
ΠΡΟΟΔΟΣ 2015 

ΕΡΩΤ. Αναφέρατε δύο δένδρα με χαμηλές απαιτήσεις σε ώρες ψύχους…. 

ΑΠΑΝΤ. Αμπέλι 

Ελιά αμερικάνικη 

Ελιά ευρωπαϊκή 

Έλατο 

 

ΕΡΩΤ. Τι ονομάζεται παραφυάδα, βραχίονας, λαιμός….λαίμαργος, κόμη… 

ΑΠΑΝΤ. 

Λαίμαργος τμήμα βλαστού χωρίς άνθη ή φύλλα… 

Λαίμαργος είναι όταν το φυτό παίρνει παραπάνω στοιχεία και θρεπτικά συστατικά από 

αυτά που χρειάζεται 

Λαίμαργος είδος βλαστού όπου στο συγκεκριμένο είδος αναπτύσσονται οφθαλμοί 

Λαίμαργος είναι η διαδικασία όπου τα κλαδιά αναπτύσσονται γρήγορα 

 

Κόμη είναι το σημείο πάνω από το ανώτατο μέρος του φυτού 

Κόμη είναι το σημείο ένωσης του κορμού με την κόμη 

 

Βραχίονας ονομάζεται το μέρος του φυτού μεταξύ ρίζας και λαιμού 

Βραχίονας είναι το τμήμα ανάμεσα του οφθαλμού και του βλαστού 

Βραχίονας είναι ο κλάδος που εκφύεται από λογχοειδή ή οφθαλμό 

Βραχίονες είναι διακλαδώσεις των κλάδων 

Βραχίονας ονομάζεται το σημείο σύνδεσης του βλαστού με τον καρπό 

 

Λαιμός ονομάζεται το μέρος του φυτού μεταξύ κορμού και φύλλων 

Λαιμός ονομάζεται το χαμηλότερο μέρος του κορμού, πριν τις πρώτες διακλαδώσεις 

(υπέργειο τμήμα) 

Λαιμός ονομάζεται η εμφάνιση στο έδαφος ριζών κατά την πτώση των πρώτων βροχών 



Λαιμός το σημείο πάνω από το ανώτατο μέρος του φυτού 

Λαιμός το σημείο του δένδρου που έρχεται σε επαφή ο επιφανειακός και ο υπόγειος 

ορίζοντας 

Παραφυάδες αναπτύσσονται πάνω από τον κορμό και τους βλαστούς 

Η παραφυάδα αποτελεί μέρος του υπόγειου τμήματος του ριζικού συστήματος του φυτού, 

ανήκει δηλαδή στις ρίζες 

Παραφυάδα είδος βλαστού που βγαίνει στη ροδακινιά 

Παραφυάδα είναι το ανώτερο μέρος του βλαστού 

Παραφυάδα είναι ένα τμήμα των ριζών που πηγαίνει προς τον κορμό του δένδρου 

Παραφυάδα εκφύεται από τη βάση του οφθαλμού ή από τις ρίζες 

 

ΕΡΩΤ. Πότε είναι επιθυμητή η νεανικότητα.…. 

ΑΠΑΝΤ. ….όταν επιθυμούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των καρπών… 

.. είναι επιθυμητή στα καρποφόρα δένδρα την περίοδο κατά την οποία το δένδρο είναι 

στην άνθηση  

 

ΕΡΩΤ. Ποιες καλλιεργητικές τεχνικές επιμηκύνουν την περίοδο νεανικότητας……. 

ΑΠΑΝΤ. … η επίτευξη τεχνητού ληθάργου.. 

Αραίωμα καρπών 

 

ΕΡΩΤ. Πως επηρεάζει η παρουσία καρπών τη φωτοσυνθετική ικανότητα……. 

ΑΠΑΝΤ. …δημιουργεί μείωση της ανάγκης της φωτοσυνθετικής λειτουργίας…. 

 

ΕΡΩΤ. Τι ονομάζουμε μόνοικα δίκλινα…. 

ΑΠΑΝΤ. Τα δένδρα που έχουν θυσσανώδη ρίζα 

..βελανιδιά…. 

…τα δένδρα που φέρουν το θηλυκό καθώς και το διαφορικό μέρος 

 

ΕΡΩΤ. Τι ονομάζουμε λήθαργο..…. 



ΑΠΑΝΤ. …κατάσταση ορατή και σταθερή.. 

 

ΕΡΩΤ. Περί διαφοροποίησης οφθαλμών…. 

ΑΠΑΝΤ. … αποαυτοφορία 

 

 

ΕΡΩΤ. Αναφέρατε τρεις ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των 

καρπων…. 

ΑΠΑΝΤ. Ύπαρξη κυττάρων στον καρπό 

 

ΕΡΩΤ. Τι ονομάζουμε παραλήθαργο ..…. 

ΑΠΑΝΤ. Παραλήθαργος είναι όταν το δένδρο μεγαλώνει από τον κορμό 

 

 

 Αντί ιστοκαλλιέργεια ….. ιστιοκαλλιέργεια 

 Αντί για φυτορυθμιστές ….. φωτορυθμιστές 

 Ερώτηση: Ποια τα συνήθη απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στην 

ιστοκαλλιέργεια..…. 

Απάντηση: .. ηλιοαπολύμανση!! 

 Ερώτηση: Τι σημαίνει ενδολήθαργος..…. 

Απάντηση: .. προστατεύει από παγετώνες!! 

 Ερώτηση: Παραγωγός παραπονιέται ότι τα δένδρα του δεν ανθίζουν. Τι του 

προτείνετε…. 

Απάντηση: Κλάδεμα ανθοφορίας!! 

 Ερώτηση: Παραγωγός παραπονιέται ότι τα δένδρα του δεν ανθίζουν. Τι του 

προτείνετε…. 

Απάντηση: Αραίωμα ανθέων!! 

 Ερώτηση: Πότε γίνεται το αραίωμα των καρπών…. 

Απάντηση: Πριν την καρπόδεση!! 

 Ερώτηση: Τι ονομάζουμε φυσιολογική και τι εμπορική ωρίμανση…. 



Απάντηση: Φυσιολογική… ωρίμανση που κάνει το φυτό με νερό και κλάδεμα και 

εμπορική η ωρίμανση με λίπασμα και φυτοφάρμακα 

 Ερώτηση: Παραγωγός παραπονιέται ότι τα δένδρα του δεν ανθίζουν. Τι του 

προτείνετε…. 

Απάντηση: Ψεκασμός με φωτοσυνθετικές ορμόνες! 

 Ερώτηση: Τι ονομάζουμε ελλειμματική άρδευση…. 

Απάντηση: Την άρδευση για να μην καλύπτονται οι ανάγκες των δένδρων!! 

 Ερώτηση: Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εγκατάσταση ενός οπωρώνα…. 

Απάντηση: … η πιθανότητα παγετώνα..!! 

 

 

 

 

 


