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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ∆ΥΟ (2) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

1. Ποιες εργασίες γίνονται για την προετοιµασία του 
εδάφους ενός παρτεριού και ποια υλικά 
χρησιµοποιούνται ; 

Μονάδες 15 

2. Να περιγράψετε ένα τυπικό βραχόκηπο (µικρών ή 
µεγάλων διαστάσεων). 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

1. Να εξηγήσετε πώς εξασφαλίζονται : 
α. η απορροή του νερού ποτίσµατος και η καλή 

αποστράγγιση του πυθµένα µιας ζαρντινιέρας 
β. η στεγανοποίηση µιας ζαρντινιέρας . 

Μονάδες 20 
 

2.  Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στις πινακίδες 
των συσκευασµένων και σφραγισµένων σπόρων 
χλοοτάπητα ; 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

1. Να περιγράψετε : 
α. µε ποιους τρόπους γίνεται η εξάπλωση των 

γρασιδιών για την κάλυψη κενών περιοχών του 
χλοοτάπητα . 

 

β. το ριζικό σύστηµα των γρασιδιών . 
Μονάδες 15 
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2. Ποιοι άλλοι παράγοντες, εκτός από τον τεµαχισµό του 
υλικού, συντελούν στη δηµιουργία µιας καλής κοµπόστας 
(Compost); 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 
1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια επιλογής 

φρακτών . 
Μονάδες 10 

 
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα 

της ζωικής κοπριάς ; 
Μονάδες 15 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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