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Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών

1.

ΠΕΤΕΠ

10-06-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και της
µεθοδολογίας ανακατασκευής λεκάνης άρδευσης, ώστε να δύναται το φυτό να συγκρατεί το νερό
της άρδευσης ή το νερό της βροχής και παράλληλα να γίνεται ενσωµάτωση του λιπάσµατος.

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 "Φυτεύσεις δέντρων και θάµνων".

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Όλοι οι χειρισµοί κατά τη διάνοιξη του λάκκου άρδευσης απαιτούν τη λήψη προσεκτικών µέτρων,
ώστε το φυτό να µην τραυµατιστεί από την εργασία αυτή.
Ο ανασχηµατισµός λεκάνης άρδευσης περιλαµβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον
κορµό του φυτού και τη δηµιουργία δακτυλίου γύρω από αυτό.
Η λεκάνη κατασκευάζεται σε διαστάσεις και µε τρόπο, ώστε να συγκρατεί το νερό που χρειάζεται το
φυτό, ανεξάρτητα από το αν η λεκάνη θα σχηµατισθεί σε οριζόντια επιφάνεια ή σε πρανές (Εικ. 3.1
α και β). Η εργασία αυτή γίνεται χειρωνακτικά µε τη χρήση σκαπτικού εργαλείου (τσάπα).

α

β
Εικ. 3.1 Ανασχηµατισµός λεκάνης α. σε οριζόντια επιφάνεια και β. σε κεκλιµένη επιφάνεια
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Οι διαστάσεις της λεκάνης έχουν σχέση µε το µέγεθος του φυτού, τη διάµετρο της κόµης του αλλά
ουσιαστικά τις ανάγκες κάθε φυτού σε νερό. Έτσι η λεκάνη άρδευσης, σε σχήµα δακτυλίου, πρέπει
να έχει εξωτερική διάµετρο τουλάχιστον 20% µεγαλύτερη από τις διαστάσεις του αρχικού λάκκου
φύτευσης και βάθος τόσο, ώστε η χωρητικότητα της να είναι διπλάσια της προβλεπόµενης δόσης
άρδευσης.
Κατά τον ανασχηµατισµό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και µε
ψιλοχωµατισµό επιφανειακής στρώσης εξαφανίζεται η κρούστα που υπάρχει. Απαιτείται προσοχή
να µην κόβεται ή τραυµατίζεται το επιφανειακό ριζικό σύστηµα του φυτού.
Επίσης κατά τον ανασχηµατισµό της λεκάνης άρδευσης γίνεται ενσωµάτωση του λιπάσµατος που
τυχόν έχει προστεθεί στη λεκάνη άρδευσης κάθε φυτού. Η ενσωµάτωση γίνεται µε ανάµιξη του
λιπάσµατος µε το χώµα που περιβάλλει το φυτό. Αυτό δε σηµαίνει ότι οι λιπάνσεις είναι ίσες σε
αριθµό µε αυτές των λεκανών άρδευσης, αλλά πρέπει να συµπίπτουν µε µερικές από τις
επαναλήψεις αυτών για καλύτερη αξιοποίηση των λιπάνσεων.

2.2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Πριν την έναρξη των χειµερινών βροχών γίνεται ανασχηµατισµός λεκάνης, ώστε να συγκρατηθεί
και να εισχωρήσει στις ρίζες η περισσότερο δυνατή ποσότητα νερού από τις χειµερινές βροχές.
Επίσης σε κάθε βλαστική περίοδο προβλέπονται δύο γενικοί ανασχηµατισµοί λεκανών σε όλα τα
φυτά, στην έναρξη και λήξη αυτής. Τέλος, σε όλη τη διάρκεια της συντήρησης θα γίνεται συνεχώς
έλεγχος της εργασίας αυτής, ώστε οι λεκάνες άρδευσης να είναι πάντα καλά σχηµατισµένες και
καθαρές από ζιζάνια.
Συνθήκες του έργου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρακολουθεί την επιφάνεια των φυτών και να αποµακρύνει τυχόν
σκουπίδια που υπάρχουν. Οποιαδήποτε ζηµιά γίνει σε εγκαταστάσεις ή φυτά κατά τη διάρκεια της
εργασίας αυτής, θα αποκατασταθεί αµέσως από τον Ανάδοχο µε δικές του δαπάνες.

2.3. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει υποβάλλει για έγκριση έκθεση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα εργασιών
συντήρησης των φυτών, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ο ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης.

2.4. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Πριν την έναρξη των εργασιών ελέγχονται οι κλιµατολογικές συνθήκες. ∆εν πρέπει να διενεργείται
σχηµατισµός λεκανών όταν επικρατεί καύσωνας (συνθήκες έντονης εξατµισοδιαπνοής) ή υπάρχει
παγετός, ή όταν το χώµα είναι πολύ βρεγµένο.

3.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα στοιχεία που συγκεντρωτικά δηµιουργούν την έννοια της περαιωµένης εργασίας του
ανασχηµατισµού λεκάνης άρδευσης είναι :
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-

η τήρηση των προβλεποµένων διαστάσεων των λεκανών.

-

η ποιοτική κατασκευή αυτών δηλαδή: οµοιοµορφία και καλός ψιλοχωµατισµός.

-

η επιµεληµένη ενσωµάτωση των λιπασµάτων.
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4.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ανασχηµατισµός λάκκων άρδευσης γίνεται ανά φυτό και επανάληψη.
Μία τιµή για λάκκους άρδευσης διαµέτρου µέχρι 60 cm και µία τιµή για λάκκους άρδευσης
διαµέτρου πάνω από 60 cm.
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