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Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων

1.

ΠΕΤΕΠ

10-05-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και της
µεθοδολογίας φύτευσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς
εγκατάστασης, επιβίωσης και ανάπτυξης των φυτών.
Ο όρος «εγκατάσταση φυτών» δεν αναφέρεται στενά στις απαραίτητες εργασίες για τη φύτευση
φυτών αλλά χρησιµοποιείται µε την ευρύτερη έννοια, που περιλαµβάνει και όλες τις βιολογικές
διεργασίες για να προσαρµοστεί το φυτό στο νέο του περιβάλλον (ξεπέρασµα του κλονισµού της
µεταφύτευσης, ανάπτυξη των ριζών στο νέο έδαφος, ανάπτυξη της κόµης, προσαρµογή στις
µικροκλιµατικές και εδαφικές συνθήκες κ.λπ.).
Η προδιαγραφή αυτή αφορά στην πλειονότητα των φυτικών ειδών που έχουν κοινή µεταχείριση
κατά τη φύτευση. Σε περιπτώσεις που απαιτείται διαφορετικός χειρισµός, θα πρέπει αυτός να
καθορίζεται στη Φυτοτεχνική Μελέτη του Εργου.

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΕΤΕΠ
• 10.03.01.00 «Μόρφωση επιφάνειας για φύτευση φυτών»
• 10.03.02.00 «Μόρφωση επιφάνειας για εγκατάσταση χλοοτάπητα»
• 10.05.08.00 «Μεταφύτευση φυτών»
• 10.06.03.01 «Λίπανση φυτών»
• 10.06.05.00 «Φυτοπροστασία»
• 10.06.11.00 «Υποστύλωση φυτών»
• 10.09.01.00 «Προµήθεια φυτικού υλικού»
• 10.09.01.00 «Μεταφορά και αποθήκευση φυτικού υλικού»

1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ
α. Φυτεύσεις σε δρόµους
Η αρµονική ένταξη του δρόµου στο περιβάλλον είναι ένας από τους σηµαντικότερους
παράγοντες για ευχάριστη οδήγηση αλλά και για την ασφάλεια των χρηστών. Οι σκοποί
εγκατάστασης πρασίνου σε δρόµους είναι:
∆οµοτεχνικοί σκοποί
• Σταθεροποίηση των πρανών από διαβρώσεις και κατολισθήσεις.
• Οριοθέτηση µε φύτευση στα όρια της απαλλοτριωµένης ζώνης.
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• Προστασία από χιόνια.
• Προστασία από λιθοπτώσεις.
Κυκλοφοριακοί τεχνικοί σκοποί
• Οπτική καθοδήγηση.
• Έλεγχος φωτισµού και θάµβωσης.
• Συγκράτηση εκτρεποµένων αυτοκινήτων.
• Προστασία από πλάγιους ανέµους.
• Οπτικό και ηχητικό πέτασµα.
Σκοποί σχετικοί µε το τοπίο
• Ανανέωση πρασίνου.
• Άρση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• ∆ηµιουργία συµµετρίας, αναµόρφωση και ανακατασκευή των χαρακτηριστικών του τοπίου.
Βιολογικοί σκοποί
• Προστασία της πανίδας.
• Βοήθεια για την ανάπτυξη της µελισσοκοµίας.
• Βελτίωση του τοπικού κλίµατος.
β. Αστικές φυτεύσεις
Αυτές γίνονται για τη δηµιουργία χώρων αναψυχής (πάρκα, άλση) σε ελεύθερες επιφάνειες, για
την περιβαλλοντική ανάδειξη των Τεχνικών Έργων, την ένταξη του οδικού δικτύου στο
περιβάλλον µια πόλης µε τη φύτευση των κεντρικών και παράπλευρων νησίδων και µετατροπή
κάθε µικρής επιφάνειας σε χώρο πρασίνου. Στις πόλεις πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα
φύτευσης δέντρων γιατί έτσι βελτιώνεται το µικροκλίµα της περιοχής, δηµιουργούνται χώροι
σκιάς και γίνεται µεγαλύτερη εκµετάλλευση από τους κατοίκους των ευεργετικών επιδράσεων
του πρασίνου.
γ. Αναδασώσεις - φυτεύσεις λατοµείων
Η φύτευση αποβλέπει στην αποκατάσταση του διαταραγµένου περιβάλλοντος από την
εκµετάλλευση του λατοµείου ή στην αποκατάσταση του δάσους µετά από πυρκαγιά. Η
αποκατάσταση του περιβάλλοντος περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την προστασία των πρανών
από την επιφανειακή διάβρωση, την ενίσχυση της ευστάθειας αυτών και την προσαρµογή του
τοπίου στο ευρύτερο περιβάλλον.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΕΤΕΠ 10.09.01.00 «Προµήθεια φυτικού υλικού».

2.2. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ
ΠΕΤΕΠ 10.03.02 «Μόρφωση επιφάνειας για εγκατάσταση χλοοτάπητα».
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2.3. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΠΕΤΕΠ 10.06.03.01 «Λίπανση φυτών».

2.4. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΕΤΕΠ 10.06.05«Φυτοπροστασία».

2.5. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ
ΠΕΤΕΠ 10.06.11 «Υποστύλωση φυτών».

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Όλοι οι χειρισµοί των φυτών, από την εξαγωγή τους από το φυτώριο µέχρι και τη φύτευση τους,
απαιτούν τη λήψη προσεκτικών και χρονικά περιορισµένων µέτρων, ώστε τα φυτά να υποστούν το
µικρότερο δυνατό κλονισµό, που µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις όχι µόνο στην κανονική τους
ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια αλλά και στην επιβίωσή τους.

3.1.1.

Χρονική περίοδος - συνθήκες φύτευσης

Φυτευτική περίοδος
Φυτευτική περίοδος ορίζεται κατά κανόνα η περίοδος από µέσα Νοεµβρίου µέχρι τέλος Μαρτίου,
που είναι η ιδανική περίοδος φύτευσης για τα περισσότερα είδη, στις κλιµατικές συνθήκες της
Ελλάδας.
-

Φυλλοβόλα, Γυµνόριζα
Η φύτευση γυµνόριζων φυλλοβόλων δένδρων - θάµνων, πραγµατοποιείται αυστηρά µέσα στα
παραπάνω όρια της φυτευτικής περιόδου και οπωσδήποτε µετά την πτώση των φύλλων και
πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης.

-

Φυτά αναπτυγµένα σε φυτοδοχεία ή µε µπάλα χώµατος
Για τα φυτά αυτά (φυλλοβόλα και αειθαλή) η φυτευτική περίοδος µπορεί να επεκτείνεται από
µέσα Σεπτεµβρίου µέχρι µέσα Ιουνίου.
Είδη που φυτεύονται σε ψυχρές περιοχές και η αντοχή τους στο ψύχος είναι οριακή σε σχέση µε
τις περιοχές αυτές, φυτεύονται όταν οι θερµοκρασίες ανεβούν πάνω από την κρίσιµη
θερµοκρασία τους. Η φυτευτική περίοδος µπορεί να ορίζεται σε διαφορετική εποχή για
συγκεκριµένα είδη ή κατηγορίες φυτών, για τις οποίες κατά τεκµήριο εφαρµόζεται διαφορετική
πρακτική - πχ. Φοινικοειδή (Ιούλιο - Αύγουστο), Εσπεριδοειδή (Μάρτιο - Μάιο), Κωνοφόρα
(Νοέµβριο -αρχές Μαρτίου).

Καιρικές συνθήκες
Οι εργασίες φύτευσης σταµατούν κάτω από πολύ χαµηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές (πάνω από
32°C) θερµοκρασίες, ή όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεµοι.
Εδαφικές συνθήκες
Το έδαφος κατά τη φύτευση πρέπει να βρίσκεται στο "ρόγο" του, για να µην καταστραφεί η δοµή
του. ∆εν επιτρέπονται φυτεύσεις σε έδαφος παγωµένο ή σε κορεσµένο από υγρασία ή ξηρό
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έδαφος. Στην περίπτωση ξηρού εδάφους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να προηγείται
άρδευση, ώστε κατά τη φύτευση το έδαφος να βρίσκεται στο "ρόγο" του.
Συνθήκες του έργου
Πριν από κάθε εργασία φύτευσης, οι επιφάνειες που πρόκειται να φυτευτούν πρέπει να έχουν
λάβει την οριστική διαµόρφωση, δηλαδή: να έχουν γίνει όλες οι εργασίες αποψίλωσης,
αποµάκρυνσης µπάζων και ακατάλληλων υλικών, η προσθήκη φυτικής γης ή κηπευτικού χώµατος,
η οριστική διαµόρφωση του ανάγλυφου, όλες οι υπόγειες εγκαταστάσεις (άρδευση,
ηλεκτροφωτισµού, αποστράγγιση κ.λπ.) και να είναι έτοιµες όλες οι εγκαταστάσεις, οι απαραίτητες
για τη συντήρηση των φυτών.

3.1.2.

Σχεδιασµός φύτευσης

Το σχέδιο φύτευσης της µελέτης πρέπει να τηρείται αυστηρά ως προς τις θέσεις, τα είδη, ποικιλίες
και µεγέθη των φυτών. Επιτρέπονται µόνον µικρές αλλαγές κατά τη διαδικασία της φύτευσης, για
την προσαρµογή σε τυχόν αλλαγές στους χώρους, εφόσον οι µεταβολές αυτές δεν ανατρέπουν
σχεδιαστικά δεδοµένα και αρχές ή άλλες παράλληλες µελέτες π.χ. άρδευσης, φωτισµού κλπ.
Αλλαγές των θέσεων φύτευσης µπορεί να προκύψουν από εγκαταστάσεις ή κατασκευές που δεν
έχουν προβλεφθεί, βραχώδες υπέδαφος κ.λπ.

3.2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ
α. Περιγραφή
Κατά το άνοιγµα του λάκκου η επιφανειακή στρώση χώµατος και µέχρι 30 cm (ενεργό χώµα) θα
τοποθετείται σε άλλη θέση από το κατώτερο χώµα. Συγχρόνως θα συγκεντρώνονται οι πέτρες
και τα ακατάλληλα υλικά για αποµάκρυνση.
Ο λάκκος θα ανοιχτεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει πλευρές µε µια ελαφρά κλίση προς τα µέσα
και πυθµένα επίπεδο και ασυµπίεστο. Συγκεκριµένα το χώµα στον πυθµένα του λάκκου, θα έχει
αναµοχλευτεί σε επιπλέον βάθος 5-10 cm. Στην περίπτωση που για το άνοιγµα του λάκκου
φύτευσης έχει χρησιµοποιηθεί τρυπάνι ή παρόµοια µέθοδος που καθιστά τα τοιχώµατα του
λάκκου λεία, αυτά πρέπει να αναµοχλευτούν για να αποκτήσουν τραχειά επιφάνεια, που θα
επιτρέπει στις ρίζες του φυτού να εισχωρήσουν ευκολότερα στο έδαφος.
β. ∆ιαστάσεις
Οι λάκκοι ως προς τις διαστάσεις τυποποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
• ∆ιαστάσεων 20 x 20 cm και βάθους 30 cm.
• ∆ιαστάσεων 30 x 30 x 30 cm.
• ∆ιαστάσεων 50 x 50 x 50 cm.
• ∆ιαστάσεων 70 x 70 x 70 cm.
• ∆ιαστάσεων 100 x 100 x 100 cm.
• ∆ιαστάσεων 120 x 120 x 120 cm.
• Λάκκοι µε διαστάσεις µεγαλύτερες από 120 cm.
Η επιλογή των διαστάσεων του λάκκου κάθε φυτού γίνεται µε τα παρακάτω κριτήρια:
• Οι διαστάσεις των λάκκων θα είναι τουλάχιστον 70% µεγαλύτερες από τη διάµετρο της
µπάλας χώµατος ή του φυτοδοχείου σε γαιώδη εδάφη, ή/ και µέχρι 100% στα βραχώδη
εδάφη.
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• Για φύτευση γυµνόριζων φυτών σε γαιώδη και γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη, ο λάκκος
φύτευσης θα έχει τέτοιο µέγεθος ώστε να µπορεί να χωρέσει όλο το άνοιγµα των ριζών και
να µπορούν αυτές να απλώνονται φυσικά χωρίς να κόβονται, να λυγίζονται ή να
στριµώχνονται.
• Σε περίπτωση φύτευσης µεγάλων φυτών µε βάρος µεγαλύτερο από 250 kg, η διάµετρος του
λάκκου πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη διάµετρο της µπάλας και το βάθος ίσο
µε το ύψος αυτής, για να µείνει αδιατάρακτο το χώµα κάτω από την µπάλα και να µην
καθίσει.
• Για φύτευση φυτών σε µπορντούρα, αντί λάκκων µπορεί να ανοιχτεί αυλακιά πλάτους 20 cm
και βάθους 30 cm.
Οι λάκκοι κατατάσσονται ανάλογα µε τη φύση του εδάφους (σε εδάφη γαιώδη, γαιώδη
ηµιβραχώδη, βραχώδη) και τον τρόπο ανοίγµατος(µε τσάπα, µε τρυπάνι, µε εκσκαφέα και µε
εκρηκτικά).

3.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα φυτά µεταφέρονται στον τόπο του έργου την ίδια µέρα που πρόκειται να φυτευτούν, σε µικρές
ποσότητες, ιδίως όταν πρόκειται για πολλά διαφορετικά είδη η για φύτευση περισσότερων
διακριτών χώρων, ώστε να µην παραµείνουν για πολύ χρόνο στο χώρο φύτευσης εκτεθειµένα, να
µην υπάρξει σύγχυση και για να µη µείνουν φυτά που θα φυτευτούν την επόµενη µέρα.

3.4. ΦΥΤΕΥΣΗ
3.4.1.

Γενικά

Τα φυτά θα µεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης µε προσεκτικούς χειρισµούς και θα βγαίνουν από
το προστατευτικό µέσο (περιτυλίγµατα ριζών, συσκευασία γυµνόριζων, πλαστικά σακίδια,
γλάστρες) ακριβώς πριν τη φύτευση.
Τα φυτά φυτεύονται στην προβλεπόµενη από το σχέδιο θέση, στο κέντρο του λάκκου, κατακόρυφα.
Αν προβλέπεται από τη µελέτη, προσθήκη βελτιωτικών ή λιπασµάτων ή συµπληρωµατικού
χώµατος, γίνεται η ανάµιξη τους µε το χώµα του λάκκου, πριν τη φύτευση και εκτός του λάκκου
φύτευσης. Συγχρόνως, όπως και κατά την πλήρωση του λάκκου, γίνεται συµπληρωµατική διαλογή
ανεπιθύµητων υλικών (πέτρες, ξύλα κλπ) και ψιλοχωµατισµός, ώστε να µην υπάρχουν βώλοι, που
µπορεί να δηµιουργήσουν κενά ή να προκαλέσουν τραυµατισµούς στις ρίζες.
Η τελική επιλογή των φυτών και η απόρριψη των ακατάλληλων, γίνεται κατά την προετοιµασία των
φυτών ή ακόµη και κατά τη φύτευση, αν διαπιστωθεί ότι, κατά τις διάφορες φάσεις µεταφοράς,
συντήρησης και φύτευσης, έχουν υποστεί ζηµιές, (σπάσιµο µπάλας ή κλαδιών, εκδορές κορµού ή
κλάδων, αφυδάτωση, παθολογικά συµπτώµατα, κλπ.) σε βαθµό που να µην ανταποκρίνονται πια
στις προδιαγραφές (βλπ. ΠΕΤΕΠ 10.09.01.00 «Προµήθεια φυτικού υλικού»).
Η προετοιµασία των φυτών για φύτευση, αφορά εργασίες όπως κλάδεµα της κόµης, κλάδεµα
ριζών, ριζοτοµές κλπ. που γίνονται στη θέση φύτευσης, κατά τη φύτευση.
Το κλάδεµα εξισορρόπησης των υπέργειων βλαστών προς το ριζικό σύστηµα, ανάλογα µε το είδος
του φυτού, ώστε να µειωθεί η φυλλική επιφάνεια και συνεπώς και η διαπνοή, κατά τη µεταφύτευση
δε χρειάζεται, εάν έχουν προµηθευτεί ποιοτικά καλά φυτά και κατάλληλα (είδος, µέγεθος) για τις
δοσµένες συνθήκες.
Αντίθετα, οι δοµικές ατέλειες του φυτού πρέπει να διορθωθούν, (αφαίρεση ανταγωνιστικών
"οδηγών" βλαστών, κακά διακλαδισµένων ή διαµορφωµένων, σπασµένων ή πληγωµένων κλπ.
ΠΕΤΕΠ:10-05-01-00
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κλάδων), ώστε το φυτό στην ανάπτυξη του, να αποκτήσει κανονικό, συµµετρικό και πιο συµπαγές
σχήµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που το φυτό είναι δένδρο γίνεται απαραίτητα υποστύλωση
σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ.

3.4.2.

Γυµνόριζα φυτά

Οι πολύ µακριές, χοντρές, σπασµένες ή πληγωµένες και γενικά οι µη υγιείς ρίζες, κλαδεύονται στον
υγιή ιστό και ανανεώνονται οι υπόλοιπες τοµές. Οι γυµνές ρίζες δεν πρέπει να µείνουν εκτεθειµένες
στον ήλιο και τον αέρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Το ριζικό σύστηµα, βυθίζεται σε δοχείο που περιέχει λασπόνερο, ώστε να γίνει καλύτερη
πρόσφυση των ριζών του µε το έδαφος.
Το φυτό τοποθετείται στο κέντρο του λάκκου, πάνω σε κώνο που έχει διαµορφωθεί στον πυθµένα
του, σε κατακόρυφη θέση. Οι ρίζες του απλώνονται καλά και τακτοποιούνται στη φυσική τους θέση,
χωρίς να λυγίζονται. Προστίθεται σταδιακά χώµα ή µίγµα χώµατος, µε τα χέρια προωθείται
ανάµεσα στις ρίζες και συµπιέζεται κατά στρώµατα µε τα πόδια, από τα τοιχώµατα του λάκκου
προς το κέντρο.

3.4.3.

Φυτά µε µπάλα χώµατος

Κλαδεύονται όλες οι ρίζες που πιθανόν προεξέχουν από τη συσκευασία. Οποιαδήποτε
περιτυλίγµατα (σύρµατα, πλέγµατα, σχοινιά, λινάτσες), πρέπει να αφαιρούνται ακριβώς πριν τη
φύτευση.
Αν τα περιτυλίγµατα είναι από λινάτσα ή άλλα αυτοδιασπώµενα υλικά, µπορούν να µην
αφαιρεθούν και να λυθούν απλώς τα σύρµατα από το λαιµό του φυτού, ώστε να µην εµποδίζουν
την µελλοντική ανάπτυξη του, εφόσον βέβαια είναι σίγουρο ότι η µπάλα του είναι συµπαγής και
ανέπαφη.
Κατά τη φύτευση η µπάλα χώµατος πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση "ρόγου" (50%-70% της
υδατοικανότητας της). Τοποθετείται το φυτό κατακόρυφα στο κέντρο του λάκκου, προστίθεται χώµα
ή µίγµα χώµατος µέχρι τα τρία τέταρτα του λάκκου και συµπιέζεται κατά στρώµατα. Κατά τη
συµπίεση του χώµατος στο λάκκο, χρειάζεται προσοχή για να µην σπάσει η µπάλα.
Συµπληρώνεται ο υπόλοιπος λάκκος µε χώµα ή µίγµα χώµατος.

3.4.4.

Φυτά σε φυτοδοχεία

Κατά την αφαίρεση των φυτοδοχείων, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η µπάλα χώµατος ή το φυτό
να µην υποστεί ζηµιά. Η επιφάνεια της µπάλας χώµατος χαλαρώνεται σε κάθε περίπτωση.
Αν οι ρίζες έχουν κατακόρυφη ανάπτυξη, δεν πραγµατοποιείται καµιά παραπέρα εργασία. Αν
υπάρχουν µπλεγµένες ρίζες στη βάση της µπάλας, αφαιρούνται ή αραιώνονται. Οι ρίζες που
περιτυλίσσονται γύρω από τη µπάλα, κόβονται µε αρκετές κατακόρυφες τοµές.
Τοποθετείται το φυτό κατακόρυφα στο κέντρο του λάκκου, προστίθεται χώµα ή µίγµα χώµατος
µέχρι τα τρία τέταρτα του λάκκου και συµπιέζεται κατά στρώµατα. Κατά τη συµπίεση του χώµατος
στο λάκκο, χρειάζεται προσοχή για να µην σπάσει η µπάλα. -Συµπληρώνεται ο υπόλοιπος λάκκος
µε χώµα ή µίγµα χώµατος.

3.4.5.

Ειδικές φυτεύσεις

Φύτευση σε πρανή δρόµων
Στα πρανή δρόµων, µε κλίση 1:2 και άνω φυτεύονται συνήθως µικρά φυτά γυµνόριζα ή σε µικρά
φυτοδοχεία µε διάµετρο µέχρι Φ16, κυρίως για λόγους περιβαλλοντικούς και σταθεροποίησης τους.
Για το λόγο αυτό αλλά και για να µην γίνεται διατάραξη της επιφάνειας τους σε µεγάλο βαθµό, οι
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λάκκοι ανοίγονται µε διάµετρο 20 cm και βάθος 30 cm και τα φυτά φυτεύονται όσο είναι δυνατόν
προς το εσωτερικό του λάκκου. Η φύτευση φυτών µε φυτοδοχεία µεγαλύτερα από Φ 16 πρέπει να
δικαιολογείται από τους σκοπούς της φύτευσης.
Φύτευση κοντά σε τοίχους
Για φύτευση κοντά σε τοίχους (συνήθως φυτεύονται αναρριχώµενα ή µπορντούρες), ο λάκκος ή η
αυλακιά φύτευσης, ανοίγονται 20-25 cm µακριά από τον τοίχο.
Ο πυθµένας του λάκκου ή της αυλακιάς γίνεται µε κλίση προς την αντίθετη πλευρά του τοίχου και
στα γυµνόριζα οι ρίζες απλώνονται προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ στα φυτά µε µπάλα χώµατος η
µπάλα φυτεύεται µε κλίση προς τον τοίχο.
Φύτευση στον πόδα βραχωδών πρανών
Προτιµάται η φύτευση ορθόκλαδων δένδρων για την απόκρυψη του πρανούς από την πλευρά του
δρόµου.
Αναρριχώµενα
Πριν φυτευτούν τα αναρριχώµενα, κλαδεύονται στα 2/3 του ύψους του κεντρικού και των πλαγίων
βλαστών. Τα φυτά που στηρίζονται στους τοίχους µε βεντούζες (πχ. Macfadiena syn. Doxantha
unguis-cati - Μπιγκόνια Ονυχωτή, Parthenocisssus sp. - Σβάιτς, κ.λπ.) πρέπει να κλαδεύονται
βαθύτερα για να αρχίσουν από χαµηλά να ακουµπάνε στον τοίχο οι νέοι βλαστοί.
Μπορντούρες (πράσινος φράκτης θάµνων)
Η φύτευση µπορντούρας µπορεί να γίνει και σε αυλάκια. Οι υπόλοιπες εργασίες φύτευσης είναι
ίδιες µε τις εργασίες φυτών σε φυτοδοχεία.

3.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ
Αρχικά σχηµατίζεται η λεκάνη άρδευσης, σε σχήµα δακτυλίου, µε εξωτερική διάµετρο τουλάχιστον
20% µεγαλύτερη από τις διαστάσεις του λάκκου φύτευσης και βάθος τόσο, ώστε η χωρητικότητα
της να είναι διπλάσια της προβλεπόµενης δόσης άρδευσης.
Στη συνέχεια διαστρώνονται τυχόν πλεονάζοντα χώµατα, καθαρίζεται ο χώρος φύτευσης και
αποµακρύνονται τα διάφορα σκουπίδια (πέτρες, υλικά συσκευασίας, φυτοδοχεία, ξερά κλαδιά,
σύρµατα κλπ.) σε θέσεις απόρριψης που επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές.
Όσο αφορά στη λίπανση δε συνιστάται η προσθήκη λιπάσµατος κατά τη φύτευση παρά µόνο σε
πολύ φτωχά εδάφη, όπως θα προκύπτει από την εδαφολογική εξέταση. Στην περίπτωση
εφαρµογής λίπανσης, η προβλεπόµενη από την ανάλυση ποσότητα και είδος λιπάσµατος
σκορπίζεται στην επιφάνεια του λάκκου και ενσωµατώνεται µε ελαφρό σκάλισµα.
Αµέσως µετά τις παραπάνω εργασίες γίνεται η πρώτη άρδευση, οπωσδήποτε µε παροχές
(λάστιχο) µέχρι να γεµίσει η λεκάνη, για να «καθίσει» το χώµα, να κλείσουν τυχόν κενά, να
εξασφαλιστεί ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης του χώµατος ή του µίγµατος χώµατος και η
καλύτερη συνάφεια του µε τις ρίζες ή την µπάλα του φυτού.

3.6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΦΥΤΩΝ
Τα φυτά για να εγκατασταθούν κανονικά και να προσαρµοστούν στις νέες τους θέσεις, χρειάζονται
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, µετά από το οποίο θα φανεί και ο βαθµός επιτυχίας της
εγκατάστασης τους. Για το λόγο αυτό, στις µελέτες εγκατάστασης πρέπει να προβλέπεται
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υποχρεωτικά διάστηµα συντήρησης τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και χρόνος εγγύησης 2 µηνών,
που προτείνεται να είναι µέσα στη χειµερινή περίοδο.
Για να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, κατά τον χρόνο
υποχρεωτικής συντήρησης και εγγύησης απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:
Άρδευση, έλεγχος των ζιζανίων, σχηµατισµός λεκάνης, έλεγχος των ασθενειών και των εντόµων,
καθαριότητα, έλεγχος των πασσάλων και της πρόσδεσης, κλάδεµα ή κούρεµα, λίπανση και κάθε
άλλη έκτακτη αλλά απαραίτητη καλλιεργητική εργασία, για να εξασφαλιστεί η καλή και υγιής
εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών.
Η συχνότητα και ο χρόνος εκτέλεσης των περισσότερων προαναφερόµενων εργασιών, εξαρτάται
από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου και καθορίζεται στη Φυτοτεχνική Μελέτη του ‘Εργου. Οι
εργασίες αυτές, αφανείς οι περισσότερες, θα παρακολουθούνται από την Υπηρεσία και θα
καταχωρούνται στο ηµερολόγιο του έργου.
Επίσης θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο µηνιαία έκθεση για την κατάσταση και ανάπτυξη των
φυτών.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για να γίνουν αποδεκτές οι φυτεύσεις πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους οι ακόλουθες
απαιτήσεις:
α. Τα φυτά πρέπει να έχουν φυτευτεί στις προβλεπόµενες θέσεις.
β. Το µέγεθος των φυτών να είναι σε συµφωνία µε τις προδιαγραφές των φυτών της Φυτοτεχνικής
Μελέτης.
γ. Τα φυτά πρέπει να εµφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• να είναι καλά σχηµατισµένα, όρθια και φυτεµένα έτσι ώστε το ίχνος που φαίνεται στο λαιµό
του φυτού να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους και χωρίς εκτεθειµένες ρίζες.
• να εµφανίζουν νέα αναπτυγµένη βλάστηση.
• η απώλεια παλαιών φύλλων να είναι µικρότερη από το 20% του συνολικού φυλλώµατος.
• η απώλεια νέας βλάστησης να είναι µικρότερη από το 20% της συνολικής νέας βλάστησης,
κατανεµηµένη οµοιόµορφα σε όλο το φυτό.
• να εµφανίζουν λιγότερο από 5% τοπική νέκρωση ατοµικών βλαστών.
• απουσία ασθενειών ή εντοµολογικών προσβολών.
δ. Οι χώροι πρέπει να είναι καθαροί από ζιζάνια και από σκουπίδια.
ε. Οι λεκάνες άρδευσης να είναι καλά διαµορφωµένες.
στ. Η πασσάλωση των δέντρων πρέπει να είναι όπως προβλέπεται.
Σηµειώνεται ότι, εάν τα φυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, εναπόκειται στην απόλυτη
κρίση της Υπηρεσίας:
i. Να δώσει εντολή για αποµάκρυνση αυτών ακόµη και µετά τη φύτευση και να ζητήσει από τον
Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
ii. Να τα τιµολογήσει µε την τιµή της κατώτερης τιµολογιακά κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθµός
των φυτών αυτών είναι σχετικά µικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σηµαντικά από
τις προδιαγραφές ύψους, διαµέτρου κορµού και διακλάδωσης.
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Η εγγύηση του φυτικού υλικού ορίζεται δύο µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση των εργασιών
συντήρησης των φυτών και προτείνεται να συµπίπτει µε τη χειµερινή περίοδο.
Η προσωρινή παραλαβή µπορεί να θεωρηθεί και ως οριστική όταν το έργο έχει εκτελεστεί έντεχνα
σύµφωνα µε τη σύµβαση, γιατί πρόκειται για βιολογικό υλικό, που απαιτεί συνεχή, έστω και
στοιχειώδη συντήρηση.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ελλείψεις, τότε διακόπτεται η παραλαβή
και δίνεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο να εκτελέσει -χωρίς πρόσθετη αµοιβή- τις απαραίτητες
εργασίες που θα υποδειχτούν από την Επιτροπή, σε διάστηµα δύο µηνών και τότε η Επιτροπή
διενεργεί την Οριστική Παραλαβή.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των φυτών γίνεται ανά κατηγορία υγιών φυτών, ανά ηµεροµηνία φύτευσης και ανά
χώρο που ποτίζεται από µία λήψη νερού (φρεάτιο ελέγχου άρδευσης -ΦΕΑ- ή βάνα) ή ανά
οριοθετηµένο χώρο από δρόµο, πεζοδρόµιο, όριο απαλλοτρίωσης ή κτηριακές εγκαταστάσεις
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
ΕΡΓΟ:
ΦΕΑ ή Χώρος φύτευσης No:
Ηµεροµ.φύτευσης:
ΤΜΗΜΑ 1 (Ε =
m2)
Κατηγορίες φυτών
Σειρές φύτευσης
1η
2η
3η
∆ένδρα ∆1
∆ένδρα ∆2
Θάµνοι Θ1
Θάµνοι Θ2
Αναρριχώµενα Α1
κ.ο.κ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ή ΧΩΡΟΥ
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Ηµεροµ. φύτευσης:
ΤΜΗΜΑ 2 (Ε =
m2)
Σειρές φύτευσης
1η
2η
3η

ΣΥΝΟΛΟ
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