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Κλάδεµα θάµνων

1.

ΠΕΤΕΠ

10-06-04-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ως κλάδεµα ορίζεται η αποµάκρυνση τµήµατος της βλάστησης από ποώδη ή ξυλώδη φυτά για να
διατηρηθεί η υγεία και η ζωτικότητά τους, να ρυθµιστεί το σχήµα και το µέγεθος των θάµνων, να
κατευθυνθεί η ανάπτυξή τους καθώς και για να ελεχθεί η ανθοφορία και καρποφορία τους.
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τα εργαλεία, τα
υλικά, την µεθοδολογία του κλαδέµατος των θάµνων, έτσι ώστε να έχουν ελκυστική εµφάνιση και
να εξυπηρετούνται σωστά οι λειτουργίες για τις οποίες φυτεύτηκαν.
Καθορίζονται τεχνικές και µορφές κλαδέµατος, κατάλληλες ώστε να δοθεί τελικά ένα σχήµα στο
φυτό, το οποίο να είναι χαρακτηριστικό του είδους και της ποικιλίας και να επηρεάζει θετικά ή
αρνητικά την ανάπτυξη του φυτού (ανάλογα µε τις επιδιωκόµενες χρήσεις). Επίσης καθορίζονται
απαιτήσεις για τις εργασίες ανανέωσης παλαιών θάµνων και τον προγραµµατισµό τακτικού κύκλου
κλαδεµάτων, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ευδοκίµησης των θάµνων.
Παρά το γεγονός ότι κάθε φυτό επιδέχεται ειδικό κλάδεµα, στην παρούσα ΠΕΤΕΠ οµαδοποιούνται
οι κανόνες κλαδέµατος υπό µορφή γενικών κανόνων. Κατ’ εξαίρεση οι τεχνικές κλαδέµατος για τις
τριανταφυλλιές αντιµετωπίζονται ιδιαιτέρως.

2.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ
Ψαλίδια µπορντούρας
Για το κούρεµα των φρακτών (µπορντούρας) θα χρησιµοποιούνται ψαλίδια µε µεγάλες λάµες
κοπής και αντίστοιχα µεγάλες χειρολαβές. Οι λάµες θα είναι µήκους 20 cm και κατά προτίµηση
οδοντωτές. Τα ψαλίδια θα διαθέτουν απορροφητές κλονισµού από µεταλλικά ελατήρια µεταξύ των
λαβών.
Ο πιο κοινός τύπος ψαλιδιών είναι ο χειροκίνητος, αν και τα µηχανοκίνητα ψαλίδια (βενζινοκίνητα ή
ηλεκτροκίνητα) είναι πρακτικότερα σε περιπτώσεις κλαδέµατος µεγάλων επιφανειών φρακτών. Οι
τύποι αυτοί διαθέτουν δύο λεπίδες εκ των οποίων η µία είναι σταθερή και η άλλη κινείται
παλινδροµικά πάνω από τη σταθερή ή αλυσίδα . (Εικόνα 2.1).

Εικόνα 2.1. Ψαλίδια µπορντούρας (χειροκίνητο και µηχανοκίνητο).
Για το κλάδεµα µπορντούρας σε οδικούς άξονες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ψαλίδια
προσαρµοσµένα σε αυτοκινούµενα µέσα.
-

Κλαδευτήρια
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-

Ψαλίδες κλαδέµατος (LOPPING SHEARS)

-

Πριόνια

-

Εξοπλισµός ασφαλείας

Για την συντήρηση των εργαλειών ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 10.06.04.01 «Κλάδεµα
δέντρων».

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
∆ιακρίνονται δύο βασικοί τύποι κλαδέµατος: ο φυσικός, ο οποίος αποκρίνεται στο φυσικό σχήµα
της ανάπτυξης ενός θάµνου και ο τυπικός, ο οποίος συµπεριλαµβάνει αυστηρές µορφές
κλαδέµατος, όπως τα ειδικά σχήµατα (topiaries), τα αναρριχώµενα, φράκτες κλπ.
Η φυσική όψη επιτυγχάνεται ακολουθώντας το φυσικό σχήµα που έχει κάθε είδος. Για την
απόκτηση αυτής της φυσικής µορφής εφαρµόζεται το αραίωµα (thinning).
Ένα τυπικό σχήµα επιτυγχάνεται είτε µέσω συνεχούς και προσεκτικού κλαδέµατος είτε µέσω
επιλογής ποικιλιών, που έχουν καθαρό και συµπαγές σχήµα. Η διατήρηση ενός αυστηρού και
καθορισµένου σχήµατος επιτυγχάνεται µε περικοπή κλάδων (heading).

3.2. ΕΠΟΧΗ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ
Αειθαλή φυτά: Οι περισσότεροι αειθαλείς φράκτες θα κλαδεύονται το χειµώνα ή νωρίς την άνοιξη.
∆εύτερο κλάδεµα θα γίνεται τον Ιούνιο. Τα υπόλοιπα κλαδέµατα διατήρησης του σχήµατος θα
γίνονται όλες τις εποχές του έτους, ανάλογα µε την ανάπτυξη των φυτών.
Φυλλοβόλα (πλατύφυλλα) φυτά: Τα πλατύφυλλα θα κλαδεύονται νωρίς την άνοιξη, πριν από την
αύξηση και αµέσως µετά από την άνθηση.
Φυτά µε στενά φύλλα (κωνοφόρα): Τα κωνοφόρα δεν επιδέχονται ισχυρό κλάδεµα. Χρειάζονται
περιστασιακά ελαφρύ κλάδεµα, νωρίς την άνοιξη ή ακριβώς πριν την έκπτυξη των νέων βελονών
για τον έλεγχο του µεγέθους των φυτών.
Θάµνοι που ανθίζουν σε ξύλο προηγούµενης βλάστησης (πχ. Φορσύθια, ∆εύτσια, Σπειραία
κλπ): Συνιστάται να κλαδεύονται αµέσως (µία µε δύο βδοµάδες) µετά το τέλος της άνθησης, η
οποία είναι κυρίως µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και αρχές Ιουνίου. Απαγορεύεται το κλάδεµα κατά
την διάρκεια του ληθάργου, γιατί µπορεί να αφαιρεθούν οι ανθοφόροι οφθαλµοί.
Θάµνοι που ανθίζουν σε ξύλο τρέχουσας βλάστησης (πχ. Βεϊγκέλα, Κέρρια κλπ): Τα φυτά αυτά
ανθοφορούν τέλη Ιουνίου, Ιούλιο και Αύγουστο. Γι’ αυτό, θα κλαδεύονται κατά την περίοδο
ληθάργου δηλ. στα τέλη του χειµώνα (Φεβρουάριος) ή ακριβώς πριν την έκπτυξη νέας βλάστησης
δηλ. την άνοιξη (Μάρτιος ή αρχές Απριλίου). Έτσι επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ανάπτυξη και
ανθοφορία. Το φθινοπωρινό κλάδεµα δεν συνιστάται, γιατί µπορεί η νέα βλάστηση, που υποκινείται
από αυτό, να µην έχει αρκετό χρόνο σκληραγώγησης µέχρι το χειµώνα. Συχνά αυτοί οι µαλακοί
ιστοί πεθαίνουν λόγων των χαµηλών θερµοκρασιών του χειµώνα και χρειάζεται να αποµακρυνθούν
την άνοιξη.
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3.2.1.

Σχεδιασµός κλαδέµατος / Προγραµµατισµός

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση έκθεση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα εργασίας. Το
σχέδιο φύτευσης της µελέτης και το χρονοδιάγραµµα των εργασιών πρέπει να τηρείται αυστηρά ως
προς τις θέσεις και τα είδη των φυτών και το χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας.

3.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ
3.3.1.

Αποµάκρυνση αποξηραµένων τµηµάτων

Αποµακρύνονται οι αποξηραµένοι ή ανώριµοι και ασθενικοί βλαστοί, που εµφανίζονται στο κέντρο
των θάµνων και αποτελούν πιθανές εστίες µόλυνσης, καθώς και τα υπερώριµα ή νεκρά άνθη. Η
τεχνική αυτή συνεισφέρει στην ενδυνάµωση της βλαστικής ανάπτυξης, στην βελτίωση της υγείας
και στην έκπτυξη νέων ανθέων.
Τα ασθενή κλαδιά πρέπει να περικόπτονται µέχρι το υγιές ξύλο (κάτω από το σηµείο προσβολής)
και στη συνέχεια να αποµακρύνονται και να καίγονται.
Οι µέθοδοι αποµάκρυνσης ανθέων, διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος και το αναπτυξιακό
πρότυπο των φυτών. Μπορεί να χρειαστεί να αποµακρυνθεί ένα πλευρικό άνθος, οφθαλµός ή
φύλλο. Επιθυµητό είναι κατά τη διαδικασία αποµάκρυνσης ενός υπερώριµου άνθους να κλαδεύεται
και ο βλαστός του µέχρι το σηµείο του επόµενου πλευρικού οφθαλµού. Με τον τρόπο αυτό
καλύπτεται η τοµή και δεν καταστρέφεται η ελκυστικότητα του θάµνου. Η µοναδική περίπτωση που
δεν αποµακρύνονται τα υπερώριµα, µαραµένα άνθη είναι όταν είναι επιθυµητή η διατήρηση του
καρπού (καρπός διακοσµητικής αξίας).

3.3.2.

Αραίωµα

Το αραίωµα (thinning) έγκειται στην αποµάκρυνση ολόκληρων κλάδων από το σηµείο ένωσής τους
µε τον κεντρικό κλάδο ή από το έδαφος, για να διατηρηθεί µια φυσική µορφή του θάµνου ή µια
µορφή που δηµιουργήθηκε από παλαιότερα κλαδέµατα. Πραγµατοποιείται την άνοιξη και κατά
κανόνα αφαιρείται ένας στους τρεις κλάδους (κανόνας του 1/3). Με το κλάδεµα αυτό
δηµιουργούνται δίαυλοι φωτός προς τις εσωτερικές διακλαδώσεις του φυτού. Επίσης προωθείται η
ενέργεια του θάµνου στους εναποµείναντες κλάδους, οι οποίοι αυξάνονται περισσότερο. Κατά
συνέπεια, ο θάµνος µακροπρόθεσµα θα αποκτήσει ένα ανοικτό, φυσικό σχήµα (Εικόνα 3.1).

Εικόνα 3.1. Αραίωµα (thinning)
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3.3.3.

Περικοπή κλάδων

Η περικοπή κλάδων (heading) έγκειται στην αποµάκρυνση ενός µόνο τµήµατος του κλάδου, και
προκαλεί την ανάπτυξη πολλών βλαστών στη θέση του παλιού (Εικόνα 3.2). Με το συγκεκριµένο
τύπο κλαδέµατος οι οθφαλµοί, που βρίσκονται πλησιέστερα στην τοµή, ωθούνται να βλαστήσουν.
Σταδιακά, ο θάµνος γίνεται πυκνότερος (καθώς έχει πιο πολλά κλαδιά). Η µεγάλη πυκνότητα αλλά
και το γεγονός ότι ο θάµνος γίνεται µικρότερος σε σχέση µε ένα θάµνο που έχει υποστεί αραίωµα,
συνδέει την περικοπή κλάδων µε τη δηµιουργία αυστηρά καθορισµένων σχηµάτων.

Εικόνα 3.2. Περικοπή κλάδων (heading)
∆εν πρέπει να κόβονται όλοι οι κλάδοι στο ίδιο ύψος, παρά µόνο στην περίπτωση που είναι
επιθυµητό ένα συγκεκριµένο σχήµα, γιατί ο θάµνος γίνεται επίπεδος στην κορυφή του (Εικόνα 3.3).
Για το λόγο αυτό δεν θα χρησιµοποιούνται ψαλίδια µορντούρας, αλλά κάθε κλάδος κλαδεύεται
ξεχωριστά µε κλαδευτήρι χειρός.

Εικόνα 3.3. Η περικοπή κλάδων έγκειται στην αφαίρεση τµήµατος κλάδου. (Α) Η περικοπή κλάδων στο ίδιο
ύψος προκαλεί θάµνους µε ισχνούς κλάδους και «βαριά» κορυφή. (Β) Η περικοπή κλάδων σε διαφορετικά ύψη
προκαλεί µια πιο φυσική και γεµάτη εικόνα θάµνου.
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∆ύο ειδικοί τύποι της περικοπής κλάδων είναι το κορυφολόγηµα (pinching) και η κουρά άκρων
(shearing). Έχουν το ίδιο αποτέλεσµα, απλώς εκτελούνται διαφορετικά.
-

Κορυφολόγηµα
Το κορυφολόγηµα (pinching) είναι ένα ελαφρύ κλάδεµα, κατά το οποίο αφαιρείται µόνο µικρή
ποσότητα φυτικού υλικού (Εικόνα 3.4). Συγκεκριµένα αποµακρύνονται µόνον οι κορυφές και τα
πρώτα φύλλα, επιτρέποντας στους πλάγιους οφθαλµούς κοντά στην κορυφή να αναπτυχθούν.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία δύο, τριών ή και τεσσάρων σηµείων αύξησης, εκεί που
υπήρχε µόνο ένα. Η εργασία γίνεται µε τα ακροδάχτυλα. Συνήθως πραγµατοποιείται τέλη
άνοιξης µε αρχές καλοκαιριού. Το κορυφολόγηµα βοηθά στη βελτίωση του προτύπου
ανάπτυξης ενός φυτού. Χρησιµοποιείται συνήθως για τη δηµιουργία ενός χαµηλού και πυκνού
φυτού ή για να επανακατευθύνει την ενέργεια ενός φυτού καθώς αυτό µεγαλώνει. Επίσης
χρησιµοποιείται για να ρυθµίζει την περίοδο άνθησης.

-

Κουρά άκρων
Με την κουρά άκρων (shearing) αφαιρείται µόνον η νέα βλάστηση. Η διαφορά µε το
κορυφολόγηµα έγκειται στο ότι η εργασία αυτή επιτελείται µε ψαλίδια µπορντούρας και
αφαιρείται το σύνολο της νέας βλάστησης (Εικόνα 3.4). Το φυτό ανταποκρίνεται αυξάνοντας τον
αριθµό των νεαρών βλαστών. Ο συγκεκριµένος τύπος κλαδέµατος χρησιµοποιείται για τη
δηµιουργία φρακτών και φυτών µε συγκεκριµένα τυπικά σχήµατα (topiary).

Κορυφολόγηµα

Κουρά άκρων

Εικόνα 3.4. Ειδικοί τύποι περικοπής κλάδων.

3.4. ΤΟΜΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ
Οι τοµές κλαδέµατος θα γίνονται πάνω από οφθαλµό ή από φύλλο, σε απόσταση περίπου 1 m και
µε γωνία 45ο. Οι οφθαλµοί πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα έξω, ώστε ο νέος βλαστός να
αναπτυχθεί προς τα έξω και για να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του φυτού.
Στην περίπτωση φυτών που είναι «κενά» στο εσωτερικό, µπορεί το κλάδεµα να γίνει πάνω από
οφθαλµούς που κατευθύνονται προς τα µέσα, ώστε να κατευθυνθεί προς τα εκεί η βλάστηση και να
γεµίσει ο χώρος.
Για να γίνει σωστά µία τοµή, θα σταθεροποιείται το κλαδί ακριβώς κάτω από το σηµείο τοµής και η
λεπίδα κοπής θα τοποθετείται κάτω από τον κλάδο που θα αποµακρυνθεί, µε ανοδική κλίση και
υπό γωνία. Η κατεύθυνση της τοµής εξαρτάται από την κατεύθυνση, την οποία επιθυµείται να έχει
ο νέο-εκτπυσσόµενος βλαστός. ∆εν πρέπει να αφεθεί τακούνι (τµήµα βλαστού χωρίς οφθαλµό)
γιατί έχει αντιαισθητικό αποτέλεσµα αλλά και αποτελεί πιθανή είσοδο παθογόνων (Εικόνα 3.5).
Επίσης, οι τοµές δεν πρέπει να είναι σε εµφανές σηµείο αλλά να καλύπτονται κατά το δυνατόν από
το εναποµένον φύλλωµα.
ΠΕΤΕΠ:10-06-04-02
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Το κλάδεµα των κωνοφόρων επιτυγχάνεται µε την αποµάκρυνση ενός τµήµατος του ακραίου
οφθαλµού (Εικόνα 3.5).

Α. Πλατύφυλλα φυτά

Β. Κωνοφόρα
Εικόνα 3.5. Τοµές κλαδέµατος

3.5. ΕΙ∆Η ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ
3.5.1.

Κλάδεµα αναζωογόνησης

Πρόκειται για το κλάδεµα που δίνει δυνατότητα αναζωογόνησης σε παλιούς, εγκατελειµένους
θάµνους. Η εργασία ξεκινά µε την αποµάκρυνση παλιών, ασθενικών και λεπτών κλάδων, ώστε να
ανοιχτούν δίοδοι φωτός προς το εσωτερικό του θάµνου.
Σε θάµνους µε ένα κύριο, κεντρικό βλαστό, πχ. γαρδένια, λιγούστρο η αναζωογόνηση συνιστάται
ανά 2-3 χρόνια, µε αυστηρό αραίωµα. Κάθε χρονιά θα αφαιρείται το 1/3 έως το ½ της παλαιάς
βλάστησης και θα διατηρούνται οι παλιοί κλάδοι, που δίνουν το φυσικό για την ποικιλία σχήµα.
Επίσης, θα αποµακρύνονται οι εσωτερικοί βλαστοί, που κατευθύνονται προς το εσωτερικό του
φυτού ή που διασταυρώνονται µε άλλους.

3.5.2.

Κλάδεµα ανανέωσης

Πρόκειται για αυστηρό κλάδεµα (σκελετοκλάδεµα-Cutting back) για την ανανέωση της εµφάνισης
και την ενίσχυση της νέας βλάστησης και της ανθοφορίας. Θα αποµακρύνεται σχεδόν το σύνολο
του φυλλώµατος, των ανθέων και των οφθαλµών και θα αφήνεται µόνο βλαστός ύψους περίπου 5
cm από την επιφάνεια του του εδάφους. Η τοµή µπορεί να φτάσει ακριβώς στην επιφάνεια του
εδάφους. Θα πραγµατοποιείται κυρίως την άνοιξη, µετά την έναρξη ανάπτυξης και είτε πριν είτε
µετά την περίοδο ανθοφορίας και θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του χρόνου άνθησης και του
ύψους του φυτού.
Γενικώς, ισχύει ότι τα φυτά που έχουν δεχτεί αυστηρό κλάδεµα µετά την ανθοφορία τους
παραµένουν κοντύτερα από το κανονικό τους µέγεθος. Τα φυτά που δέχονται αυστηρό κλάδεµα
χρειάζονται ειδική περιποίηση, πρέπει να ποτίζονται καλά και να αερίζεται το χώµα γύρω τους,
ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο η καταπόνησή τους. Η τεχνική που θα χρησιµοποιείται για αυτού του
είδους το κλάδεµα είναι η περικοπή κλάδων.

3.5.3.
-

6/12

Κλάδεµα µόρφωσης

Θάµνοι µε γεωµετρικά σχήµατα (topiaries)
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Οι θάµνοι που έχουν γεωµετρικά σχήµατα ή σχήµατα ζώων και άλλων µορφών, µε σκοπό τη
δηµιουργία ζωντανών γλυπτών καλούνται topiaries. Η ιδανική επιλογή ενός φυτού για
δηµιουργία τέτοιων σχηµάτων είναι ένα αειθαλές φυτό µε φύλλωµα λεπτής υφής. Για τη
διατήρηση του επιθυµητού σχήµατος απαιτείται ακριβής περικοπή της νέας βλάστησης µε
ακονισµένα εργαλεία κλαδέµατος. Το κλάδεµα µόρφωσης εξαρτάται από το ρυθµό αύξησης του
χρησιµοποιούµενου είδους και συνήθως επαναλαµβάνεται δύο µε τρεις φορές το χρόνο. Το
κλάδεµα πολύπλοκων σχηµάτων µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια ειδικών οδηγών-πλαισίων. Αν
είναι επιθυµητή η ακριβής διατήρηση ενός πολύπλοκου σχήµατος θα κόβεται η νέα βλάστηση
µόλις φανεί ότι χαλάει τη συµµετρία.
-

Αναρριχώµενοι (Espalier)
Η απόσταση µεταξύ του φυτού και της κάθετης επιφάνειας ανάπτυξης (τοίχος ή φράκτης)
πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 cm, ώστε να υπάρχει καλός αερισµός καθώς και αρκετός
ελεύθερος χώρος για να αναπτυχθούν οι κλάδοι του φυτού.
Ο αναρριχώµενος θάµνος πρέπει να έχει ένα ισχυρό κεντρικό βλαστό. Μετά τη φύτευση του
θάµνου, θα απλώνονται τα σύρµατα (ή τα στηρίγµατα) οριζοντίως κατά µήκος του τοίχου ή του
φράκτη που πρόκειται να καλυφθεί, σε αποστάσεις 45 cm µεταξύ τους. Στη συνέχεια θα κόβεται
ο κεντρικός βλαστός σε ύψος 45 cm, δηλ. ακριβώς κάτω από το ύψος του πρώτου σύρµατος. Η
αποµάκρυνση του κορυφαίου οφθαλµού ενεργοποιεί τη δηµιουργία πλευρικών βλαστών.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ανάπτυξης θα αφήνονται µόνο τρεις (3) νέοι βλαστοί για
ανάπτυξη. Οι δύο από αυτούς θα κατευθύνονται οριζόντια πάνω στα σύρµατα, ενώ ο τρίτος θα
αναπτύσσεται κατακόρυφα ως επέκταστη του κεντρικού κορµού. Πρέπει να αποµακρύνεται
οποιαδήποτε βλάστηση στο κατώτερο τµήµα του φυτού. Καθώς αναπτύσσεται το φυτό, ο νέος
κατακόρυφος βλαστός θα κόβεται ξανά στο ύψος του 2ου οριζόντιου σύρµατος, ώστε να
ενεργοποιηθεί ένα δεύτερο «κύµα» βλάστησης, το οποίο κατευθύνεται όπως αυτό της πρώτης
περιόδου (Εικόνα 3.6).
Για τη διατήρηση του σχήµατος, µετά την επίτευξη της βασικής επιθυµητής µορφής, απαιτούνται
συχνά κορυφολόγηµατα της νέας βλάστησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Εικόνα 3.6. Κλάδεµα µόρφωσης θάµνου ως αναρριχώµενο

ΠΕΤΕΠ:10-06-04-02
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-

Μεµονωµένοι θάµνοι
Για τη σταδιακή µόρφωση ενός θάµνου θα αφαιρούνται αρχικά οι αδύναµοι και κακώς
διαµορφωµένοι βλαστοί. Στη συνέχεια θα κόβονται οι κύριοι βλαστοί του στα 2/3 του µεγέθους
τους ώστε ναι παραχθούν άφθονοι νέοι βλαστοί. Οι νέοι αυτοί βλαστοί θα ελέγχονται για 2 ή 3
έτη, ώστε να επιλεχθεί ο πλέον πιθανός να επανοικοδοµήσει ένα καλά-διαµορφωµένο πλαίσιο
(µετά από µια ελαφρά µείωση) (Εικόνα 3.7).

Περικοπή κλάδων στα 2/3 του µήκου
τους
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΧΡΟΝΙΑ Ν

Πολλαπλοί νέοι κλάδοι κοντά
στις τοµές
ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΧΡΟΝΙΑ Ν+1

Επιλογή και ελαφριά µείωση των νέων
κλάδων
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΧΡΟΝΙΑ Ν+1

Εικόνα 3.7. Μόρφωση µεµονωµένου θάµνου σε 2 εως 3 έτη.
-

Φράκτες/ µπορντούρες
Η µέθοδος κλαδέµατος φυτών σε µπροντούρες εξαρτάται από τον τύπο του φράκτη: Οι λιγότερο
αυστηροί φράκτες αποτελούνται από σειρά πυκνοφυτεµένων θάµνων, που αφήνονται να
αναπτυχθούν στο φυσικό τους σχήµα. Σε αυτή την περίπτωση, το κλάδεµα συνίσταται στο
αραίωµα και ελαφριά περικοπή κλάδων, µόνο τόσο όσο χρειάζεται για τη διατήρηση του
επιθυµητού ύψους και πλάτους.
Για το κλάδεµα των πιο αυστηρά καθορισµένων φρακτών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη δύο
παράγοντες: α) το κλάδεµα να πραγµατοποιείται όταν η νέα βλάστηση είναι ακόµα νέα (πράσινη
και µε χυµούς) και β) η βάση του φράκτη να είναι πιο πλατιά από την κορυφή του (Εικόνα 3.8).
Εάν η βάση του φράκτη είναι πιο στενή, η βλάστηση θα µειωθεί λόγω ανεπαρκούς φωτισµού. Η
κατάσταση αυτή επιδεινώνεται αυξανοµένης της ηλικίας του φράκτη και µπορεί να καταλήξει στη
δηµιουργία αντιαισθητικών κενών στη βάση του.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Εικόνα 3.8. Τα φυτά του φράκτη κλαδεύονται έτσι ώστε η βάση να είναι πιο πλατιά από την κορυφή.
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Το κλάδεµα των φρακτών από µικρόφυλλα φυτά (Buxus, Taxus) θα επαναλαµβάνεται κάθε
φορά που αρχίζει να βγαίνει η νέα βλάστηση και να χαλάει η εικόνα της συµµετρίας. Με ψαλίδι
µπορντούρας θα αφαιρείται σχεδόν η νέα βλάστηση, εκτός από περίπου 0,5 cm (Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται στα κωνοφόρα, γιατί αν οι τοµές πλησιάσουν πολύ κοντά στο παλιό
ξύλο, µπορεί να µη βγει νέα βλάστηση). Με αυτόν τον τρόπο δε θα υπάρχουν εµφανή κενά ή
κλαδιά αλλά και εξασφαλίζεται ότι ο φράκτης θα έχει πάντα νέα φύλλα. Μετά από 10-15 χρόνια
αργής ανάπτυξης, όταν η µπορντούρα θα έχει µεγαλώσει, θα κλαδεύεται αυστηρά (ανανέωση)
νωρίς την άνοιξη και αρχίζει ξανά ένας νέος κύκλος αργής ανάπτυξης.
Οι φράκτες από πλατύφυλλα φυτά δεν θα κλαδεύονται µε ψαλίδι µπορντούρας, αλλά µε
κλαδευτήρι χειρός. Οι τοµές θα πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό του φράκτη, ώστε να µην
είναι εµφανείς αλλά και για να υπάρχουν στο εξωτερικό του φράκτη µόνο νεαρά, άκοπα φύλλα.
Τέλος, οι φράκτες που δηµιουργούνται µε τελείως επίπεδες κορυφές ή κάθετες πλευρές σπάνια
επιτυγχάνουν. Οι φράκτες µε πιο φυσικά σχήµατα, στρογγυλεµένες άκρες και πλευρές που
ανοίγουν προς τη βάση συντηρούνται πιο εύκολα και έχουν καλύτερη επίδραση στα φυτά
(Εικόνα 3.9).

Α. Σε τελείως επίπεδες επιφάνειες
συσσωρεύεται χιόνι

Γ. Οι κάθετες πλευρές απαιτούν πιο συχνά
κλαδέµατα

Β. Οι στρογγυλυµένες κορυφές µειώνουν
τους κινδύνους από την συσσώρευση
χιονιού

∆. Οι στρογγυλεµένες φόρµες µε πιο φυσικό
σχήµα απαιτούν κλαδέµατα ανά µεγαλύτερα
διαστήµατα.

Εικόνα 3.9. Σχήµατα φυσικών φρακτών. Α, Γ: Αυστηρά καθορισµένα σχήµατα. Β, ∆:Φυσικά σχήµατα
Ειδικές περιπτώσεις
Ορισµένοι θάµνοι χρήζουν ιδιαίτερης περιποίησης για να διατηρούνται υγιείς και ελκυστικοί. Λόγω
των ιδαίτερων αυτών απαιτήσεων και της υψηλής εµπορικής αξίας της τριανταφυλλιάς, το κλάδεµα
των θάµνων τριανταφυλλιάς αναφέρεται ιδιαιτέρως.
Για λόγους κλαδέµατος, τα είδη και οι ποικιλίες τριανταφυλλιάς µπορούν να χωριστούν σε δύο
κατηγορίες αναπτυξιακού προτύπου:
-

στα φυτά που ανθίζουν όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού (υβρίδια τσαγιού, floribundas και
grandifloras)

-

στα φυτά που ανθίζουν µόνο για λίγες βδοµάδες την άνοιξη.

ΠΕΤΕΠ:10-06-04-02
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Τα πρώτα κλαδεύονται την περίοδο ληθάργου έως και τα τέλη άνοιξης, ενώ τα δεύτερα µετά το
τέλος της άνθησης.
Αρχικά θα αφαιρείται το νεκρό ξύλο και όλοι οι ασθενικοί βλαστοί. Στη συνέχεια θα αποµακρύνονται
τα γηρασµένα κλαδιά, που δε θα έχουν καλή παραγωγή ανθέων. Τα κλαδιά αυτά είναι τραχιά και
σκουρόχρωµα, µε γηρασµένο φλοιό και ίσως σηµάδια αλλοίωσης. Επίσης θα αφαιρούνται τα
κλαδιά που αναπτύσσονται προς το εσωτερικό του φυτού.
Ο βαθµός αυστηρότητας του κλαδέµατος της τριανταφυλλιάς εξαρτάται από τη ζωτικότητα του
θάµνου. Νέα κλαδιά µε διάµετρο µεγαλύτερη από 2 cm υποδηλώνουν υγιές και σθεναρό φυτό, ενώ
αντίθετα λεπτά κλαδιά υποδηλώνουν ασθενικό φυτό. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο ασθενική
είναι η τριανταφυλλιά, τόσο πιο αυστηρά κλαδεύεται.
Στα υγιή και δυνατά φυτά θα διατηρούνται έξι (6) κλάδοι (βέργες), ενώ στα ασθενικά τρεις (3). Στη
συνέχεια οι κλάδοι που διατηρήθηκαν θα περικόπτονται στο ένα τρίτο (1/3) περίπου του µήκους
τους (Εικόνα 3.10). Η πιο αυστηρή περικοπή έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία λιγότερων, αλλά
µεγαλύτερων ανθέων. Πιο ελαφριά περικοπή προκαλεί την παραγωγή περισσότερων, αλλά
µικρότερων ανθέων και τη δηµιουργία πιο ελκυστικού θάµνου.

Εικόνα 3.10. Κλάδεµα θαµνώδους τριανταφυλλιάς
Όταν συγκοµίζονται τα άνθη, ο µίσχος θα αφαιρείται µέχρι ακριβώς πάνω από ένα σύνθετο φύλλο
µε πέντε φυλλάρια. Το φύλλο αυτό έχει ένα ισχυρό οφθαλµό, ο οποίος θα παράγει το επόµενο
άνθος.
Οι αναρριχώµενες τριανταφυλλιές έχουν µακριούς κλάδους που δεν ανθίζουν, τα άνθη παράγονται
σε πλευρικούς κλάδους. Για το κλάδεµα µιας αναρριχώµενης τριανταφυλλιάς, που αναπτύσσεται
σε καφασωτό πρέπει αρχικά να ξεδεθούν οι βέργες από αυτό και να απλωθούν στο έδαφος. Στη
συνέχεια θα αφαιρούνται όλοι οι κλάδοι, εκτός από τους 3-5 πιο ισχυρούς (αραίωµα) και θα
περικόπτονται οι πλευρικοί κλάδοι µέχρι το ύψος των 2 ή 3 οφθαλµών. Οι µακριοί κλάδοι δεν θα
περικόπτονται, αλλά θα δένονται ξανά στο καφασωτό και θα καµπυλώνονται στην κορυφή τους
(Εικόνα 3.11). Με τον τρόπο αυτό σταµατά η κατακόρυφη ανάπτυξή τους και ενισχύεται η
δηµιουργία πλευρικών, ανθοφόρων βλαστών.

10/12

ΠΕΤΕΠ:10-06-04-02

Εικόνα 3.11. Κλάδεµα αναρριχώµενης τριανταφυλλιάς.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα κριτήρια αποδοχής της εργασίας κλαδέµατος είναι τα ακόλουθα:

5.

-

Καταλληλότητα εποχής κλαδέµατος.

-

Χαρακτηριστικό του είδους σχήµα του θάµνου.

-

Έλεγχος σπασµένων κλάδων.

-

Θέση και καθαρότητα τοµών.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βλέπε ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01 «Κλάδεµα δέντρων».

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γενικώς στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
-

Η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού.

-

Η δαπάνη των απαιτούµενων µέσων, εργαλείων και εξοπλισµού.

-

Η δαπάνη περισυλλογής των προϊόντων κοπής, τεµαχισµού αυτών, φόρτωσης επί αυτοκινήτου
και µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις απόρριψης της εγκρίσεως των αρµοδίων
αρχών.

-

Η δαπάνη πλήρους καθαρισµού του χώρου εκτέλεσης των εργασιών.

Ως προς την επιµέτρηση οι εργασίες διακρίνονται ως εξής:

ΠΕΤΕΠ:10-06-04-02

11/12

6.1. ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1,70 m
6.1.1.

Ανανέωση κόµης

Επιµέτρηση ανά τεµάχιο.

6.1.2.

∆ιαµόρφωση κόµης

Επιµέτρηση ανά τεµάχιο.

6.2. ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΝΕΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 3 ΕΤΩΝ
6.2.1.

Ανανέωση - ∆ιαµόρφωση κόµης

Επιµέτρηση ανά τεµάχιο.

6.3. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
6.3.1.

∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε αυτοκινούµενα µεσα

Επιµέτρηση ανά τεµάχιο.

6.3.2. ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε µηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι
µπορντούρας
Επιµέτρηση ανά τεµάχιο.
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