαλα ηνπ θπηνύ ηνπ ακπειηνύ βξίζθεηαη ζην 
βιαζηό; 
 
α) Τα ξηδηθά ηξηρίδηα 
β) Ο θνξκόο  
γ) Οη νθζαικνί   
 

6. Οη ιαλζάλνληεο νθζαικνί πνπ βξίζθνληαη ζηε παξαγσγηθή κνλάδα ηνπ 
ακπειηνύ νλνκάδνληαη:   
 
α) θηιιίηεο νθζαικνί   
β) νθζαικνί θαξπνθόξνπ μύινπ   
γ) ηπθινί νθζαικνί ή ηζίκπια  
 

7. Η θάζε ηεο ρεηκεξίαο λάξθεο ηνπ ακπειηνύ γίλεηαη αληηιεπηή κε ηελ: 
 
α) δαθξύξξνηα                                                                                 
β) αλάπηπμε ηεο λέαο βιάζηεζεο                                             
γ) αδπλακία βιάζηεζεο ησλ νθζαικώλ       
 
 
 
 

Οξζό Λάζνο 

 Λ 

Οξζό Λάζνο 

  

Οξζό Λάζνο 

  

Οξζό Λάζνο 

 Λ 
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8. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηνύ ηνπ ακπειηνύ πνπ 
θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία, θαηαγξάθνληάο ηα ζηελ αληίζηνηρε  
ζέζε. 

 
 

9. Να γξάςεηε ηα ηέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ ακπειηνύ πνπ βιαζηάλνπλ από ηνπο 
θόκπνπο ηνπ βιαζηνύ. 
 

Σα ηέζζεξα (4) όξγαλα ηνπ ακπειηνύ πνπ βιαζηάλνπλ από ηνπο 

θόκπνπο ηνπ βιαζηνύ είλαη: 

α) ηα θύιια 

β) νη έιηθεο  

γ) νη νθζαικνί  
 
δ) νη ηαμηαλζίεο  
 
 

10. Να γξάςεηε ηνπο ηέζζεξεηο (4) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεξκνθξαζία 
εδάθνπο ηνπ ακπειηνύ. 
 
Οη ηέζζεξεηο (4) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεξκνθξαζία εδάθνπο 
ηνπ ακπειηνύ είλαη: 
 
α) ην ρξώκα ηνπ εδάθνπο  
 
β) ην πόζν ειαθξύ ή βαξεηό είλαη ην έδαθνο 
 
γ) ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε πγξαζία 
 
δ) ε έθζεζή ηνπ - πξνζαλαηνιηζκόο 
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11. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ην έδαθνο, 
ώζηε λα ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ακπεινθαιιηέξγεηα.     
 
Σα ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, ώζηε λα ζεσξείηαη 
θαηάιιειν γηα ακπεινθαιιηέξγεηα, πξέπεη λα είλαη: 
     
α) αλνηρηόρξσκν 
 
β) ακκνραιηθώδεο 
 
γ) ειαθξάο ζύζηαζεο κε θαιή πεξαηόηεηα  
 
δ) ρακειήο έσο κέηξηαο γνληκόηεηαο 
 

 
12. Να αλαθέξεηε δύν (2) βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα 

κνζρεύκαηα γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ακπειηνύ. 
 
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα κνζρεύκαηα γηα 
ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ακπειηνύ είλαη ε: 
 
α) πγεία ησλ κνζρεπκάησλ,  ρσξίο αζζέλεηεο θαη ηώζεηο 
 
β) θαιή μπινπνίεζε. Ζ θαηάζηαζε ζξέςεο ηνπ κεηξηθνύ θπηνύ 
επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα ξηδνβνιίαο ησλ κνζρεπκάησλ 
 
γ) θαιή δσεξόηεηα 
 

 
ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από 4 εξσηήζεηο. Ζ θάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 8 

 κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

13. Να πεξηγξάςεηε ηη είλαη νη ιαλζάλνληεο νθζαικνί ηνπ ακπειηνύ θαη πνηα είλαη 
ε ζεκαζία ηνπο γηα ην θπηό. 
 
Λαλζάλνληεο είλαη ν νθζαικνί πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ηε λέα βιάζηεζε 

αιιά παξακέλνπλ θνηκώκελνη όιν ην ρεηκώλα, ζα εθπηπρζνύλ ηελ 

επόκελε βιαζηηθή πεξίνδν από απηή ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηνπο (ηελ 

επόκελε άλνημε) θαη δίλνπλ ηνλ θύξην βιαζηό. 

Δίλαη ζύλζεηνη νθζαικνί πνπ απνηεινύληαη από ηξία κέξε, έλα θύξην θαη 

δύν δεπηεξεύνληα (αληηθαηαζηάηεο). Δάλ θαηαζηξαθεί ην θύξην κέξνο, 

απηόκαηα εθπηύζζεηαη ν πξώηνο ή θαη ν δεύηεξνο αληηθαηαζηάηεο. 

Δίλαη ζεκαληηθνί γηαηί από απηνύο πξνέξρεηαη ε λέα βιάζηεζε ηνπ 

ακπειηνύ πνπ ζα δώζεη ηελ παξαγσγή. 
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14. Να νξίζεηε ηη είλαη νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ζην ακπέιη. 
 
Παξαγσγηθέο κνλάδεο είλαη θιεκαηίδεο ελόο έηνπο (μπινπνηεκέλνη 

βιαζηνί) πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηνπο βξαρίνλεο. Πάλσ ζηηο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη νη ιαλζάλνληεο νθζαικνί πνπ 

αλνίγνπλ θαη δίλνπλ ηε λέα βιάζηεζε.     

  

15. Να αλαθέξεηε πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη ην θιίκα κηαο πεξηνρήο, 
ώζηε λα είλαη  επλντθό γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα.   
 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ην θιίκα κηαο πεξηνρήο, ώζηε λα 

είλαη  επλντθό γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα είλαη:  

 ην ζεξκό θαη κεγάιν θαινθαίξη ρσξίο βξνρή 

 άλνημε θαη θζηλόπσξν ρσξίο παγεηνύο, θαη  

 ήπηνο ρεηκώλαο 

 
16. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ην θνξθνιόγεκα ζηνπο 

ηαρπθπείο νθζαικνύο ηνπ ακπειηνύ θαη πνην πιενλέθηεκα καο δίλεη; 
 

Ζ επίδξαζε πνπ έρεη ην θνξθνιόγεκα ζηνπο ηαρπθπείο νθζαικνύο ηνπ 

ακπειηνύ είλαη όηη αλαγθάδεη ηελ έθπηπμε ησλ ηαρπθπώλ νθζαικώλ 

(πιάγησλ), γεγνλόο πνπ αμηνπνηείηαη ζηελ πξάμε γηα παξαγσγή 

ζηαθπιηώλ θαη ζηνπο ηαρπθπείο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ζηνπο λένπο 

βιαζηνύο ε απμαλόκελε θνξπθή παξεκπνδίδεη ηελ έθπηπμε ησλ 

ηαρπθπώλ θαη ιαλζάλνλησλ νθζαικώλ. 

 

Σν πιενλέθηεκα πνπ καο δίλεη ην θνξθνιόγεκα είλαη όηη παίξλνπκε κηα 

επί πιένλ παξαγσγή ηελ ίδηα βιαζηηθή πεξίνδν. 

 

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από 2 εξσηήζεηο. Ζ θάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 10 
 κνλάδεο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

17. α) Να εμεγήζεηε γηαηί ζηηο πνηθηιίεο ακπειηνύ ρσξίο ή κηθξά θνπθνύηζηα νη 
ξάγεο παξακέλνπλ κηθξέο.  
 

ηηο πνηθηιίεο ακπειηνύ ρσξίο ή κηθξά θνπθνύηζηα νη ξάγεο παξακέλνπλ 

κηθξέο γηαηί ηα θνπθνύηζηα είλαη ζεκείν παξαγσγήο απμεηηθώλ νπζηώλ, 
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πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ αύμεζε ησλ ξαγώλ, νπόηε αθνύ δελ 

ππάξρνπλ θνπθνύηζηα δελ παξάγνληαη θαη απμεηηθέο νπζίεο. 

 

β) Πώο ιύλνπκε ην πξόβιεκα ησλ κηθξώλ ξαγώλ ζηε πνηθηιία ηνπ ακπειηνύ 
ζνπιηαλίλα;      
 
Γηα λα ιύζνπκε ην πξόβιεκα ησλ κηθξώλ ξαγώλ ζηε πνηθηιία ηνπ 

ακπειηνύ ζνπιηαλίλα θαη λα απμήζνπκε ην κέγεζνο ηεο ξάγαο 

εθαξκόδνπκε: 

 απμεηηθέο   νπζίεο (γηβεξηιίλεο) ή  

 ραξαγή πεξηκεηξηθά ηνπ θνξκνύ κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα 

 

18. α) Να αλαθέξεηε ηνπο ηξείο (3) θπξηόηεξνπο ηξόπνπο αγελνύο 
πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ ακπειηνύ. 
 
Οη ηξείο (3) θπξηόηεξνη ηξόπνη αγελνύο πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ ακπειηνύ 
είλαη κε: 
i) κνζρεύκαηα 
ii) θαηαβνιάδεο  
iii) εκβνιηαζκό 
 
β) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ 
ακπειηνύ πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 

 
 
Ο ηξόπνο πνιιαπιαζηαζκνύ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα είλαη ε 

θαηαβνιάδα.  

Μηα μπινπνηεκέλε θιεκαηίδα κεγάινπ κήθνπο θάκπηεηαη θαη 

παξαρώλεηαη κέζα ζε απιάθη βάζνπο 20 – 30 cm ζηε ζέζε πνπ ζέινπκε 

λα αλαπηπρζεί ην λέν θπηό. 

Παξακέλνπλ κόλν 2-3 νθζαικνί εθηόο εδάθνπο νη νπνίνη ζα 

αλαπηπρζνύλ θαη ζα καο δώζνπλ ην λέν θπηό, ελώ ην απιάθη πνηίδεηαη 
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θαη δηαηεξείηαη πγξό. 

Οη νθζαικνί πνπ βξίζθνληαη από ην ζεκείν έθθπζήο ηεο ζην πξέκλν 

έσο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο αθαηξνύληαη. 

Ο απνρσξηζκόο ηνπ λένπ θπηνύ από ην κεηξηθό γίλεηαη κεηά από δύν 

ρξόληα. 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΛΟ ΓΡΑΠΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 


