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ΑΡΧΔΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΔΩΡΓΙΑΣ 
                                                                                                              

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1.  Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

α. Η βηνινγηθή γεσξγία απνδέρεηαη ηα θπηά πνπ έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε, εθόζνλ απηά 

πσινύληαη σο αλζεθηηθά ζε θάπνηα αζζέλεηα. 

β. Σηε βηνινγηθή γεσξγία ηξέθνπκε ην έδαθνο θαη όρη ηα θπηά. 

γ. Σηελ Ειιάδα ην κεγαιύηεξν κέξνο βηνινγηθώλ πξντόλησλ πσιείηαη ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα. 

δ. Η ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθνύ εληνκνθηόλνπ ζαλαηώλεη θαη σθέιηκνπο νξγαληζκνύο. 

ε. Οη θεξνκόλεο είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ εθθξίλνληαη απν ηα θπηά. 

                              (Μονάδες  15) 

 

 

Α2. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5 από ηε ζηήιε Α θαη, δίπια, έλα από ηα 

γξάκκαηα α, β, γ, δ, ε, ζη ηεο ζηήιεο Β, πνπ δίλεη ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε. Σεκεηώλεηαη όηη έλα 

γξάκκα από ηε ζηήιε Β ζα πεξηζζέςεη.  

 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Πηζηνπνίεζε α. Οξγαληζκόο πηζηνπνίεζεο 

2. ΟΠΕΓΕΠ β. Ψπραλζή 

3. Μεραληθό κέζν αληηκεηώπηζεο γ. Πξνδηαγξαθέο 

4. ΔΗΩ δ. Παγίδα θόιιαο 

5. Ακεηςηζπνξά ε. Έιεγρνο ησλ νξγαληζκώλ πηζηνπνίεζεο 

 ζη. Ιώζεηο 

 

                               (Μονάδες  10) 
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ΘΔΜΑ B 

 

 

Β1.  Να αλαθέξεηε, νλνκαζηηθά, ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε θαιή δνκή ηνπ 

εδάθνπο.  

(Μονάδες 6) 

 

 

Β2. Τη γλσξίδεηε γηα ηε δηαηξνθή ησλ δώσλ ζηε βηνινγηθή αηγνπξνβαηνηξνθεία;        

(Μονάδες 5) 

 

 

Β3. Πνηεο είλαη νη εδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ακπειηνύ; 

(Μονάδες 8) 

 

 

Β4. Να πεξηγξάςεηε ηα πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ δηδαλίσλ ζηελ βηνινγηθή γεσξγία. 

 

(Μονάδες 6) 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

 

Γ1. Τη είλαη ην θνκπόζη; (κνλ. 3) Πνηα ε ζεκαζία ηνπ αεξηζκνύ θαη ηεο πγξαζίαο ζηελ 

θνκπνζηνπνίεζε; (κνλ. 2) Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) πιηθά θαηάιιεια γηα θνκπνζηνπνίεζε (κνλ. 

4). 

(Μονάδες 9) 

 

Γ2. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ζπζθεπαζίαο;    

(Μονάδες 6) 

 

 

Γ3. Με πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε αιιαγή ηνπ θπηνύ ζηελ ακεηςηζπνξά θεπεπηηθώλ (κνλ. 6) θαη πνηνη 

νη ζηόρνη ηεο (κνλ. 4); 

(Μονάδες 10) 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Η ειηά θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύληαη κε βηνινγηθό ηξόπν 

ζηελ Ειιάδα. 

 

Γ1. Πνηεο είλαη νη εδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο ειηάο; 

(Μονάδες 4) 

 

Γ2. Πώο επηηπγράλεηαη ν πνιιαπιαζηακόο ηεο ειίαο;  

(Μονάδες 3) 

 

Γ3. Πώο γίλεηαη ε αληηκεηώπηζε ησλ δηδαλίσλ ζηνπο ειαηώλεο;  

(Μονάδες 5) 

 

Ο δάθνο είλαη έλα έληνκν πνπ πξνζβάιεη ηελ ειηά, δεκηνπξγώληαο πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο 

θαιιηεξγεηέο. 

 

Γ4. Πνηεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ βηνινγηθή γεσξγία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο 

ειηάο, θαη θαηά πόζν αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγηάο; 

(Μονάδες 8) 

 

Γ5. Να πεξηγξάςεηε ηε βηνηερλνινγηθή εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν βηνθαιιηεξγεηήο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δάθνπ. 

(Μονάδες 5) 

 

                                           
 

ΟΔΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


