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ΘΕΜΑ Β

Οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το φύτρωµα του σπόρου είναι η
υγρασία, το οξυγόνο, η θερµοκρασία, το φως και η κατάσταση του εδάφους.

Β2.

Το φύτρωµα θεωρείται επιτυχηµένο όταν το µεγαλύτερο ποσοστό των σπόρων
που σπάρθηκαν φύτρωσε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και έδωσε εύρωστα
και υγιή φυτά.

Β3.

Για να σπάσουµε ένα αδιαπέραστο στρώµα εδάφους σε βάθος µεγαλύτερο από
50 εκατοστά κάνουµε αναµόχλευση µε βαρείς καλλιεργητές ή
υπεδαφοκαλλιεργητές.
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ΘΕΜΑ Γ
Η επιφάνεια του εδάφους πρέπει να είναι βωλοποιηµένη πριν τη φθινοπωρινή
σπορά για να προστατεύει τα νεαρά φυτά από ανέµους και χαµηλές
θερµοκρασίες και για να συγκρατεί το νερό της βροχής. Οι βροχές και οι
χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα θα σπάσουν τους βώλους και θα
δηµιουργήσουν καλή δοµή του εδάφους. Αν το έδαφος δεν ήταν
βωλοποιηµένο, οι βροχές θα έσπαγαν τα µικρά σε µέγεθος συσσωµατώµατα
και θα δηµιουργούσαν επιφανειακή κρούστα, η οποία θα δυσκόλευε το
φύτρωµα των σπόρων και τον αερισµό του εδάφους.

Γ2.

Οι κυριότεροι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ασφαλής αποθήκευση
φυτικών προϊόντων είναι το ποσοστό υγρασίας του προϊόντος, η θερµοκρασία
της αποθήκης και ο κατάλληλος εξαερισµός του αποθηκευτικού χώρου, ο
οποίος επηρεάζει τη θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία της αποθήκης.

Γ3.

Τα πλεονεκτήµατα της συγκοµιδής µε µηχανές είναι ο περιορισµός του χρόνου
συγκοµιδής, η διευκόλυνση των παραγωγών και η µείωση του κόστους
συγκοµιδής.

ΘΕΜΑ ∆
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Γ1.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την ποσότητα του σπόρου ανά στρέµµα είναι η
επιθυµητή πυκνότητα της φυτείας, η βλαστική ικανότητα του σπόρου, το
βάρος χιλίων σπόρων, ο τρόπος σποράς και οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες της
περιοχής.

∆2.

Βασική λίπανση είναι η λίπανση που εφαρµόζεται λίγο πριν ή κατά την
εγκατάσταση της φυτείας για να εφοδιάσει τα φυτά µε τα θρεπτικά στοιχεία
που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση και την ανάπτυξή τους.
Περιλαµβάνει τα κύρια µακροστοιχεία, δηλαδή άζωτο, φώσφορο, και κάλιο.
Επιφανειακή ονοµάζεται η λίπανση που γίνεται πριν το σχηµατισµό των
ανθικών καταβολών. Σε αυτή τη λίπανση που γίνεται δύο περίπου εβδοµάδες
πριν την προβλεπόµενη εποχή άνθησης εφαρµόζονται αζωτούχα λιπάσµατα.
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