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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (16/6/2018)
ΘΕΜΑ Α
Α1.
1. Λάκοσ
2. Σωςτό
3. Σωςτό
4. Λάκοσ
5. Σωςτό

Α2.
1. ε
2. δ
3. ςτ
4. α
5. γ

ΘΕΜΑ Β
Β1.
Η χλωρι λίπανςθ με ψυχανκι ανταποκρίνεται ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γεωργικισ πράξθσ για τουσ
εξισ λόγουσ :
Δίνει άηωτο
Βοθκάει τθν αξιοποίθςθ των άλλων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν
Βελτιϊνει τθ δομι του εδάφουσ
Αξιοποιεί το βρόχινο νερό , ςυγκρατϊντασ το και εμποδίηοντασ τθ διάβρωςθ του εδάφουσ
Συμβάλλει ςτθν προςζλκυςθ ωφζλιμων οργανιςμϊν και ςτθν αντιμετϊπιςθ των αςκενειϊν
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Β2.
Η διαδικαςίεσ εξαςφάλιςθσ τθσ καλισ δομισ ςτο ζδαφοσ είναι :
Η προςκικθ οργανικισ ουςίασ
Η κατεργαςία του εδάφουσ
Η εφαρμογι αμειψιςποράσ

Β3.
Η ςαφισ και ακριβισ ςιμανςθ των βιολογικϊν προιόντων αποςκοπεί :
Στθν αναγνωριςιμότθτά τουσ
Στθν προςταςία των καταναλωτϊν
Στθν προςταςία και κατοχφρωςθ των βιοκαλλιεργθτϊν

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
Οι λόγοι για τουσ οποίουσ προτιμϊνται οι εγχϊριεσ φυλζσ ςτθ βιολογικι εκτροφι είναι οι εξισ:
Προςαρμόηονται άριςτα ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και εκτροφισ
Οι φυλζσ αυτζσ πρζπει να ζχουν ςκλθρι ιδιοςυςταςία, ηωτικότθτα, ανκεκτικότθτα ςτισ αςκζνεισ
και μικρζσ απαιτιςεισ από πλευράσ διατροφισ.
Ζχουν μικρότερο ςωματικό βάροσ και χαμθλότερεσ αποδόςεισ και για το λόγο αυτό, ζχουν
μικρότερεσ ανάγκεσ ςε ενζργεια και κρεπτικά ςυςτατικά, οι οποίεσ μποροφν να ικανοποιθκοφν
ευκολότερα ςτισ βιολογικζσ εκτροφζσ.

Γ2.
Η αλλαγι φυτοφ, που καλλιεργείτε κάκε χρόνο ςτο ίδιο χωράφι, γίνεται βαςικά με κριτιριο ότι το φυτό
που ακολουκεί δε πρζπει να ανικει ςτθν ίδια οικογζνεια ι και γενικά να ζχει τισ ίδιεσ απαιτιςεισ ςε
κρεπτικά ςτοιχεία ι κοινοφσ εχκροφσ και αςκζνειεσ με αυτό που προθγείται.
Οι ςτόχοι τθσ αμειψιςποράσ είναι:
Μία διαδοχικι ιςόρροπα κατανεμθμζνθ απομάκρυςνθ κρεπτικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ από
διάφορα φυτά τθσ αμειψιςποράσ,
Με τθν αλλαγι του φυτοφ - ξενιςτι, προκαλείται θ ςτζρθςθ τροφισ από τα παράςιτα - εχκροφσ
και με αυτό το τρόπο τό " ςπάςιμο" του κφκλου τθσ αναπαραγωγισ και διαιϊνιςισ τουσ.

Γ3.
Το κομπόςτ είναι το ςτακεροποιθμζνο οργανικό υλικό, που παράγεται από τθν ελεγχόμενθ αερόβια
αποικοδόμιςθ διάφορων φυτικϊν ι ηωικϊν υπολειμμάτων, με τθ βοικεια μικροοργανιςμϊν.
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Χαρακτθριςτικό είναι ότι ζχει ςκοφρο χρϊμα, είναι ομοιογενζσ και μυρίηει ςα χϊμα μετά τθ βροχι.
Ο αεριςμόσ μζςα ςτα υλικά του ςωροφ είναι ςθμαντικόσ, ϊςτε να εξαςφαλίηονται ςυνκικεσ υλοποίθςθσ
τθσ αερόβιασ ηφμωςθσ των υλικϊν. Η υγραςία είναι επίςθσ απαραίτθτθ και επιδιϊκουμε να διατθρείται
γφρω ςτο 40-50% ϊςτε οι μικροοργανιςμοί να ςυνεχίηουν όςο το δυνατόν καλφτερα, τθ δραςτθριότθτα
τουσ.
Οριςμζνα από τα κατάλλθλα υλικά για κομποςτοποίθςθ είναι:
κομμζνθ χλόθ, ψιλοκομμζνα κλαριά, κρεατάλευρα, φφκια καλάςςθσ κ.α.

ΘΕΜΑ Δ
Δ1.
α
ο χρόνοσ που μεςολαβεί, μεταξφ ςυγκομιδισ και επεξεργαςίασ του καρποφ ςτο ελαιοτριβείο, πρζπει να
μειϊνεται ςτο ελάχιςτο: θ ζκκλιψθ να γίνεται τθν ίδια ι τθν επόμενθ μζρα, εαν είναι δυνατόν. Οι ελιζσ
πρζπει να μπαίνουν ςε τςουβάλια από φυτικζσ ίνεσ που επιτρζπουν τον αεριςμό τουσ, για να
αποφεφγουμε ανεπικφμθτεσ αλλοιϊςεισ.

β.
Προλθπτικά για τθν αποφυγι επιμόλυνςθσ του λαδιοφ με φυτοφάρμακα, μποροφν να γίνουν τα εξισ:
Ο ελαιόκαρποσ από βιολογικι καλλιζργεια να είναι θ πρϊτθ παρτίδα που κα οδθγθκεί ςτθν
ζκκλιψθ με τθν ζναρξθ τθσ θμεριςιασ λειτουργείασ του ελαιουργείου, αφοφ κα ζχουν πλυκεί
ςχολαςτικά όλα τα μθχανιματα.
Αν δεν είναι δυνατι θ προθγοφμθ λφςθ, τότε θ πρϊτθ ποςότθτα που κα παραλειφκεί, να
αποκθκευτεί ξεχωριςτά και να κεωρθκεί ςυμβατικό λάδι, γιατί πικανόν να περιζχει ίχνθ, ζςτω,
φυτοφαρμάκων.

γ.
Η αποκικευςθ του λαδφιοφ ςυνιςτάται να γίνεται ςε ανοξειδωτεσ μεταλλικζσ δεξαμενζσ, ενϊ θ τελικι
ςυςκευαςία ςε ανοξείδωτα μεταλλικά δοχεία ι γυάλινα μπουκάλια.

Δ2.
α.
Τα ιςχυρότερα κίνθτρα για τθν αγορά βιολογικϊν προιόντων είναι το ενδιαφζρον για:
Τθν ανκρϊπινθ υγεία και αςφάλεια των τροφίμων
Τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ διατιρθςθ του φυςικοφ τοπίου
Τθν ευηωία των ηϊων.

β.
Οι ςθμαντικότεροι λόγοι για τουσ οποίουσ ο καταναλωτισ εμφανίηεται διςτακτικόσ ςτθν αγορά
βιολογικϊν προιόντων είναι:
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Η άγνοια, θ ςφγχυςθ και θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τθ ςιμανςθ
των βιολογικϊν προιόντων.
Οι υψθλζσ τιμζσ, που ςυχνά δεν ανταποκρίνονται ςε ανάλογθ ποιότθτα.
Ο μικρότεροσ χρόνοσ ςυντιρθςθσ.
Η μικρι διακεςιμότθτα και θ δυςκολία εφρεςθσ τουσ.

χολιασμός θεμάτων:
Τα κζματα ιταν κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ ικανά να απαντθκοφν από πολφ καλά διαβαςμζνουσ μακθτζσ.

Επιμέλεια Απαντήσεων
Καμιναρίδθσ Ίκαροσ - Ελευκζριοσ
M.sc. Γεωπόνοσ Γ.Π.Α.
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