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Κούρεµα χλοοτάπητα

1.

ΠΕΤΕΠ

10-06-04-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και της
µεθοδολογίας του κουρέµατος χλοοτάπητα, ώστε το φύλλωµα που αποµένει να τροφοδοτείται
επαρκώς από το ριζικό σύστηµα και ταυτοχρόνως ο χλοοτάπητας να έχει ελκυστική εµφάνιση και
να εξυπηρετεί σωστά τη λειτουργία, για την οποία κατασκευάστηκε.

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΤΕΠ 10-05-02-01 "Σπορά χλοοτάπητα".

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΑΝΤΙ∆ΙΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΑΦΥ∆ΩΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Εµπορικό παρασκεύασµα σε µορφή αιωρήµατος, που θα σχηµατίζει µεµβράνη προορισµένη να
επιβραδύνει την υπερβολική απώλεια υγρασίας λόγω έντονης διαπνοής αλλά να επιτρέπει την
αναπνοή των φυτών. Η εφαρµογή τους πρέπει να γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες του
παρασκευαστή.

2.2. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρόκειται για ουσίες που η δράση τους αναφέρεται κυρίως στην αναστολή της βλάστησης και στην
καθυστέρηση της δηµιουργίας ταξιανθιών (γιβερελλικό οξύ, µαλεϊκό υδραζίδιο, χλωρφλουρενόλη ή
melfluidide). Η εφαρµογή τους πρέπει να γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες του
παρασκευαστή.

2.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το σύνολο των εργασιών κουρέµατος του χλοοτάπητα προϋποθέτει την ύπαρξη σωστού και
πλούσιου εξοπλισµού δηλαδή µια σειρά µηχανηµάτων και εργαλείων, ανάλογα µε την έκταση που
καταλαµβάνει αλλά και του επιπέδου εµφάνισης που επιζητείται.
Σε περίπτωση µικρών επιφανειών απαιτούνται λίγα και απλά εργαλεία ενώ σε αντίστοιχες µεγάλες
επιφάνειες απαιτείται µια ολόκληρη σειρά µηχανηµάτων.
Μικρές επιφάνειες (µέχρι 1000 m2)
Απλή χλοοκοπτική µηχανή µε χορτοσυλλέκτη και σύστηµα κοπής
Είναι συνήθως κυλινδρικού τύπου για τις µικρές επιφάνειες ή περιστροφικού τύπου για τις
µεγαλύτερες επιφάνειες. Η µηχανή µπορεί να λειτουργεί απλά µε την ώθηση του χειριστή
ΠΕΤΕΠ:10-06-04-03
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(χειροδηγούµενη) ή να είναι ηλεκτρική µικρής ισχύος (1000 – 1500 watts) ή βενζινοκίνητη πλάτους
κοπής µέχρι 45 cm και ιπποδύναµης 3,5 HP.
Μεγάλες επιφάνειες (πάνω από 1000 m2)
Χλοοκοπτικές µηχανές
Κυλινδρικός τύπος: Πρόκειται για τον αρχικό τύπο χλοοκοπτικής µηχανής (περιορισµένης χρήσης)
και χρησιµοποιείται όπου απαιτείται υψηλό ποιοτικό αποτέλεσµα και ακριβέστατη ρύθµιση του
ύψους κοπής. Η λειτουργία του βασίζεται σε κύλινδρο, µε στενές ελικοειδείς λεπίδες παράλληλες
µεταξύ τους, σπειροειδώς τοποθετηµένες πάνω του, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από άξονα
παράλληλο προς το έδαφος και κυλίεται πάνω σε µια σταθερή, µεταλλική κοπτική πλάκα. Καθώς
γυρίζουν οι λεπίδες, ο χλοοτάπητας παγιδεύεται µεταξύ της κινητής λεπίδας και της κατώτερης
ακίνητης και κόβεται. Η λεπτότητα της κοπής εξαρτάται από τον αριθµό των λεπίδων (που
κυµαίνεται από 3-12) και τη σχέση περιστροφής
Περιστροφικός τύπος: Είναι η κυρίως χρησιµοποιούµενη χλοοκοπτική µηχανή και είναι πιο
κατάλληλη για κουρέµατα µεγαλύτερου ύψους και για χλοοτάπητες µε αδρή υφή. Η λειτουργία του
βασίζεται σε κοπτικό εργαλείο που περιστρέφεται µε µεγάλη ταχύτητα, παράλληλα προς το
έδαφος, προσαρµοσµένο σε ένα κάθετο άξονα. Το κοπτικό µπορεί να είναι ένας άξονας µε οξείες
ακµές ή ένας δίσκος µε δύο έως πέντε µικρές λεπίδες, µόνιµες ή αρθρωτές. Οι µηχανές
περιστροφικού τύπου µπορεί να είναι ηλεκτροκίνητες ή βενζινοκίνητες.
Κυλινδρικός τύπος µε πλήκτρα (flail type): Ο τύπος αυτός αποτελείται από ένα τύµπανο µε
πλήκτρα, παράλληλο προς το έδαφος. Η κοπή του φυλλώµατος γίνεται µε την κρούση των
πλήκτρων.
Χορτοσυλλέκτης
Παρελκόµενο των χλοοκοπτικών, που φέρεται εµπρός, στο πλάι ή πίσω από τη µηχανή. Είναι
κατασκευασµένος από ύφασµα ή µέταλλο ή σκληρό πλαστικό (οπότε έχει και σταθερό σχήµα) και
συγκεντρώνει το κοµµένο χόρτο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Όλοι οι χειρισµοί κατά το κούρεµα απαιτούν τη λήψη προσεκτικών µέτρων, ώστε ο χλοοτάπητας να
υποστεί το µικρότερο δυνατό κλονισµό. Το κούρεµα συγκρατεί το χλοοτάπητα σε ένα οµοιόµορφο
ύψος και ευνοεί το αδέλφωµα (παραβλάσταρα), που αυξάνει την πυκνότητά του και αποτρέπει την
εµφάνιση ζιζανίων.
Η κοπή σε πάρα πολύ χαµηλό ύψος αποδυναµώνει το χλοοτάπητα, αναγκάζοντάς τον να
αραιώσει, βοηθάει την εισβολή ζιζανίων και βρύων και τον καθιστά πιο ευαίσθητο στα παράσιτα και
ενδεχοµένως οδηγεί σταδιακά στην καταστροφή του. Επίσης, εκτίθεται περισσότερο το ριζικό
σύστηµα στις ακραίες θερµοκρασίες και απαιτεί περισσότερες αρδεύσεις το θέρος.
Η κοπή σε πάρα πολύ µεγάλο ύψος παράγει έναν µη ελκυστικό χλοοτάπητα και συντελεί στη
συγκράτηση σκουπιδιών, καθώς και τη δηµιουργία παχύτερου επιφανειακού οργανικού στρώµατος
(thatch). Τέλος τα ζωηρά, ισχυρά φυτά θα επικρατήσουν των λεπτότερων.
Thatch: διεθνής όρος που δηλώνει το χαλαρό µικτό οργανικό στρώµα από νεκρά ή ζωντανά
στελέχη και ρίζες, που εµφανίζεται και αναπτύσσεται µεταξύ της πράσινης ζώνης του χλοοτάπητα
και της επιφάνειας του εδάφους. Το στρώµα αυτό, που βρίσκεται σε στάδιο βραδείας
αποσύνθεσης, είναι πλούσιο σε λιγνίνη και το πάχος του µπορεί να ξεπεράσει τα 1-2 cm, προκαλεί
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πολλά δυσάρεστα προβλήµατα στο χλοοτάπητα. (Σηµείωση: για τον όρο thatch δεν υπάρχει προς
το παρόν δόκιµη µετάφραση στα ελληνικά. Έχουν προταθεί οι όροι σπογγώδες στρώµα ή πλέγµα ή
απλώς στρώµα ή πέλος).

3.1.1.

Χρονική περίοδος

Η κοπή του χλοοτάπητα πραγµατοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, µε κάποιες
διαφοροποιήσεις όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια που θα γίνει κούρεµα και να αποµακρύνει
τυχόν σκουπίδια που υπάρχουν. Οποιαδήποτε ζηµιά γίνει σε εγκαταστάσεις ή φυτά κατά τη
διάρκεια της εργασίας κοπής, θα αποκατασταθεί αµέσως από τον Ανάδοχο µε δικές του δαπάνες.

3.1.2.

Σχεδιασµός κουρέµατος/ Προγραµµατισµός

Ο Ανάδοχος θα πρέπει υποβάλλει για έγκριση έκθεση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα εργασιών
συντήρησης του χλοοτάπητα, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται το κούρεµα του. Στο χρονοδιάγραµµα
των εργασιών πρέπει να αναφέρεται τα όρια του ύψους κοπής ανάλογα µε το είδος, την εποχή και
τη χρήση του χλοοτάπητα.

3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
3.2.1.

Ύψος κουρέµατος

Ως ύψος κουρέµατος προσδιορίζεται η απόσταση των κορυφών της χλόης από το έδαφος αµέσως
µετά την κοπή. Βασικά κριτήρια προσδιορισµού του αποτελούν τα: α) Είδος και φυσική κατάσταση
του χλοοτάπητα, β) Εποχή του έτους και γ) Χρήση του χλοοτάπητα.
Αναλυτικότερα:
α) Είδος και φυσική κατάσταση του χλοοτάπητα
Το βοτανικό είδος ή είδη που αποτελούν το χλοοτάπητα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
προσδιορισµού του ύψους κοπής (Πίνακας 3.1).
Το βέλτιστο ύψος κοπής καθορίζεται από τη αυξητική δύναµη του κάθε χλοοτάπητα και από τη
σύσταση των φύλλων του (δηλ. το µήκος και το πλάτος των φύλλων). Στον Πίνακα 3.1
παρουσιάζονται τα βέλτιστα ύψη κοπής για τους κυριότερους χρησιµοποιούµενους
χλοοτάπητες. Μέσα στα βέλτιστα όρια κοπής, όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος κοπής, τόσο
υγιέστερος και µε βαθύτερο σύστηµα ρίζας είναι ο χλοοτάπητας. Επίσης, µέσα στα
συνιστώµενα όρια κοπής, ένας χλοοτάπητας µε µεγαλύτερο ύψος κοπής είναι πιο ανεκτικός
στην ξηρασία, στη θερµότητα, την κυκλοφορία, τη σκίαση, τις ασθένειες και τα παράσιτα από
έναν χλοοτάπητα που κόβεται χαµηλότερα.
Γενικότερα, τα πλαγιοφυή (π.χ. Cynodon) αντέχουν χαµηλότερα κουρέµατα από τα ορθοφυή
(π.χ. Festuca).
β) Εποχή του έτους
Τα θερµόφιλα είδη αντέχουν χαµηλό ύψος κουρέµατος το καλοκαίρι, µε την προϋπόθεση ότι θα
καλύπτονται οι µεγαλύτερες ανάγκες άρδευσης που δηµιουργούνται. Στο τέλος φθινοπώρου
συνιστάται η αύξηση του ύψους κουρέµατος κατά µικρό ποσοστό.
Τα ψυχρόφιλα µπορεί να έχουν χαµηλό ύψος την άνοιξη και το φθινόπωρο (δηλ. όταν έχει
περάσει πλέον η περίοδος των παγετών, των ισχυρών βορείων ανέµων και των χαµηλών
θερµοκρασιών) και µέχρι να αρχίσουν οι υψηλές θερµοκρασίες (πάνω από 25οC του
καλοκαιριού) αλλά επιβάλλεται να έχουν µεγάλο ύψος το χειµώνα και το καλοκαίρι.
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Εάν ο καιρός είναι ξηρός και δεν έχει εξασφαλιστεί κανονικό πότισµα, τα προαναφερόµενα ύψη
πρέπει να αυξηθούν λίγο. Επίσης από το φθινόπωρο µέχρι τις αρχές της άνοιξης, όταν η
ανάπτυξη είναι βραδεία, το ύψος κοπής πρέπει να αυξηθεί κατά 5 mm για να µπορέσει ο
χλοοτάπητας να ανταγωνιστεί τα βρύα και τα ζιζάνια.
γ) Χρήση του χλοοτάπητα
Τέλος, το ύψος κοπής ρυθµίζεται και αναλόγως της λειτουργίας του χλοοτάπητα. Γενικώς ο
µέσος όρος των χλοοταπήτων κουρεύεται στα 13 mm. Όταν ο χλοοτάπητας έχει µόνο
«διακοσµητική» χρήση πρέπει να κόβεται στα 6-13 mm. Ο χλοοτάπητας που περιέχει πόα και
πατιέται κουρεύεται στα 25 mm.
Το ύψος κοπής δεν πρέπει ποτέ να πέσει κάτω από το 5 mm γιατί αδυνατίζει ο χλοοτάπητας.
Όπου το έδαφος είναι υγρό και µαλακό, το ύψος κοπής πρέπει να ρυθµιστεί έτσι, ώστε να
αντισταθµιστεί το βούλιαγµα των τροχών της χλοοκοπτικής.

3.2.2.

Συχνότητα κουρέµατος

Η συχνότητα είναι τόσο σηµαντική όσο και το ύψος κουρέµατος στη διατήρηση ενός υγιούς,
οµοιόµορφου και πυκνού χλοοτάπητα.
Βασικά κριτήρια προσδιορισµού της συχνότητας αποτελούν τα: α) το επιθυµητό ύψος του
χλοοτάπητα, β) η εποχή του έτους γ) το είδος του χλοοτάπητα και δ) η χρήση αυτού.
α) Το επιθυµητό ύψος
Μετά τον καθορισµό του ύψους, ο χλοοτάπητας κουρεύεται µε την απαιτούµενη συχνότητα,
ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο επιθυµητό ύψος και στην επιθυµητή
εµφάνισή του.
Ως γενική οδηγία πρέπει να ακολουθείται ο «κανόνας του 1/3», δηλ. η κοπή να γίνεται τόσο
συχνά, ώστε να µην αποµακρύνεται πάνω από το 1/3 του µήκους των φύλλων σε κάθε κοπή
(π.χ. αν το επιθυµητό είναι να διατηρηθεί το ύψος του χλοοτάπητα στα 2 cm, η κοπή πρέπει να
γίνει όταν φτάσει στα 3 cm).
β) Εποχή έτους
Η συχνότητα κουρέµατος αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα µε το ρυθµό ανάπτυξης του
χλοοτάπητα, ο οποίος µε τη σειρά του διαφέρει από εποχή σε εποχή και εξαρτάται από τις
κλιµατολογικές συνθήκες, το πρόγραµµα συντήρησης (θρέψη, ποτίσµατα), τις ποικιλίες και τη
γενική υγεία της χλόης.
Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι η κοπή πρέπει να επαναλαµβάνεται µία φορά τη βδοµάδα την
άνοιξη και κάθε δύο βδοµάδες το καλοκαίρι. Στον Πίνακα 3.1 δίνεται το ύψος, στο οποίο πρέπει
να γίνει κοπή για τη βέλτιστη διατήρηση του επιθυµητού ύψους.
Πίνακας 3.1. Προτεινόµενα όρια κουρέµατος χλοοτάπητα.
Κλιµατικές απαιτήσεις

Ρύθµιση ύψους
κοπής (mm)

Κοπή όταν το γρασίδι
φτάσει σε ύψος(mm)

Cynodon

Θερµόφιλο

6,5-25

8,5-35

Zoysia

Θερµόφιλο

6,5-25

8,5-35

Dichondra

Θερµόφιλο

6,5-25

8,5-35

Stenotaphrum

Θερµόφιλο

50-75

65-100

Bermuda

Θερµόφιλο

12-25

15-35

Είδος
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Κλιµατικές απαιτήσεις

Ρύθµιση ύψους
κοπής (mm)

Κοπή όταν το γρασίδι
φτάσει σε ύψος(mm)

Pennisetum

Θερµόφιλο

50-75

65-100

Kikuju

Θερµόφιλο

25-35

35-45

Agrostis

Ψυχρόφιλο

6,5-25

8,5-35

Poa sp.

Ψυχρόφιλο

6,5-25

8,5-35

Festuca sp. (Λεπτόφυλλη)

Ψυχρόφιλο

25-50

35-65

Kentaky Bluegrass

Ψυχρόφιλο

35-65

45-85

Lolium (µονοετές)

Ψυχρόφιλο

50-75

65-100

Lolium (πολυετές)

Ψυχρόφιλο

25-50

35-65

Festuca arundinacea

Ψυχρόφιλο

50-75

65-100

Είδος

γ) Είδος χλοοτάπητα
Τα θερµόφιλα είδη κουρεύονται συχνότερα τους καλοκαιρινούς µήνες, όταν αναπτύσσονται και
µηδενίζουν τις ανάγκες κουρέµατος από τα τέλη Νοεµβρίου µέχρι αρχές Απριλίου. Τα
ψυχρόφιλα είδη απαιτούν συχνότερο κούρεµα την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Στο κικούγιου (Kikuju) το κούρεµα επιβάλλεται όταν παρουσιάζονται οι ανθήρες και ο
χλοοτάπητας λαµβάνει µια λευκάζουσα απόχρωση, ενώ στην ουγκάντα (Cynodon) όταν
βρίσκεται σε περίοδο ανθοφορίας.
δ) Χρήση χλοοτάπητα
Ο «διακοσµητικός» χλοοτάπητας κουρεύεται κατά διαστήµατα δύο (2) έως τριών (3) ηµερών. Ο
µέσος όρος των χλοοταπήτων κουρεύεται το λιγότερο κάθε επτά µέρες και προτιµότερο από
τρεις (3) µέχρι πέντε (5) µέρες. Οι υπόλοιποι χλοοτάπητες κουρεύονται το λιγότερο κάθε επτά
(7) ηµέρες (βλ. Εικ. 3.1).
Τα greens του γκολφ κουρεύονται καθηµερινά ανεξαρτήτως εποχής.

Εικόνα 3.1. Συσχέτιση συχνότητας και ύψους κουρέµατος ανάλογα µε τη χρήση του χλοοτάπητα από το
τέλος της άνοιξης µέχρι αρχές φθινοπώρου. Ο οδηγός αυτός µπορεί να αλλάξει από τις καιρικές συνθήκες
και την κατάσταση του χλοοτάπητα.
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Με το τακτικό κούρεµα αφαιρείται µικρή ποσότητα φυτικής ύλης και ο χλοοτάπητας κουρεύεται
ευκολότερα και γρηγορότερα, παρά µε σποραδικά κουρέµατα. Σε καµία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η απότοµη µείωση του ύψους ή κοπή σε πολύ χαµηλό ύψος ενός χλοοτάπητα, ο
οποίος είχε αφεθεί χωρίς κούρεµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

3.2.3.

Ειδικές περιπτώσεις

• Κούρεµα ενός χλοοτάπητα σκιάς (δηλ. χλοοτάπητα που µεγαλώνει κάτω από βαθιά σκιά): το
ύψος του κουρέµατος πρέπει να αυξηθεί κατά 6-12 mm πάνω από το προβλεπόµενο σε
κανονικές συνθήκες.
• Κούρεµα χλοοτάπητα που αναπτύσσεται σε βαριά (αργιλικά) ή συµπιεσµένα εδάφη: Πρέπει να
αποφεύγεται το µικρό ύψος και η µεγάλη συχνότητα κουρεµάτων.

3.3. ΚΟΥΡΕΜΑ
Πριν την έναρξη των εργασιών κουρέµατος ελέγχονται οι κλιµατολογικές συνθήκες. ∆εν πρέπει να
διενεργείται κούρεµα όταν επικρατεί καύσωνας ή φυσά ισχυρός βόρειος άνεµος ή υπάρχει παγετός
(συνθήκες έντονης εξατµισοδιαπνοής). Επίσης δεν επιτρέπεται η κοπή υγρού χλοοτάπητα. Τα
υγρά υπολείµµατα θα βαρύνουν τη χλοοκοπτική και θα αυξήσουν το χρόνο κοπής.

3.3.1.

Εργασίες πριν το κούρεµα

Προετοιµασία της µηχανής και ρύθµισή της στο επιλεγµένο ύψος κοπής, σύµφωνα µε τις οδηγίες
που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του µηχανήµατος.
Συµπλήρωση της µηχανής µε καύσιµα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να επαναληφθεί ο
ανεφοδιασµός κατά τη διάρκεια του κουρέµατος, η συµπλήρωση πρέπει να γίνει µακριά από το
χλοοτάπητα. Εάν χυθεί καύσιµο από απροσεξία, ο χλοοτάπητας θα καταστραφεί ολοκληρωτικά στο
σηµείο εκείνο. Παρ’ όλα αυτά χρειάζεται αµέσως καλό πότισµα για να ξεπλυθεί το καύσιµο από το
φύλλωµα του χλοοτάπητα.
Καθαριότητα του χλοοτάπητα. Ο χλοοτάπητας πρέπει να είναι καθαρός από φύλλα, ξύλα, πέτρες
κλπ. Αν ο χλοοτάπητας έχει ζιζάνια ή άλλα έρποντα φυτά, σηκώνονται κατά περίπτωση πριν την
κοπή.

3.3.2.

Εργασίες κατά τη διάρκεια του κουρέµατος

Επιλογή της κατεύθυνσης κοπής, ώστε να είναι κάθετη προς την προηγούµενη. Η αλλαγή φοράς
και κατεύθυνσης εξασφαλίζει καλύτερη κοπή, µειώνει την τάση που έχει ο χλοοτάπητας να
πλαγιάζει και να καλαµώνει και ελαττώνει τη δηµιουργία στρώµατος (thatch). Η διεύθυνση κοπής
προγραµµατίζεται πάντα έτσι ώστε να αποφεύγονται τα διπλοπεράσµατα, οι αναστροφές και οι
απότοµες αλλαγές διεύθυνσης, που αυξάνουν τη συµπίεση και τη φθορά.
Το κούρεµα γίνεται συνήθως κατά λωρίδες πλάτους ίσου προς το πλάτος του κοπτικού τµήµατος
της χλοοκοπτικής µηχανής και κατεύθυνση από Ανατολή προς ∆ύση τη µια φορά και από Βορρά
προς Νότο την επόµενη. Για τη διευκόλυνση της κίνησης και στροφής της µηχανής στην αρχή
κουρεύονται δύο ή τρεις λωρίδες κατά την έννοια της περιµέτρου και µετά αρχίζει η κανονική κοπή
από την περιφέρεια προς το κέντρο και πέρα (Εικόνα 3.2). Η κοπή της χλόης κατά εναλλασσόµενες
παράλληλες λωρίδες και µάλιστα µε µηχανή κυλινδρικού τύπου είναι η εικόνα των ποδοσφαιρικών
γηπέδων. Η εµφάνιση αυτή δηµιουργείται από την εναλλαγή της κατεύθυνσης του κουρέµατος και
µόνο.
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Εικόνα 3.2. Κατεύθυνση κουρέµατος για τη
δηµιουργία εναλλασσόµενων λωρίδων µε
διαφορετική απόχρωση.
Κατά τη διάρκεια του κουρέµατος η µηχανή πρέπει να κινείται προς τα εµπρός σε ευθύγραµµη
κατεύθυνση και όχι δεξιά και αριστερά.
Εάν χρειαστεί να διακοπεί το κούρεµα πρέπει να σταµατήσει και η λειτουργία της µηχανής. Το ίδιο
πρέπει να γίνει και εάν χρειαστεί κάποια επισκευή ή ρύθµιση, οπότε η µηχανή πρέπει
προηγουµένως να αποµακρυνθεί από το χλοοτάπητα.
Το κούρεµα του χλοοτάπητα στα σηµεία που δεν προσεγγίζει η µηχανή γίνεται µε ψαλίδι ή µε
χρήση µικρού χλοοκοπτικού µηχανήµατος.

3.3.3.

Συντήρηση της µηχανής κουρέµατος

Μετά το τέλος του κουρέµατος η µηχανή καθαρίζεται επιµελώς µε νερό και πετρέλαιο και
φυλάσσεται για το επόµενο κούρεµα. Ιδιαίτερη φροντίδα καθαρισµού απαιτεί το κοπτικό τµήµα της
µηχανής και ο χορτοσυλλέκτης. Στην εργασία του καθαρισµού πρέπει να ελέγχεται ταυτοχρόνως
και η µηχανή στο σύνολό της για τυχόν ζηµιές, φθορές και κυρίως στα µαχαίρια της. Ο έλεγχος και
καθαρισµός συµπληρώνεται µε την προσθήκη λιπαντικών ουσιών, όπου χρειάζεται (µηχανέλαιο,
γράσο κ.λπ.).

3.3.4.

∆ιαχείριση των υπολειµµάτων κοπής

Τα υπολείµµατα χλόης συγκεντρώνονται και αποµακρύνονται.
Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν δεν εµποδίζουν τις λειτουργίες ή τις χρήσεις του χλοοτάπητα, µπορούν
να σκορπίζονται στο χλοοτάπητα µετά την κοπή τους. Η πρακτική αυτή, που έχει ως σκοπό τη
µείωση των αποβλήτων αλλά και τον εµπλουτισµό του χώµατος µε τα υλικά αποσύνθεσης των
υπολειµµάτων, θα εφαρµόζεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Κυρίου του Έργου.

3.4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η τεχνική αυτή αφορά στην εφαρµογή χηµικών ουσιών µε ψεκασµό του φυλλώµατος για τη
ρύθµιση του ύψους του χλοοτάπητα και βασίζεται στην αναστολή του ρυθµού ανάπτυξης αυτού.
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Χρησιµοποιείται για έλεγχο της ανάπτυξης και της εµφάνισης ανθοφορίας σε χλοοτάπητες που
καλύπτουν πρανή εθνικών οδών, περιοχές περιορισµένης χρήσης κλπ. Η εφαρµογή αυτή απαιτεί
αρκετή εµπειρία και ιδιαίτερες γνώσεις, ώστε να γίνεται εγκαίρως και στη σωστή αναλογία
διαλύµατος φυτορρυθµιστικών ουσιών, έτσι που να αποφεύγονται οι ζηµιές (κάψιµο φυλλώµατος
του χλοοτάπητα και των παρακείµενων φυτών), γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η παρουσία
εξειδικευµένου προσωπικού.
Οι ρυθµιστές ανάπτυξης που χρησιµοποιούνται κυρίως είναι: γιβερελλικό οξύ, µαλεϊκό υδραζίδιο,
χλωρφλουρενόλη ή melfluidide. Η δράση τους αναφέρεται κυρίως στην αναστολή της βλάστησης
και την καθυστέρηση της δηµιουργίας ταξιανθιών, λειτουργίες που υποβοηθούν στην εργασία του
κουρέµατος αλλά και τη γενική εµφάνιση του χλοοτάπητα.
Η χηµική εφαρµογή της βλάστησης δεν µπορεί να αντικαταστήσει την πρακτική του κουρέµατος
αλλά µπορεί να συµβάλει σε πολλές τεχνικές της βελτίωσης του χλοοτάπητα (επισπορά
θερµόφιλων ειδών κατά το χειµώνα, καθυστέρηση αναβλάστησης του αρχικού χλοοτάπητα και
διευκόλυνση του φυτρώµατος του νέου χωρίς ανταγωνισµό, περιορισµός της εµφάνισης ταξιανθιών
στο ζιζάνιο Poa annua, µείωση της ποσότητας των παραγόµενων υπολειµµάτων, λιγότερη εργασία
για τις περιπτώσεις που απαιτείται «ψαλίδισµα» στις άκρες του χλοοτάπητα ή γύρω από παρτέρια
ή δέντρα ή ενδιάµεσα από θάµνους κλπ).

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα στοιχεία που συγκεντρωτικά δηµιουργούν την έννοια της περαιωµένης εργασίας του
κουρέµατος είναι:

5.

-

η τήρηση του προεπιλεγµένου ύψους κουρέµατος.

-

η οµοιοµορφία ύψους κοπής σε όλη την επιφάνεια.

-

το επιµεληµένο κούρεµα των βλαστών του χλοοτάπητα στις άκρες των παρτεριών και δρόµων ή
γύρω από φυτά κ.λπ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βλέπε ΠΕΤΕΠ 10-05-02-01 "Σπορά χλοοτάπητα".

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το κούρεµα χλοοτάπητα θα πληρωθεί ανά στρέµµα και επανάληψη. Η τιµή θα περιλαµβάνει την
αξία των υλικών (βενζίνη κ.λπ.), την εργασία και το κόστος των εργαλείων και µηχανηµάτων που
θα χρησιµοποιηθούν.
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