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Λίπανση

1.

ΠΕΤΕΠ

10-06-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και της
µεθοδολογίας εφαρµογής λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους για την ανάπτυξη των
καλλωπτιστικών φυτών και του χλοοτάπητα.
Με τον όρο λίπανση νοείται η προσθήκη κατάλληλων ανόργανων ή οργανικών λιπασµάτων,
φυτικής κοµπόστας, κοπριάς, κλπ. περιλαµβανόµενων και ρυθµιστικών ουσιών του pΗ (όπως
θειάφι, θειικός σίδηρος, γύψος, δολοµίτης, κλπ.) µε στόχο τον εµπλουτισµό του εδάφους σε
θρεπτικά στοιχεία και τη διόρθωση του pΗ, ώστε να επιτυγχάνονται σαφώς καθορισµένοι σκοποί,
όπως:
-

η καλή ανάπτυξη των φυτών, αύξηση της βλαστικής και της ριζικής ανάπτυξης, αύξηση της
άνθησης

-

η εγκατάσταση νεοφυτεµένων δέντρων και θάµνων

-

η βελτίωση του χρωµατισµού του φυλλώµατος και της όλης εµφάνισης των διακοσµητικών
φυτών

-

η διόρθωση ή πρόληψη τροφοπενιών

-

η διατήρηση της εδαφικής γονιµότητας.

Λίπασµα ονοµάζεται οποιοδήποτε υλικό περιέχει τουλάχιστον ένα από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία
(βλ. Πίνακα 1), απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών.
Με τον όρο βελτίωση του εδάφους νοείται η ενσωµάτωση βελτιωτικών (µεταπλαστών) εδάφους
όπως άµµος, άργιλος, περλίτης, οργανική ουσία, τύρφη, φυτικές κοµπόστες, κοπριά, θειάφι, θειικός
σίδηρος, γύψος, δολοµίτης, κλπ µε σκοπό τη βελτίωση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων του.
Οι παραπάνω όροι είναι κυρίως πρακτικής σηµασίας καθώς πολλοί µεταπλάστες πχ. κοπριά,
φυτικές κοµπόστες, θειάφι παρέχουν και θρεπτικά στοιχεία και θεωρούνται και λιπάσµατα καθώς
και ότι τα λιπάσµατα επιδρούν στις φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους όπως το pΗ, η αλατότητα,
η δοµή κλπ. και πολλά από αυτά (που εφαρµόζονται κυρίως για τη διόρθωση του pΗ) θεωρούνται
και ως µεταπλάστες.
Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις λιπάνσεις σε εγκατεστηµένο φυτικό υλικό (λιπάνσεις
συντήρησης - ανάπτυξης) ενώ οι οδηγίες για τις αρχικές λιπάνσεις πριν ή κατά την εγκατάσταση
(βασικές λιπάνσεις) περιλαµβάνονται στις οικείες ΠΕΤΕΠ.
Η εφαρµογή χηµικών λιπασµάτων θα γίνεται µετά από έλεγχο της αναγκαιότητάς της (ανάλυση
εδάφους ή φυλλοδιαγνωστική), ώστε να µη γίνεται υπερβολική, ανεξέλεγκτη και συχνά άσκοπη
χρήση λιπασµάτων (κυρίως αζωτούχων) καθώς συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στη µόλυνση του
περιβάλλοντος.
Τα χηµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών αναφέρονται στον Πίνακα 1.
ΠΕΤΕΠ:10-06-03-00
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Πίνακας 1: Βασικά θρεπτικά στοιχεία, µε φθίνουσα σειρά σχετικής ποσότητας
Μακροστοιχεία
Πηγή

Θρεπτικά στοιχεία

Αέρας και νερό

Άνθρακας (C)
Υδρογόνο (Η)
Οξυγόνο (Ο)

Έδαφος

Κύρια

Άζωτο (Ν)
Φωσφόρος (Ρ)
Κάλιο (Κ)

∆ευτερεύοντα

Ασβέστιο (Ca)
Μαγνήσιο (Mg)
Θείο (S)

Ιχνοστοιχεία
Πηγή
Έδαφος

Θρεπτικά στοιχεία
Σίδηρος (Fe)
Μαγγάνιο (Mn)
Χαλκός (Cu)
Ψευδάργυρος (Zn)
Βόριο (B)
Μολυβδαίνιο (Mo)
Χλώριο (Cl)

Μακροστοιχεία ονοµάζονται τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται από τα φυτά σε µεγάλες ποσότητες,
ενώ ιχνοστοιχεία αυτά που χρησιµοποιούνται σε πολύ µικρές ποσότητες (ίχνη- ppm).
Και τα δεκαέξι (16) στοιχεία είναι σηµαντικά γιατί:
• Κάθε στοιχείο είναι εξειδικευµένο και δεν µπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο.
• Η ανάπτυξη ενός φυτού ρυθµίζεται από το στοιχείο εκείνο που ελλείπει ή βρίσκεται στη
µικρότερη σχετικά ποσότητα «νόµος του ελαχίστου» του Liebig.

1.2. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Η σύνθεση, η µορφή, η συσκευασία, ή διακίνηση, η αποθήκευση η διάθεση κλπ των λιπασµάτων,
θα είναι σύµφωνη µε τη σχετική νοµοθεσία για τα λιπάσµατα όπως έχει τροποποιηθεί,
αντικατασταθεί, συµπληρωθεί και ισχύει κάθε φορά.
• Ν.1565/85 (ΦΕΚ 164 Α/26-9-85 ΄΄Λιπάσµατα΄΄)
• Ν 2326/95 (ΦΕΚ 153 Α/ 27-7-95) ΄΄Τροποποίηση του Ν. 1565/85΄΄)
• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 13ης
Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τα λιπάσµατα
• ΥΑ 394200/5925 και ΥΑ 394199/5224 (ΦΕΚ 1939 Β/ 27-10-99)
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• Η οδηγία 91/67/ΕΟΚ του συµβουλίου των Ευρωπαικών κοινοτήτων ‘για την προστασία των
νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης’ (ΦΕΚ 519Β/25-5-97).
• ΥΑ 125347/568 (ΦΕΚ 142 Β/29-1-2004 ΄΄Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής΄΄ όπως αυτοί
εγκρίθηκαν µε την υπ αριθ. Ε(2003)3139/22-8-2003 απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής.

1.3.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΕΤΕΠ
-

ΠΕΤΕΠ 10.05.01.00 «Εγκατάσταση δέντρων - θάµνων»

-

ΠΕΤΕΠ 10.05.02.00 «Εγκατάσταση χλοοτάπητα»

-

ΠΕΤΕΠ 10.05.07.00 «Φύτευση πολυετών, µονοετών και βολβωδών φυτών»

1.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Για τον έλεγχο της εφαρµογής και την αποφυγή υπερβολικής χρήσης λιπασµάτων
(συµπεριλαµβανόµενων φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων), οι Ανάδοχοι θα τηρούν φύλλα
καταγραφής χρησιµοποιούµενων εισροών, µαζί µε τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς των εισροών
αυτών. Τα φύλλα καταγραφής, τα παραστατικά, καθώς και τα αποτελέσµατα από τις αναλύσεις
εδάφους ή της φυλλοδιαγνωστικής, θα φυλάσσονται στο φάκελο του έργου για δύο τουλάχιστον
χρόνια µετά τη χρονιά συµπλήρωσης τους. Τα φύλλα καταγραφής θα έχουν τη µορφή του Πίνακα
2.
Πίνακας 2. Καταγραφή λιπασµάτων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ηµεροµηνία αγοράς/
Αριθµός
παραστατικού

Τύπος και ποσότητα
λιπάσµατος

ΕΞΟ∆ΟΣ
Θέση εφαρµογής
Είδη - αριθµός
φυτών

Έκταση

Είδος
λίπανσης
(Κιλά)

1.5. ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
1.5.1.

Γενικά

Γονιµότητα είναι η ικανότητα του εδάφους να παρέχει στα φυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
(και το νερό) είτε από τη στερεά είτε από την υγρή φάση του.
Οι σχέσεις µεταξύ φυτού και θρεπτικών στοιχείων δε βασίζονται µόνο στην ποσότητα, αλλά µπορεί
να είναι και ποιοτικές, και να εξαρτώνται από τη µορφή και τον τρόπο, µε τον οποίο τα στοιχεία
γίνονται «διαθέσιµα» στο φυτό.
Το έδαφος σε σχέση µε τα φυτά, λειτουργεί ως δεξαµενή θρεπτικών στοιχείων αλλά και νερού και
οξυγόνου και η γονιµότητα του εξαρτάται - επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως:
-

υφή,

-

δοµή,

-

µηχανική, χηµική και ορυκτολογική σύσταση,
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-

χηµικές ιδιότητες,

-

κολλοειδή,

-

υδατοχωρητικότητα,

-

υδατοπερατότητα,

-

αποστράγγιση,

-

πορώδες,

-

αερισµός,

-

ειδικό βάρος,

-

χηµική αντίδραση (pΗ και Ι.Α.Κ- ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων),

-

περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (χούµο) κλπ,

-

βιολογική δραστηριότητα των µικροοργανισµών, σκουληκιών, µυκόριζων κλπ, που µε την
αλληλοεξάρτηση και αλληλοεπίδραση µεταξύ τους κάνουν το έδαφος ένα πολυσύνθετο και
πολύπλοκο δυναµικό σύστηµα.

1.5.2.

Βελτίωση της γονιµότητας

Τα εδάφη στα οποία γίνονται φυτεύσεις δηµόσιες ή ιδιωτικές είναι συνήθως διαταραγµένα ή φερτά,
µε πολύ φτωχές φυσικές και χηµικές ιδιότητες για την ανάπτυξη των φυτών. Η βελτίωση του
εδάφους µαζί µε συνδυασµένη κατάλληλη βασική λίπανση µπορεί να βελτιώσει τη γονιµότητα του.
Όταν τα φυτά, δείχνουν φτωχή ανάπτυξη και συµπτώµατα κακής θρέψης, η κατάλληλη λίπανση
µπορεί να διορθώσει το πρόβληµα.

2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Τα λιπάσµατα του εµπορίου πρέπει να είναι κοκκώδους τύπου ή υδατοδιαλυτά, µε οµοιογενή
σύσταση, χωρίς βώλους-συσσωµατώµατα, χωρίς να έχουν απορροφήσει υγρασία και µε
αναλλοίωτη την αρχική τους υφή.
Όλα τα υλικά λίπανσης πρέπει να µεταφέρονται στο χώρο του φυτωρίου σε σφραγισµένη (άθικτη),
στεγνή και καθαρή συσκευασία. Η συσκευασία θα είναι σύµφωνη µε την άδεια εµπορίας του κάθε
λιπάσµατος, να γράφει στο σάκκο ή σε προσαρτηµένη ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, µεταξύ
των οποίων την ένδειξη ΄΄ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ΄΄, τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει µε το όνοµα και το
χηµικό σύµβολο τους, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χηµική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες
χρήσης, την εµπορική ονοµασία, την εταιρική επωνυµία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή κλπ.
Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι και να παραµένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες.
Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσµίξεις σε ποσότητες επιζήµιες
για τον άνθρωπο, τα φυτά ή τα ζώα.
Ανόργανα ή Χηµικά λιπάσµατα
Ανόργανο είναι το λίπασµα, στο οποίο τα δηλούµενα θρεπτικά συστατικά περιέχονται υπό
ανόργανη µορφή, που λαµβάνεται από το µητρικό υλικό µε χηµική κατεργασία και συνεπώς
βρίσκονται σε αφοµοιώσιµη µορφή. Τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στα χηµικά λιπάσµατα
είναι ίδια µε εκείνα που περιέχονται στα πετρώµατα, τα ορυκτά, τα φυτικά και ζωικά υπολλείµµατα
και τελικά στο ίδιο το έδαφος. Ως ανόργανα λιπάσµατα µπορούν -κατά συνθήκη- να θεωρηθούν και
4/16
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το ασβεστοκυαναµίδιο, η ουρία και τα προϊόντα συµπύκνωσης και συνδυασµού αυτής, καθώς και
τα λιπάσµατα που περιέχουν θρεπτικά ιχνοστοιχεία υπό µορφή χηλικού ή άλλου συµπλόκου.
Κατηγορίες ανόργανων λιπασµάτων
«Τύπος λιπάσµατος» ονοµάζεται το ποσοστό αζώτου, φωσφόρου και καλίου, όπως αναφέρεται
από τον κατασκευαστή. Το σύµβολο του ποσοστού (%) δε χρησιµοποιείται, αλλά οι αριθµοί
διαχωρίζονται µεταξύ τους µε παύλες και η σειρά αναφοράς είναι πάντα N, P και K.
Ως προς τη χηµική τους σύσταση χωρίζονται σε
• Αζωτούχα υλικά λίπανσης.
Απλά αζωτούχα λιπάσµατα, µε εγγυηµένη σύνθεση:
-

Νιτρική Αµµωνία NH4NO3 (33-0-0)

-

Θειϊκή αµµωνία (NH4)2SO4 (21- 0-0)

-

Σύνθετα αζωτούχα λιπάσµατα:

-

Υπερφωσφορική αµµωνία (11- 8 -0) NH4H2PO4

• Υπερφωσφορικά υλικά λίπανσης
Απλά υπερφωσφορικά λιπάσµατα, µε εγγυηµένη σύνθεση, (0-21-0) σε κοκκώδη µορφή.
Τριπλό υπερφωσφορικό Ca(H2PO4)2.H2O(0-40-0).
• Καλιούχα υλικά λίπανσης
Απλά καλιούχα λιπάσµατα K2SO4, µε εγγυηµένη σύνθεση (0-0-50)
Σύνθετα καλιούχα λιπάσµατα: KNO3 σύνθεση (13-0-44)
• Πλήρη λιπάσµατα
Πλήρες λίπασµα (10-10-10 ή 20-20-20) µε ιχνοστοιχεία και εγγυηµένη σύνθεση.
• Ειδικά λιπάσµατα
Ανόργανα λιπάσµατα µικροθρεπτικών στοιχείων, τα οποία περιέχουν σε διάφορες ποσότητες
µικροστοιχεία ή µαγνήσιο.
Με κριτήριο την περιεκτικότητα ενός ή περισσότερων θρεπτικών στοιχείων τα λιπάσµατα
διακρίνονται σε απλά και σύνθετα ή µικτά. Η διαφορά µεταξύ σύνθετων και µικτών λιπασµάτων
έγκειται στον τρόπο που συνδέονται µεταξύ τους τα θρεπτικά στοιχεία.
Με κριτήριο τη φυσική τους κατάσταση τα λιπάσµατα διακρίνονται σε στερεά, υγρά και αέρια. Τα
στερεά, µε υφή κοκκώδη ή κρυσταλλική ή σε σκόνη είναι τα επικρατέστερα. Ειδική κατηγορία
των στερεών λιπασµάτων αποτελούν τα πλήρως υδατοδιαλυτά, που διοχετεύονται µέσω των
συστηµάτων άρδευσης και συνεπώς για αυτού του είδους τις λιπάνσεις έχει επικρατήσει ο όρος
υδρολίπανση.
Με κριτήριο τη διαλυτότητα τα λιπάσµατα χωρίζονται σε:
-

∆υσδιάλυτα: ∆ιαλυτότητα κάτω από 50 % Κ, Ρ.

-

Ευδιάλυτα: ∆ιαλυτότητα πάνω από 50 % Ν, Κ, Ρ, Μg.

-

∆ιαλυτά: ∆ιαλυτότητα 100% N, Ρ, Κ, Ιχνοστοιχεία απαλλαγµένα από αδιάλυτα ή στέρεα
σωµατίδια.
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Τέλος µε κριτήριο το χρόνο αποδέσµευσης και απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το
φυτό υπάρχουν τα λιπάσµατα βραδείας απελευθέρωσης και τα λιπάσµατα βραχείας
απελεύθερωσης. Στα πρώτα ανήκουν λιπάσµατα (πχ. συµβατικά λιπάσµατα µε ειδική
επικάλυψη, πολυµερή ουρίας – οργανικών ενώσεων) που περιέχουν θρεπτικά στοιχεία, σε
µορφή που καθυστερεί την απορρόφησή τους και τη χρήση τους από τα φυτά ή επεκτείνουν το
χρόνο δράσης τους πολύ περισσότερο από τα δεύτερα, στα οποία ανήκουν η ντρική αµµωνία ή
ουρία, φωσφορικό αµµώνιο ή χλωριούχο κάλιο.
Οργανικά λιπάσµατα
Είναι λιπάσµατα που περιέχουν οργανικές ουσίες και προέρχονται από ζυµώσεις θαλάσσιων
φυτών ή προϊόντων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και περιέχουν φυτικές αυξίνες ορµόνες
και λοιπές οργανικές ουσίες που βοηθούν στην ανάπτυξη των φυτών, λόγω κυρίως της
βελτιωτικής επίδρασης στις φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους. Παρέχουν όµως, συγκριτικά
µε τα χηµικά λιπάσµατα, πολύ µικρότερη ποσότητα σε θρεπτικά στοιχεία. Παράγονται σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 2092/91 της Ε.Ε.
Η προσθήκη τέτοιων λιπασµάτων ενδείκνυται βοηθητικά, πχ. στην αντιµετώπιση έντονων
τροφοπενιών ή άλλων προβληµάτων, δυσκολίες στην εγκατάσταση των φυτών κλπ, µετά από
έγκριση της Υπηρεσίας.
• Ζωική κόπρος
Η κόπρος προέρχεται από τα περιτώµατα, τα ούρα και τα υπολείµατα της κλινοστρωµνής
των εκτρεφόµενων ζώων µετά από χουµοποίηση (διαδικασία αποσύνθεσης κάτω από
αναερόβιες συνθήκες). Η διακίνηση της, χύµα ή σε πρόχειρη συσκευασία, δεν ελέγχεται. Η
ποιότητα της ποικίλει σε µεγάλο βαθµό ανάλογα µε το είδος των ζώων από όπου προέρχεται
και το είδος της τροφής τους, την παλαιότητα, τις συνθήκες και το βαθµό χουµοποίησης της.
Είναι πλήρες λίπασµα, αλλά µε χαµηλή σχετικά περιεκτικότητα σε Ν, Ρ και Κ που ποικίλει
ανάλογα και µε την προέλευσή της. Η κοπριά που δεν είναι καλά χωνεµένη µπορεί να
προκαλέσει τοξικότητα στα φυτά ακριβώς όµοια µε τα χηµικά λιπάσµατα, γιατί περιέχει
µεγάλες ποσότητες διαλυτού αζώτου.
Τα πλεονεκτήµατα της κοπριάς είναι ότι:
-

τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει είναι σε αδιάλυτη κυρίως µορφή

-

προσθέτει οργανική ουσία, χούµο και µικροστοιχεία στο έδαφος

-

έχει υψηλή Ι.Α.Κ (ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων)

-

αυξάνει τη συγκράτηση των θρεπτικών στοιχείων από µη συνεκτικά εδάφη

Τα µειονεκτήµατα της είναι:
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-

ο κίνδυνος µεταφοράς ασθενειών, εντόµων και ζιζανίων

-

η ελλιπής επεξεργασία της (µη σωστή χουµοποίηση, απολύµανση κλπ)

-

η έλλειψη σταθερής σύστασης

-

η χαµηλή περιεκτικότητα σε Ν, Κ, P

-

η δυσάρεστη οσµή της

-

ο κίνδυνος νοθείας της από φθηνό φυλλόχωµα, πριονίδι κλπ.

-

η σχετικά υψηλή τιµή της.
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Συνήθως η κοπριά που κυκλοφορεί προέρχεται από αιγοπρόβατα, αλλά και σπανιότερα από
βοοειδή και µόνοπλα. Η κοπριά από µικρά ζώα (κοτόπουλα, κουνέλια κλπ) θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µε προσοχή λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ουρία (χαµηλό λόγο C:N).
Η κοπριά πρέπει:
-

να είναι καλά χωνεµένη (προχωρηµένη ζύµωση)

-

να µην περιέχει υπολείµατα στρωµνής ή ζωοτροφών που να µην έχουν αποσυντεθεί
πλήρως,

-

να µην περιέχει ξένα και χονδροειδή υλικά,

-

να µην περιέχει ζιζάνια (και κυρίως πολυετή)

-

να µην περιέχει χώµα πάνω από 10 %

-

να µην έχει πάνω από 15- 20 % περιεκτικότητα σε υγρασία (να µην λασπώνει)

-

να µην έχει έντονη οσµή

• Φυτικές κοµπόστες (κοπροχώµατα)
Οι φυτικές κοµπόστες προσθέτουν στο έδαφος οργανική ουσία που βελτιώνει τις
φυσικοχηµικές ιδιότητες του. Επίσης, η οργανική ύλη προσφέρει στα φυτά οργανικές ενώσεις
που δρoυν ως αυξίνες.
Η φυτική κοµπόστα θα πρέπει να αποτελείται από 100 % αποσυντιθεµένη οργανική ύλη από
νεκρά φύλλα ή άλλα υπολείµµατα, που έχουν επιλεχθεί κατά µέγεθος, έχουν
κονιορτοποιηθεί, αεριστεί και είναι πλήρως σταθερά και ώριµα. Η διαδικασία
κοµποστοποίησης θα πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) µήνες και το κοπρόχωµα
θα έχει οµοιόµορφη, σκουρόχρωµη εµφάνιση και θα αποτελείται από 100 % ανακυκλωµένο
περιεχόµενο. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η χουµοποίηση, το κοπρόχωµα
απορροφά θρεπτικά στοιχεία κυρίως Ν και S και µπορεί να προκαλέσει έλλειψη των
στοιχείων αυτών στα φυτά. Επίσης, θα πρέπει να έχει και τα ακόλουθα φυσικά
χαρακτηριστικά:
-

να έχει φιλτραριστεί µέσα από κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,65<δ<1,27 cm

-

να έχει αγωγιµότητα µικρότερη από 4,0 dS m-1

-

να έχει ελάχιστο ποσοστό
αντιπροσωπευτικών δειγµάτων

-

να έχει λιγότερους από 100 νηµατώδεις ανά 100 cc οργανικής ουσίας

-

να είναι σχετικώς ελεύθερο από παθογόνα εδάφους

-

να έχει pH µεταξύ 5,5 και 7,5

-

να έχει µέγιστο λόγο άνθρακα προς άζωτο (C/N) 40:1

-

να έχει ελάχιστες συγκεντρώσεις σε βαρέα µέταλλα.

σπόρων

ζιζανίων,

µε

βάση

τεστ

βλαστικότητας

Πριν την τοποθέτηση του κοπροχώµατος ο Ανάδοχος πρέπει να ενηµερώσει τον
Επιβλέποντα για την πηγή προµήθειάς του και να υποβάλλει δείγµα ποσότητας 1 kg για
εξέταση και έγκριση.
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2.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2.2.1.

Λιπασµατοδιανοµείς

Πρόκειται για τα παρελκόµενα των ελκυστήρων, που χρησιµοποιούνται για τη διασπορά των
κοκκωδών λιπασµάτων. Υπάρχουν δύο τύποι λιπασµατοδιανοµέων:
Φυγοκεντρικός λιπασµατοδιανοµέας
Το σύστηµα διασποράς βασίζεται στη φυγόκεντρο δύναµη. Στο κάτω στόµιο του δοχείου
λιπάσµατος (που έχει σχήµα ανεστραµµένου κώνου) υπάρχει δίσκος, ο οποίος περιστρέφεται
παίρνοντας κίνηση από το δυναµοδοτικό του ελκυστήρα. Το λίπασµα πέφτει από το χωνί στο
δίσκο, ο οποίος µε την περιστροφική του κίνηση εκσφενδονίζει τους κόκκους του λιπάσµατος κατά
τη διεύθυνση της εφαπτοµένης του δίσκου, διασκορπίζοντας έτσι το λίπασµα σε ένα ευρύ πλάτος
κάθετο προς τον άξονα κίνησης του ελκυστήρα.
Η οµοιογένεια διασποράς σε ένα φυγοκεντρικό λιπασµατοδιανοµέα εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες: την ποιότητά του, το σχήµα και το βάρος των κόκκων, τη µορφολογία του εδάφους και
τις κλιµατικές συνθήκες. Σε κανονικές συνθήκες, όταν δηλαδή δε φυσάει ισχυρός άνεµος, όταν η
υγρασία είναι φυσιολογική, το έδαφος επίπεδο και οµαλό και οι κόκκοι του λιπάσµατος είναι
οµοιόµορφοι, η οµοιογένεια της διασποράς είναι της τάξης του 80 %, ή όπως συνήθως αναφέρεται,
ο συντελεστής ετερογένειας είναι 20 % κατά µέσο όρο.
Πνευµατικός λιπασµατοδιανοµέας
Το σύστηµα διανοµής στηρίζεται στη µεταφορά των κόκκων του λιπάσµατος από το δοχείο (χωνί),
µέσω αέριου ρεύµατος που παράγεται από αεροσυµπιεστή, κατά µήκος δύο βραχιόνων
εκατέρωθεν του άξονα του ελκυστήρα. Οι βραχίονες φέρουν σε τακτές αποστάσεις αριθµό
ακροφυσίων, από τα οποία πέφτει το λίπασµα.
Η ύπαρξη πολλών σηµείων εξόδου του λιπάσµατος επιτρέπει την εντοπισµένη λίπανση (κατά
γραµµές ή λωρίδες) και η µεταφορά των κόκκων του λιπάσµατος µε ρεύµα αέρα µειώνει σηµαντικά
την επίδραση του ανέµου.
Με τη χρήση του επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη διανοµή κατά πλάτος σε σχέση µε το φυγοκεντρικό
λιπασµατοδιανοµέα και ο συντελεστής ετερογένειας είναι 10-12 %. Όµως τα καλύτερα ποιοτικά
αποτελέσµατα συνεπάγονται και αυξηµένο κόστος. Επίσης είναι πιο σύνθετος στη λειτουργία και
δεν µπορεί να εφαρµόσει λιπάσµατα σε µορφή σκόνης ή κρυστάλλων.
Οι δύο τύποι λιπασµατοδιανοµέων χρησιµοποιούνται κυρίως για τη λίπανση χλοοταπήτων.

2.2.2.

Ψεκαστικά µηχανήµατα

Χρησιµοποιούνται στην περίπτωση της διαφυλλικής λίπανσης (λίπανση µε ψεκασµό στο
φύλλωµα).

2.2.3.

Υδρολιπαντήρας και αντλίες λίπανσης

Χρησιµοποιούνται στην περίπτωση υδρολίπανσης (εφαρµογή λιπασµάτων µέσω του δικτύου
άρδευσης). Στη µέθοδο αυτή παρασκευάζεται αρχικά στο ειδικό δοχείο της υδρολίπανσης πυκνό
λιπαντικό διάλυµα (µητρικό). Στη συνέχεια το διάλυµα αυτό διοχετεύεται στον κεντρικό αγωγό του
δικτύου άρδευσης, όπου και διαµορφώνεται η τελική συγκέντρωση διαλύµατος που καταλήγει στα
φυτά. Η διοχέτευση του διαλύµατος µπορεί να γίνει είτε µε χρήση υδρολιπαντήρα είτε µε έγχυση
στον κεντρικό αγωγό του δικτύου από µία υδραυλική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi,
διαφραγµατική ή πιστονιού).
Μετά τη λίπανση συνεχίζεται για περιορισµένο χρόνο η άρδευση για να εκπλύνεται το αρδευτικό
δίκτυο.
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3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα λίπανσης συνεκτιµά το είδος και την ποσότητα του λιπάσµατος
καθώς και τη µέθοδο και το χρόνο εφαρµογής αυτού.

3.1. ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Για την εφαρµογή σωστών λιπάνσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι:
1. Η γονιµότητα του εδάφους µπορεί να διατηρηθεί και να βελτιωθεί µε άλλες παράλληλες
επεµβάσεις ή µέτρα που βελτιώνουν τη δοµή του και τη δραστηριότητα των µικροοργανισµών,
όπως είναι η προσθήκη οργανικής ύλης και χηµικών ή µηχανικών µεταπλαστών, η
αποστράγγιση, οι κανονικές αρδεύσεις, ο εµβολιασµός του εδάφους µε βακτηρίδια ή άλλους
οργανισµούς, η προστασία από τη διάβρωση, o συστηµατικός έλεγχος των ζιζανίων, το
mulching (κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους µε φυτικά υπολείµµατα), η επιλογή κατάλληλων
φυτών κλπ. Αντίθετα, οι αρόσεις σε πολύ ξηρό ή υγρό έδαφος, η υπερβολική καλλιέργεια, η
συµπίεση, η κακή στράγγιση, η µόλυνση, οι υπερβολικές ή ανεπαρκείς λιπάνσεις και αρδεύσεις,
η έκπλυση, η διάβρωση κλπ, έχουν καταστροφική επίδραση στη γονιµότητα του.
2. Η παραγωγή και αποµάκρυνση οργανικής µάζας στα ξυλώδη διακοσµητικά φυτά, είναι πολύ
µικρή σε σχέση µε τις παραγωγικές καλλιέργειες, όπου λόγω της συγκοµιζόµενης παραγωγής
αποµακρύνονται µεγάλες ποσότητες. Κατά συνέπεια είναι ανάλογα µικρές και οι ανάγκες
αναπλήρωσης των αφαιρούµενων από το έδαφος θρεπτικών στοιχείων.
3. Σηµασία για την κανονική θρέψη των φυτών δεν έχει µόνο η συγκέντρωση στο εδαφικό διάλυµα
κάθε θρεπτικού στοιχείου αλλά και η συνολική συγκέντρωση αλάτων καθώς και η αναλογία
µεταξύ των συγκεντρώσεων. Υπάρχουν σχέσεις συνεργισµού ή ανταγωνιστικότητας µεταξύ των
θρεπτικών στοιχείων ώστε η απορρόφηση ενός στοιχείου να ευνοείται ή να παρεµποδίζεται από
την ύπαρξη σε µεγάλη ποσότητα ενός άλλου στοιχείου.
4. Το pΗ έχει άµεση επίδραση στην απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.
5. Υπάρχει ένα ελάχιστο, ένα βέλτιστο και ένα µέγιστο συγκέντρωσης κάθε θρεπτικού στοιχείου,
στην οποία µπορεί να αναπτυχθεί κάθε φυτό. Όταν η συγκέντρωση είναι κάτω από το ελάχιστο,
εκδηλώνονται τροφοπενίες στα φυτά, ενώ όταν υπερβαίνει το µέγιστο εκδηλώνονται ασθένειες
που οφείλονται σε τοξικότητα. Η διαφορά µεταξύ µέγιστης και ελάχιστης συγκέντρωσης είναι
πολύ µικρότερη για τα ιχνοστοιχεία παρά για τα µακροστοιχεία.
6. Το επιθυµητό επίπεδο συγκέντρωσης των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος για τα έργα
πρασίνου πρέπει να βρίσκεται στο κάτω από το βέλτιστο, στις περισσότερες περιπτώσεις ή λίγο
πάνω από το ελάχιστο, αφού η υπερβολική ανάπτυξη είναι πολλές φορές ανεπιθύµητη για
λόγους καλλιεργητικούς (πχ αύξηση της ευαισθησίας των φυτών, περιορισµός ή αναστολή
άνθησης - καρποφορίας), αισθητικούς - δοµικούς (πχ. δυσαναλογία διαστάσεων, όγκων),
λειτουργικούς (πχ απόκρυψη ορατότητας παρεµπόδιση κυκλοφορίας, διάβασης) κλπ. Συνεπώς,
πρέπει να προστίθεται η ελάχιστη απαιτούµενη δόση λιπάσµατος.
7. Ο τρόπος εφαρµογής των λιπασµάτων, ο χρόνος εφαρµογής, η εποχή, η συχνότητα, η δόση, σε
σχέση και µε τις ιδιότητες του εδάφους έχουν µεγάλη σηµασία για την αποτελεσµατικότητα της
λίπανσης
8. Άκαιρη, λανθασµένη, ακατάλληλη ή υπερβολική λίπανση, µπορεί να ζηµιώσει τα φυτά, να
αυξήσει την ευαισθησία τους σε προσβολές από ασθένειες και έντοµα και να µολύνει τα υπόγεια
νερά.
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3.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η εκτίµηση της γονιµότητας του εδάφους και συνεπώς η ανάγκη εφαρµογής λίπανσης προκύπτουν
από τις παρακάτω µεθόδους:
• Οπτική (µακροσκοπική διάγνωση συµπτωµάτων)
Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στη διάγνωση των ορατών συµπτωµάτων και στη σύγκρισή τους µε
βάση ήδη καταγεγραµµένες λεπτοµερείς περιγραφές αυτών.
Συµπτώµατα που δείχνουν την έλλειψη θρεπτικών στοιχείων στα φυτά (τροφοπενιών) είναι
µεταξύ των άλλων µικρότερα φύλλα από το κανονικό, αποχρωµατισµός ή µεταχρωµατισµός
των φύλλων ή χλωρωτικά φύλλα, νεκρώσεις του ελάσµατος των φύλων και τρυφερών βλαστών,
σχηµατισµός ροδάκων, επιβράδυνση της ανάπτυξης και γενικά απώλεια της ευρωστίας του
φυτού.
Τα συµπτώµατα αυτά όµως, δεν είναι χαρακτηριστικά µόνο των τροφοπενιών αλλά συνήθως
οφείλονται και σε άλλα αίτια, όπως προσβολή από έντοµα κακή στράγγιση, υπό- ή υπεράρδευση, ακραίες τιµές pΗ, ασθένειες ή µηχανική καταστροφή ριζών, που µπορεί να µειώσουν
την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές η λίπανση όχι µόνο λύνει το
πρόβληµα αλλά µπορεί να το οξύνει ή και να προκαλέσει και άλλα προβλήµατα.
Γι’αυτό είναι απαραίτητο η διάγνωση να γίνεται µόνο από ειδικευµένο προσωπικό (γεωπόνο) για
να µειωθεί ο κίνδυνος απόδοσης των συµπτωµάτων αυτών σε λάθος αιτίες. Παρόλο αυτά
θεωρείται σχετικά ανεπαρκής µέθοδος.
• Ανάλυση του εδάφους
Η χηµική ανάλυση του εδάφους γίνεται για να προσδιοριστεί το σύνολο, δηλ. το ολικό διαθέσιµο
ποσό, των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Όµως, η διαθεσιµότητα ενός θρεπτικού στοιχείου
εξαρτάται και από άλλες παραµέτρους, όπως πχ. από τις συνθήκες του εδάφους και την
εξάπλωση των ριζών κλπ.
Η ανάλυση του εδάφους περιλαµβάνει:
1. Προσδιορισµό της περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία (τουλάχιστον σε
µακροστοιχεία και σε ιχνοστοιχεία αν υπάρχουν ανάλογα συµπτώµατα) και της συνολικής
περιεκτικότητας σε άλατα αλατότητας (αγωγιµότητας). Ο προσδιορισµός της αλατότητας θα
βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν ζηµών ή αναστολή της ανάπτυξης των φυτών από
υπερβολική συγκέντρωση διαλυτών αλάτων στο έδαφος, ή τον κίνδυνο καταστροφής της
δοµής του εδάφους, λόγω χαµηλής συγκέντρωσης ιόντων (απόπλυσης).
2. Προσδιορισµό της αντίδρασης (pΗ) του εδάφους. Η ανάλυση του pΗ θα δείξει αν τa θρεπτικά
στοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος είναι αφοµοιώσιµα ή όχι.
3. Μηχανική ανάλυση του εδάφους.
Η ποιότητα της ανάλυσης του εδάφους εξαρτάται από τη σωστή δειγµατοληψία: Για την
ανάλυση, τον έλεγχο του pΗ ή της αλατότητας, παίρνονται χωριστά δείγµατα για να
αντιπροσωπεύεται ένα φάσµα, που να περιλαµβάνει συνθήκες φυτών µε από φτωχή µέχρι και
καλή ανάπτυξη. Τα δείγµατα παίρνονται από την επιφάνεια µέχρι και 30 cm βάθος για θάµνους
και µέχρι 60 cm για δένδρα. Αν χρειάζεται γίνεται δειγµατοληψία και στο παρακάτω επίπεδο,
µέχρι βάθος 30 cm επιπλέον. Με τη χρήση σωλήνα δειγµατοληψίας, τρυπανιού ή φτυαριού
λαµβάνονται µικρές ποσότητες εδάφους γύρω από τα δένδρα ή τους θάµνους και
ανακατεύονται για να γίνει ένα σύνθετο οµοιόµορφο δείγµα. Ένα λίτρο εδάφους είναι αρκετό για
την ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης πρέπει να εκτιµηθούν από ένα έµπειρο στην
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εκτίµηση εργαστηριακών αποτελεσµάτων, σε συσχετισµό µε τις σχέσεις εδάφους φυτού
(∆ηµόσιο φορέα ή εργαστήριο που λειτουργεί νόµιµα).
• Ανάλυση φύλλων (φυλλοδιαγνωστική)
Η µέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται αξιόπιστη, καθώς υπάρχει µια ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των
αποτελεσµάτων της ανάλυσης και της πραγµατικής θρεπτικής κατάστασης του φυτού.

3.3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Η λίπανση πρέπει να εξετάζεται:
1. Κατά τη φύτευση ή σε φυτά που έχουν φυτευθεί πρόσφατα ή που έχουν υποστεί σοβαρές
ζηµιές στις ρίζες τους από άνοιγµα αυλακιάς ή άλλες εκσκαφές.
2. Σε φυτά, στα οποία δεν επιθυµείται επιπλέον ανάπτυξη.
3. Σε φυτά που είναι σε στάδιο άνθησης ή καρποφορίας. Η προσθήκη υπερβολικής ποσότητας
λιπάσµατος, κυρίως αζωτούχου, σε αυτό το στάδιο µπορεί να καθηλώσει την ανάπτυξη.
4. Σε φυτά που έχουν στριµωγµένη ριζόσφαιρα από τοιχία, πεζοδρόµια, δρόµους, κτίρια κλπ. Τα
φυτά πρέπει να διατηρούν µια λογική αναλογία µεταξύ της ανάπτυξης των ριζών και της κόµης.
5. Σε φυτά µε σοβαρές ασθένειες, προσβολές από έντοµα ζηµιές από ζιζανιοκτόνα ή άλλες αιτίες.
6. Σε φυτά που βρίσκονται µέσα ή κοντά σε χλοοτάπητα και λιπαίνονται µέσω του προγράµµατος
λίπανσης του χλοοτάπητα
Η λίπανση απαιτείται:
1. Σε νέα φυτά, µέχρι να προσαρµοστούν πλήρως στο περιβάλλον.
2. Σε ανεπτυγµένα εγκαταστηµένα φυτά, εφόσον εµφανίσουν συµπτώµατα τροφοπενιών.
3. Σε φυτά που δέχονται κλάδεµα ανανέωσης, πχ τριανταφυλλιές, σε όλη τη διάρκεια της ζωής
τους.
4. Σε φυτά που επιδιώκεται γρήγορη αύξηση και βελτιωµένη εµφάνιση
5. Σε φυτά που είναι φυτεµένα σε φτωχά και άγονα εδάφη
6. Σε φυτά που αναπτύσσονται σε αποπλυµένα εδάφη.

3.4. ∆ΟΣΗ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ
3.4.1.

∆ένδρα - Θάµνοι

Οι λιπάνσεις γίνονται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης και τυχόν επί πλέον
λίπανση επιτρέπεται µόνο µετά από γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας (Επίβλεψη).
Η εφαρµογή των λιπάνσεων, το είδος του λιπάσµατος, η δόση, η συχνότητα κλπ γίνεται σύµφωνα
µε τις αναλύσεις του εδάφους ή του φυλλώµατος, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
• Εφαρµόζονται λιπάσµατα που περιέχουν στην εγγυηµένη σύνθεση µόνο τα στοιχεία που
χρειάζονται σύµφωνα µε την ανάλυση του εδάφους
• Τα θρεπτικά στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιµα στα φυτά σε όλη τη διάρκεια του έτους και
κυρίως κατά την έναρξη της βλαστητικής περιόδου. Είναι προτιµότερο να γίνονται συχνές
λιπάνσεις µε µικρές δόσεις.
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• Τα ευδιάλυτα λιπάσµατα, κυρίως τα αζωτούχα, εφαρµόζονται επιφανειακά από την έναρξη της
βλαστητικής περιόδου ή λίγο νωρίτερα (Μάρτιο), σε δύο ή περισσότερες δόσεις κλιµακούµενες
στη βλαστητική περίοδο. Μετά τη λίπανση ακολουθεί άρδευση (όχι µε σταλάκτες).
• Τα δυσδιάλυτα λιπάσµατα (Ρ, Κ) είτε εφαρµόζονται επιφανειακά τέλος φθινοπώρου (Νοέµβρη)
για να µεταφερθούν στη ριζόσφαιρα των φυτών µε τις βροχές του χειµώνα, είτε
ενσωµατώνονται στο έδαφος.
• Γενικά τα δένδρα και οι θάµνοι δεν πρέπει να λιπαίνονται τέλος καλοκαιριού - αρχές
φθινοπώρου γιατί µπορεί να εκπτύξουν νέους βλαστούς, που µπορεί να µην προλάβουν να
σκληρύνουν και να καταστραφούν από το κρύο το χειµώνα.
• Όταν χρησιµοποιούνται λιπάσµατα για να χαµηλώσουν το pH του εδάφους, η εφαρµογή πρέπει
να γίνεται και το φθινόπωρο και την άνοιξη. Με τη χρήση των λιπασµάτων αυτών το pΗ
µειώνεται και έτσι επιτρέπεται στα φυτά να απορροφήσουν µικροστοιχεία που υπάρχουν στο
έδαφος αλλά δεν είναι αφοµοιώσιµα σε ψηλό pH. H λίπανση αυτή εφαρµόζεται κυρίως, όταν τα
φυτά εµφανίζουν συµπτώµατα µεσονεύριας χλώρωσης (κίτρινο, κιτρινοπράσινο χρώµα µεταξύ
των νεύρων του ελάσµατος).
• Οι διαφυλλικές λιπάνσεις είναι ανεπαρκείς για τη θρέψη του φυτού και εφαρµόζονται βοηθητικά
µόνο, σε περιπτώσεις θεραπείας έντονης τροφοπενίας, µετά από εργαστηριακή διάγνωση. Για
την εφαρµογή διαφυλλικών ψεκασµών ισχύει ό,τι και για τους λοιπούς ψεκασµούς
φυτοπροστασίας.
• Όταν χρησιµοποιούνται λιπάσµατα σε κρυσταλλική µορφή, πρέπει η λίπανση να γίνεται σε
σχετικά ξηρές ηµέρες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σχηµατισµού συσσωµατωµάτων.
• Η εργασία της λίπανσης πρέπει να συνδυάζεται και µε άλλες εργασίες συντήρησης, όπως
ανακατασκευή λεκανών ή καταστροφή ζιζανίων κλπ.
• Στις λιπάνσεις µέσω αρδευτικών δικτύων χρησιµοποιούνται µόνο τελείως διαλυτά λιπάσµατα
σύµφωνα µε τις οδηγίες της συσκευασίας.
Οι φοίνικες έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά σε σχέση µε τα περισσότερα άλλα
είδη. Συγκεκριµένα εµφανίζουν συχνά τροφοπενίες Ν, Κ, Mg και Mn. Συνεπώς σε τοπία που οι
φοίνικες αποτελούν ιδιαίτερο στοιχείο η λίπανση πρέπει να περιλαµβάνει 4-1-6-2 Mg (N-P2O5-K2OMg).

3.4.2.

Ποώδη φυτά

Τα ποώδη φυτά επειδή:
• αναπτύσσονται και ανθίζουν µέσα σε σχετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα
• φυτεύονται σε πολύ µικρές αποστάσεις και το ριζικό τους σύστηµα είναι σχετικά περιορισµένο
• έχουν µεγαλύτερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, σε σχέση µε τα ξυλώδη φυτά.
Κατά συνέπεια στο πρόγραµµα λίπανσης που θα συνταχθεί θα περιλαµβάνεται η βασική λίπανση
κατά την προετοιµασία για τη φύτευση µε Φωσφορικά και Καλιούχα κυρίως λιπάσµατα και
τουλάχιστον δύο περιοδικές λιπάνσεις στη βλαστητική περίοδο µε Αζωτούχα λιπάσµατα. Στη
βασική λίπανση µπορεί να χρησιµοποιούνται πλήρη λιπάσµατα βραδείας απελευθέρωσης για όλη
τη διάρκεια της παραµονής τους, οπότε δε χρειάζεται να ακολουθήσουν άλλες λιπάνσεις. Κατά τα
λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται για τα δένδρα - θάµνους
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3.4.3.

Χλοοτάπητας

Ο χλοοτάπητας χρειάζεται συνεχή προσθήκη θρεπτικών στοιχείων (κυρίως αζώτου) σε όλη τη
βλαστητική περίοδο, επειδή το κούρεµα αποµακρύνει αρκετή οργανική ουσία και το ριζικό σύστηµα
εκµεταλλεύεται µικρό όγκο εδάφους.
Οι δόσεις και η συχνότητα λίπανσης καθορίζονται σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα λίπανσης που
προκύπτει από τα αποτελέσµατα της ετήσιας ανάλυσης του εδάφους στις αρχές της βλαστητικής
περιόδου. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δόση και τη συχνότητα λίπανσης είναι ο τύπος
του λιπάσµατος (περιεκτικότητα σε Ν και ρυθµός αποδέσµευσής του), η επιφάνεια προς λίπανση
και η χρήση του χλοοτάπητα (για αθλητικές εγκαταστάσεις ή περιορισµένης χρήσης).
Οι χλοοτάπητες που αναπτύσσονται σε ελαφρά σκιά απαιτούν λιγότερη λίπανση από αυτούς που
αναπτύσσονται σε πλήρη ηλιοφάνεια. Επίσης οι χλοοτάπητες που υφίστανται σκληρή χρήση
απαιτούν µεγαλύτερες ποσότητες αζώτου, για την παρακίνηση ταχύτερης ανάπτυξης που θα
αποκαταστήσει τις ζηµιές.
Συνήθως η ποσότητα διαλυτού λιπάσµατος που προστίθεται ανά εφαρµογή κυµαίνεται από 0,25
έως το πολύ 0,5 kg πραγµατικού αζώτου ανά 100 m2. ∆ε συνιστάται δόση µεγαλύτερη από 0,5 kg
πραγµατικού αζώτου γιατί είναι το πιο ευδιάλυτο στοιχείο και αυξάνονται οι πιθανότητες πρόκλησης
εγκαυµάτων στο χλοοτάπητα. Όσον αφορά στα λιπάσµατα αργής αποδέσµευσης, η ποσότητα
αυτή µπορεί να αυξηθεί λίγο χωρίς κίνδυνο.

3.5. ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3.5.1.

Επιφανειακή λίπανση

Η επιφανειακή λίπανση µε τα χέρια µπορεί να είναι αποτελεσµατική αλλά έχει το µειονέκτηµα της
ανοµοιόµορφης κατανοµής του λιπάσµατος στην επιφάνεια. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
για την όσο το δυνατόν οµοιόµορφη κατανοµή του λιπάσµατος σε όλη την επιφάνεια και την
αποφυγή εγκαυµάτων στο χλοοτάπητα. Για το λόγο αυτό είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται
κοκκώδη λιπάσµατα, δεδοµένου ότι και οι δόσεις των λιπασµάτων είναι µεγαλύτερες σε σχέση µε
τις λιπάνσεις µέσω δικτύου (καθώς το εύρος µεταξύ των λιπάνσεων για πρακτικούς λόγους είναι
µεγαλύτερο) και υπάρχει κίνδυνος να πέσει περισσότερο λίπασµα σε κάποια σηµεία.
Οι λιπασµατοδιανοµείς είναι πιο εύχρηστοι, πιο γρήγοροι, πιο ασφαλείς και έχουν µεγαλύτερη
ακρίβεια στην κατανοµή του λιπάσµατος.
Και οι δύο τύποι λιπασµατοδιανοµέων είναι το ίδιο αποτελεσµατικοί. Η σωστή χρήση του
φυγοκεντρικού τύπου µπορεί να αποµακρύνει τον κίνδυνο της γραµµικής λίπανσης. Η χρήση του
πνευµατικού τύπου έχει το πλεονέκτηµα ότι περιορίζει την άσκοπη διασκόρπιση του λιπάσµατος.
Για την πραγµατοποίηση της καλύτερης δυνατής οµοιοµορφίας στην κατανοµή του λιπάσµατος,
κυρίως µε τους πνευµατικούς λιπασµατοδιανοµείς, πρέπει η µισή ποσότητα του λιπάσµατος να
απλωθεί σε µία κατεύθυνση και η υπόλοιπη σε κατεύθυνση κάθετη προς την αρχική (Εικ. 3.1)
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Εικόνα 3.1.
Η εφαρµογή του λιπάσµατος γίνεται σταυρωτά, χρησιµοποιώντας τη µισή ποσότητα του λιπάσµατος ανά
κατεύθυνση.
Κατά την εφαρµογή κοκκωδών λιπασµάτων ιδιαίτερη σηµασία έχει το καλό παράχωµα του
λιπάσµατος και η ενσωµάτωσή του στο έδαφος, ώστε να αποφεύγονται πιθανές απώλειες
θρεπτικών αλλά και να επιτυγχάνεται άριστη χρήση τους.

3.5.2.

Εφαρµογή υγρού λιπάσµατος

Τα υγρά λιπάσµατα, εάν χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, µπορούν να
εφαρµοστούν µε ψεκαστήρες, έχοντας υπόψη τους κανονισµούς ακρίβειας και οµοιοµορφίας που
ισχύουν και για τα στερεά λιπάσµατα.
Μετά την εφαρµογή ευκολοδιάλυτων λιπασµάτων ακολουθεί ελαφρά άρδευση για την καλύτερη
απορρόφηση των νιτρικών µορφών του αζώτου από το ριζικό σύστηµα του χλοοτάπητα. Πρέπει να
αποφεύγεται η υπερ-άρδευση γιατί µπορεί να προκαλέσει απόπλυση των θρεπτικών στοιχείων.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης δε συστήνεται
άρδευση.
Σε αµµώδη εδάφη προστίθεται η ίδια συνολική ποσότητα ενεργού αζώτου το χρόνο σε σχέση µε τα
αργιλικά αλλά σε µικρότερες δόσεις και σε µεγαλύτερη συχνότητα για να µειωθεί ο κίνδυνος
απόπλυσης. Ένας επιπλέον τρόπος αποφυγής της απόπλυσης είναι η προσθήκη λιπάσµατος
βραδείας αποδέσµευσης.

3.5.3.

Υδρολίπανση

Η εφαρµογή λιπασµάτων µέσω του δικτύου άρδευσης (υδρολίπανση) προϋποθέτει την
εγκατάσταση κατάλληλων φίλτρων για την αποφυγή εµφράγµατος του δικτύου άρδευσης από
αδιάλυτα σωµατίδια του λιπάσµατος, τυχόν ιζήµατος κλπ.
ΜΟΡΦΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ
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ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΚΟΚΚΩ∆Η

ΣΚΟΝΗ

ΥΓΡΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΑ

∆ΕΝ∆ΡΑ – ΘΑΜΝΟΙ

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΜΕΣΩ ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΣΩ
ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΜΕ
ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΦΥΤΑ
Ε∆ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΜΕΣΩ ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΣΩ
ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΜΕ
ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΜΕ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΜΕ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ

ΜΕΣΩ ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΣΩ
ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΜΕ
ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΠΕΤΕΠ:10-06-03-00

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η λίπανση είναι αφανής εργασία: η εφαρµογή της γίνεται παρουσία επιβλέποντος ή βοηθού
επιβλέποντος και για την παραλαβή της ισχύει ό,τι και για τις άλλες αφανείς εργασίες.
Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει από τον φάκελο του έργου τις αναλύσεις εδάφους καθώς και τα
φύλλα καταγραφής χρησιµοποιούµενων εισροών, µαζί µε τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς των
εισροών αυτών και δύναται να περικόψει τη δαπάνη κάθε λίπανσης που δεν τεκµηριώνεται ή δεν
είναι επαρκώς αιτιολογηµένη ως προς την ανάγκη, το χρόνο, την εφαρµογή, το είδος και την
ποσότητα του λιπάσµατος.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η παρούσα προδιαγραφή και οι αναλύσεις εδάφους πρέπει να εφαρµόζονται πιστά ως προς τις
δόσεις τον τρόπο και το χρόνο λίπανσης, σύµφωνα µε τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
στα άρθρα που είναι σχετικά µε το αντικείµενο.
Να µη γίνεται διασπορά λιπάσµατος όταν πνέει ισχυρός άνεµος και να χρησιµοποιούνται και να
συντηρούνται σωστά οι λιπασµατοδιανοµείς.
Κατά τη συσκευασία, µεταφορά και αποθήκευση να λαµβάνονται µέτρα (ειδικά στα λιπάσµατα
υγρής µορφής) για τη διασφάλιση από τον κίνδυνο διαρροής
Ειδικά για τις λιπάνσεις µέσω αρδευτικών δικτύων πρέπει να συντηρούνται επιµελώς οι δεξαµενές,
οι σωληνώσεις, οι βαλβίδες κλπ. για την αποφυγή τυχόν διαρροών.
Σε όξινα εδάφη (µε pΗ < 6,5) να εφαρµόζονται φυσιολογικώς αλκαλικά λιπάσµατα και να
αποφεύγεται η χρήση λιπασµάτων που συµβάλουν σε µεγαλύτερη µείωση του pΗ (αύξηση της
οξύτητας) όπως είναι τα αµµωνιακά λιπάσµατα (εξαιρείται η ασβεστούχος νιτρική αµµωνία).
Αντίστοιχα στα αλκαλικά εδάφη να προτιµούνται τα θειϊκά λιπάσµατα.
Για την αποφυγή µόλυνσης των υπόγειων ή επιφανειακών νερών θα πρέπει:
-

Να µη γίνεται εφαρµογή λιπασµάτων σε απόσταση µικρότερη από 5 m από όχθες ποταµών και
λιµνών και µικρότερη από 0,5 m από κανάλια άρδευσης, στράγγισης, πηγάδια, γεωτρήσεις.

-

Να µην τοποθετούνται σάκκοι µε λιπάσµατα σε απόσταση µικρότερη από 5 m από υδάτινους
όγκους ή υδατορέµατα, γεωτρήσεις και πηγάδια. Γενικότερα τα υλικά και τα µέσα συσκευασίας
των λιπασµάτων να µην εγκαταλείπονται στον τόπο εφαρµογής ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο
πλην αυτού που ορίζεται σαφώς από την Υπηρεσία.

-

Κατά την εφαρµογή των αζωτούχων λιπασµάτων να µελετώνται και να τηρούνται µε ιδιαίτερη
προσοχή όλες οι οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
στην αποφυγή χρήσης ή διασποράς λιπασµάτων σε τοποθεσίες, όπου ο κίνδυνος επιφανειακής
απορροής είναι µεγάλος, ιδιαιτέρως σε εδάφη µε ανεπαρκή στράγγιση ή/και µε κλίση.

-

Στην περίπτωση υδρολίπανσης πρέπει να εγκαθίστανται βαλβίδες αντεπιστροφής που να
αποκλείουν τη ρύπανση της πηγής νερού µε λίπασµα. Επίσης, δεν επιτρέπεται εγκατάσταση
συστήµατος υδρολίπανσης σε δίκτυα νερού που χρησιµοποιούνται και για ύδρευση.

ΠΕΤΕΠ:10-06-03-00
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Πίνακας 5.1. ∆υνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ανόργανων λιπασµάτων
Επιδράσεις
Αλλοίωση βιολογικής ποιότητας, ελάττωση
βιοποικιλότητας

Υπεύθυνα θρεπτικά στοιχεία
Όλα

Υποβάθµιση βιολογικής ποιότητας νερού
Α. Ευτροφισµός – ανάπτυξη αλγών

NO3-N, PO4-P

Β. Αλλοίωση µακροφυτικών πληθυσµών
Γ. Κίνδυνοι δηµόσιας υγείας
Προσθήκη βαρέων µετάλλων στα εδάφη

Φωσφορικά λιπάσµατα

Οξίνιση εδαφών και επιφανειακών νερών

Αζωτούχα λιπάσµατα

Εξαλάτωση εδαφών
Παραγωγή νιτρώδους οξέος

6.

NO3-N

Όλα τα λιπάσµατα
Αζωτούχα λιπάσµατα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της λίπανσης στα φυτά γίνεται ανά τεµάχιο φυτού που λιπάνθηκε και στο
χλοοτάπητα και τα φυτά εδαφοκάλυψης ανά στρέµµα και σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της ΑΤΕΠ
(ΠΡΣ 5560 Λιπάνσεις) ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής (µε εργάτες ή µε τα χέρια) και τιµολογείται
σύµφωνα µε τα άρθρα αυτά άσχετα από την ποσότητα ή το είδος του λιπάσµατος. Το ίδιο ισχύει
και για τις διαφυλλικές λιπάνσεις που τιµολογούνται µε τα άρθρα ΠΡΣ 5590 Φυτοπροστασία
Όλες οι σχετικές δαπάνες, όπως και η δαπάνη για εργαστηριακές αναλύσεις, περιλαµβάνονται
στην τιµή της λίπανσης.
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