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Βελτίωση χλοοτάπητα

1.

ΠΕΤΕΠ

10-06-08-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των ειδικότερων εργασιών που
απαιτούνται για τη βελτίωση του χλοοτάπητα µετά την εγκατάστασή του, πέρα από τις συνήθεις
εργασίες συντήρησης αυτού.
Σχετικές µε τους χλοοτάπητες ΠΕΤΕΠ είναι οι παρακάτω:

2.

-

ΠΕΤΕΠ 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά

-

ΠΕΤΕΠ 10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα

-

ΠΕΤΕΠ 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται παρακάτω περιλαµβάνουν την βελτίωση της υποδοµής αλλά και
της ποιότητας του χλοοτάπητα.

2.1. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Αερισµός είναι η καλλιεργητική φροντίδα, µε την οποία το έδαφος που έχει υποστεί συµπίεση,
ανακουφίζεται και αποκτά εκ νέου την ικανότητα της ανεµπόδιστης κυκλοφορίας των υγρών και
των αερίων στοιχείων.

2.1.1.

Γενικά

Με την πάροδο του χρόνου το έδαφος στο οποίο αναπτύσσεται ο χλοοτάπητας συµπιέζεται.
Συµπίεση συµβαίνει όταν τα σωµατίδια του εδάφους µικραίνουν τη µεταξύ τους απόσταση, µε
αποτέλεσµα τη µείωση ή και το µηδενισµό του πορώδους του εδάφους. Η µείωση του πορώδους
έχει σαν συνέπεια τη δυσκολία στην κυκλοφορία του νερού, των θρεπτικών συστατικών και του
οξυγόνου.
Η συµπίεση µπορεί να οφείλεται:
-

στην καταπόνηση από την υπερβολική χρήση (Αθλητικοί χώροι, πάρκα, κ.λπ.).

-

στην κυκλοφορία πάσης φύσεως µηχανηµάτων της συντήρησης του χλοοτάπητα (χλοοκοπτικά
µηχανήµατα, αυτοκίνητα golf, κ.λπ.).

-

στην άρδευση (π.χ. µεγάλες σταγόνες υπό πίεση).

Τα προβλήµατα που προκαλεί η συµπίεση στο χλοοτάπητα είναι:
-

Περιορισµός του πορώδους του εδάφους.

-

Συνεκτικό έδαφος ακατάλληλο για την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος.
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-

Περιορισµός της κυκλοφορίας του αζώτου και διαφόρων άλλων αερίων.

-

Μείωση της διηθήσεως του νερού προς τα κατώτερα στρώµατα εδάφους.

-

Καθυστέρηση θέρµανσης των ριζών τις πρωινές ώρες.

-

Καθυστέρηση της αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας.

Οι χλοοτάπητες που αναπτύσσονται σε συµπιεσµένο έδαφος εµφανίζουν:
-

Περιορισµό της ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος.

-

Υποβάθµιση της εµφάνισης του χλοοτάπητα (χλωρωτικός, µειωµένη ανάπτυξη φυλλώµατος,
αραίωµα βλαστών κ.λπ.).

-

Επιβράδυνση της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών.

-

Αύξηση της θερµοκρασίας του φυλλώµατος του χλοοτάπητα.

-

Ευαισθησία στη προσβολή µυκήτων.

-

Μικρότερη διάρκεια ζωής του χλοοτάπητα.

2.1.2.

Μέθοδος εκτέλεσης της εργασίας αερισµού - Μηχανήµατα αερισµού

Ο αερισµός γίνεται µε τη βοήθεια ειδικών µηχανηµάτων. Τα µηχανήµατα αυτά διαθέτουν επιµήκη
εξαρτήµατα, τα οποία εισερχόµενα στο έδαφος δηµιουργούν διόδους για τον αέρα και τα υγρά
στοιχεία. Το µήκος των εξαρτηµάτων κυµαίνεται από 10 έως 40 cm. Υπάρχουν διάφοροι τύποι
µηχανηµάτων, αυτοκινούµενα ή ελκόµενα και φέρουν τα εξαρτήµατα πάνω σε κυλινδρικό τύµπανο.
∆ιαφέρουν µεταξύ τους στο σχήµα των εξαρτηµάτων αερισµού:
-

Με συµπαγή εξαρτήµατα, τα οποία διεισδύουν στο έδαφος και δηµιουργούν οπή διαµέτρου 8 –
22 mm.

-

Με κοίλα εξαρτήµατα, τα οποία µε τη διείσδυσή τους στο έδαφος αφαιρούν κυλινδρικό τµήµα
του εδάφους (καρότο).

-

Με λεπιδοειδή εξαρτήµατα τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, τα οποία διεισδύοντας
δηµιουργούν δίοδο µικρού πλάτους.

Πέραν των παραπάνω µηχανηµάτων υπάρχουν και χειροκίνητα εργαλεία αερισµού, για µικρές
επιφάνειες. Τα χειροκίνητα εργαλεία έχουν 2-3 εξαρτήµατα αερισµού και µε τη πίεση του ποδιού
του χειριστή δηµιουργούν οπές βάθους 5-6 cm.
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-

Ο αερισµός µπορεί να γίνεται όλες τις εποχές του έτους.

-

Ο αερισµός γίνεται όταν ο χλοοτάπητας είναι κουρεµένος.

-

Η επιλογή του µήκους και του είδους των εξαρτηµάτων εξαρτάται από το µέγεθος του
προβλήµατος συµπίεσης του εδάφους. Εάν η συµπίεση είναι µεγάλη και εκτείνεται σε βάθος,
διαλέγουµε µηχάνηµα µε εξαρτήµατα µεγάλου µήκους.

-

Σε διαταραγµένη επιφάνεια από τον αερισµό θα ακολουθεί κυλίνδρισµα.

-

Μετά τον αερισµό γίνεται εφαρµογή ποτίσµατος.
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2.2. ΕΞΑΡΑΙΩΣΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ THATCH) - ΡΙΖΟΤΟΜΗ
2.2.1.

Γενικά

Εξαραίωση είναι ο καθαρισµός του thatch και η αποµάκρυνση του από το χλοοτάπητα. Ριζοτοµή
είναι η κάθετη κοπή των βλαστών του χλοοτάπητα που επεκτείνονται σε χώρους εκτός του
προκαθορισµένου χώρου του χλοοτάπητα.
Με την πάροδο του χρόνου στο χλοοτάπητα µεταξύ της πράσινης ζώνης και του εδάφους,
σχηµατίζεται στρώµα – πλέγµα νεκρών και ζώντων βλαστών. Το κατώτερο τµήµα του στρώµατος
αυτού είναι αναµειγµένο µε χώµα ή άµµο και ονοµάζεται “mat”.
Όταν το πάχος του στρώµατος (thatch), είναι µέχρι 5 mm, τότε, σε ορισµένες περιπτώσεις(π.χ.
αθλητικοί χώροι), αυτό είναι απαραίτητο, επειδή βοηθά στη προστασία του χλοοτάπητα από
φθορά, καύσωνα, ξηρασία, κ.λ.π. Επίσης προσδίδει στο χλοοτάπητα ελαστικότητα και ευκαµψία.
Όταν το πάχος του στρώµατος (thatch), υπερβεί τα 10 mm, αρχίζει να δηµιουργεί προβλήµατα και
απαιτείται η αφαίρεσή του.
Το thatch δηµιουργείται όταν υπάρχει ταχύτατη αύξηση νέας φυτικής µάζας, χωρίς να υπάρχει ο
απαραίτητος χρόνος για την αποσύνθεση της.
Πρόληψη δηµιουργίας thatch:
-

∆ιατήρηση του ΡΗ στα όρια µεταξύ 6 & 7.

-

∆ιατήρηση του εδάφους σε κατάσταση υγρασίας ‘’ρόγου’’.

-

Ανανέωση και βελτίωση των συνθηκών αερισµού του εδάφους.

-

Ελαφρά επιχωµάτωση.

-

Περιορισµός υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων.

-

Σταδιακή µεταβολή του ύψους κοπής.

-

Χρήση ποικιλιών που δεν δηµιουργούν στρώµα thatch.

Τα είδη που συνήθως δηµιουργούν στρώµα thatch είναι:
-

Cynodon

-

Sporobolus

-

Pennisetum

-

Stenotaphrum

-

Agrostis palustris

Όταν το στρώµα thatch και οι στόλονες του χλοοτάπητα επεκτείνονται πέρα των ορίων του
χλοοτάπητα, δηλαδή σε διαδρόµους, πεζοδρόµια, περιοχές φυτών κ.λ.π., είναι απαραίτητη η
ριζοτοµή.

2.2.2.

Μέθοδος εκτέλεσης της εργασίας εξαραίωσης και ριζοτοµής - Μηχανήµατα

Εξαραίωση είναι ο καθαρισµός του thatch και η αποµάκρυνση του από το χλοοτάπητα. Ριζοτοµή
είναι η κάθετη κοπή των βλαστών του χλοοτάπητα που επεκτείνονται σε χώρους εκτός του
προκαθορισµένου χώρου του χλοοτάπητα.
Η εξαραίωση γίνεται µε τη βοήθεια ειδικών χλοοκοπτικών µηχανών, οι οποίες αραιώνουν τους
βλαστούς του χλοοτάπητα και αφαιρούν το στρώµα που υπάρχει.
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Οι χλοοκοπτικές µηχανές εξαραίωσης, διαθέτουν λεπίδες τριγωνικές ή ορθογώνιες τοποθετηµένες
παράλληλα µεταξύ τους σε άξονα, οι οποίες περιστρέφονται πάνω στον άξονα κάθετα προς το
έδαφος. Η απόσταση µεταξύ των λεπίδων είναι 2 – 5 cm. Είναι επιθυµητό οι µηχανές αυτές να
διαθέτουν και κύλινδρο µε ανάγλυφες ραβδώσεις, ώστε να ανασηκώνονται οι βλαστοί του
χλοοτάπητα και να γίνεται καλύτερη κοπή.
Το βάθος της κοπής ποικίλει ανάλογα µε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Βάθος κοπής που φθάνει στο
ήµισυ του ύψους του χλοοτάπητα, αφαιρεί φύλλωµα, µέρος στολώνων και βλαστούς που είναι
έτοιµοι να καρποφορήσουν (πλαγιοφυής βλάστηση). Βάθος κοπής ίσο µε το ύψος του χλοοτάπητα,
αφαιρεί περισσότερο υλικό που περιλαµβάνει ρίζες και χώµα. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται
κυρίως σε περιπτώσεις ανανέωσης του χλοοτάπητα.
Η εξαραίωση γίνεται σε συνδυασµό µε αερισµό, επισπορά και λοιπές εργασίες συντήρησης του
χλοοτάπητα.
Σε περιπτώσεις µικρών επιφανειών και όταν δεν υπάρχουν τα σύγχρονα µηχανήµατα εξαραίωσης,
τότε χρησιµοποιούνται διάφορα κοπτικά εργαλεία καθώς και η παραδοσιακή τσουγκράνα.
Εποχή εξαραίωσης:
Η εποχή της εξαραίωσης για τα ψυχρόφιλα είδη χλοοτάπητα είναι νωρίς την Άνοιξη και νωρίς το
Φθινόπωρο και για τα θερµόφιλα είδη είναι µέσα Άνοιξης έως αρχές Καλοκαιριού.
Προφυλάξεις:
-

Θα πρέπει να γίνει άµεση καταπολέµηση των ζιζανίων που πιθανώς θα αναπτυχθούν µετά την
εξαραίωση.

-

Σε περίπτωση ασθένειας (µύκητες) τµήµατος του χλοοτάπητα, επειδή µε την εργασία της
εξαραίωσης γίνεται διασκορπισµός των τεµαχισµένων στολόνων, θα πρέπει να εντοπισθεί και
αποµονωθεί το τµήµα αυτό, ώστε να µην εξαπλωθεί η ασθένεια σε µεγαλύτερη έκταση του
χλοοτάπητα.

2.3. ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΣΜΑ
2.3.1.

Περιγραφή - ∆ιαδικασία εργασίας

Το κυλίνδρισµα είναι απαραίτητο τόσο κατά την εγκατάσταση χλοοτάπητα όσο και σε ήδη
εγκατεστηµένους χλοοτάπητες. Η εφαρµογή του κυλινδρίσµατος γίνεται µε ωθούµενο ή συρόµενο
κύλινδρο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Συνήθως αποφεύγεται κυλίνδρισµα σε αργιλικά και κορεσµένα σε υγρασία εδάφη.
Το κυλίνδρισµα γίνεται:
-

Σε χλοοτάπητες που έχουν περάσει βαρύ χειµώνα µε παγετούς και το χώµα έχει ανασηκωθεί.

-

Σε χλοοτάπητες που υπάρχουν µικρές ανωµαλίες του εδάφους µε σκοπό την εξοµάλυνσή τους.

-

Στη δηµιουργία τριχοειδών διόδων για την ενυδάτωση των ριζών σε πολύ χαλαρά εδάφη.

-

Σε χλοοτάπητες για χρήση golf, bowling και tennis

Οι κύλινδροι που χρησιµοποιούνται είναι:
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-

Κύλινδρος σταθερού βάρους, δύσχρηστος µε πολλές δυσκολίες στη µεταφορά.

-

Κύλινδρος µεταβλητού βάρους. Το βάρος ρυθµίζεται ανάλογα µε την ποσότητα νερού που
προστίθεται στον κύλινδρο. Το κυλίνδρισµα γίνεται µε κύλινδρο ωθούµενο από εργάτη ή
συρόµενο από µικρό ελκυστήρα.
ΠΕΤΕΠ:10-06-08-01

-

Αυτοκινούµενος τύπος κυλίνδρου µε δυνατότητα χρήσης δονητή.

Η επιλογή του βάρους του κυλίνδρου εξαρτάται:
-

από τη σύσταση του εδάφους,

-

το είδος του χλοοτάπητα

-

τη υγροσκοπική κατάσταση του εδάφους

2.4. ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ (TOP DRESSING)
Επιχωµάτωση είναι η κάλυψη του χλοοτάπητα µε µίγµα χώµατος και εδαφοβελτιωτικών.
Με την επίχωση επιτυγχάνονται τα παρακάτω:
-

Μείωση του thatch επειδή µε την επικάλυψη αποσυντίθενται ταχύτερα οι νεκροί βλαστοί.

-

Αύξηση ελαστικότητας του χλοοτάπητα.

-

Βελτίωση του ανάγλυφο και εξοµάλυνση τυχόν ανωµαλιών.

-

Επιτάχυνση της ανάρρωσης του χλοοτάπητα από ασθένειες, τραυµατισµούς κ.λ.π.

-

Προστασία ορισµένων ειδών χλοοτάπητα από παγετούς.

-

Ανανέωση παλαιού αραιού χλοοτάπητα.

-

Επιτάχυνση της ριζοβολίας.

Χρόνος εργασίας και επαναλήψεις:
Η εργασία της επιχωµάτωσης µπορεί να γίνει όλες τις εποχές και να επαναλαµβάνεται ανάλογα µε
το πρόβληµα κάθε µήνα.
Εργασία επιχωµάτωσης:
Το πάχος της επιχωµάτωσης κυµαίνεται από 3 έως 20 mm.
Το υλικό της επίχωσης είναι µίγµα κοσκινισµένου χώµατος και εδαφοβελτιωτικών.
Το χώµα είναι της ίδιας σύστασης µε το έδαφος του χλοοτάπητα ή ελαφρότερης σύστασης
(αµµώδες) για τις περιπτώσεις βελτίωσης της σύστασης του εδάφους. Το χώµα κοσκινίζεται έτσι
ώστε να µην υπάρχουν πέτρες ή άλλα χονδρόκοκκα υλικά σε αυτό.
Τα βελτιωτικά εδάφους είναι φυλλόχωµα, τύρφη, στέµφυλα, κοµπόστες κ.ά.
Εκτός των παραπάνω υλικών είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν στο µίγµα οργανικά λιπάσµατα και
σπόροι ανάλογα µε τις ανάγκες του χλοοτάπητα.
Τα υλικά οµογενοποιούνται ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο και απλώνονται στο
χλοοτάπητα. Το άπλωµα γίνεται µε φτυάρια ή µε ειδικά µηχανήµατα επιχωµάτωσης. Τα
µηχανήµατα επιχωµάτωσης έχουν τη δυνατότητα κοσκινίσµατος και οµογενοποίησης του µίγµατος.
Για την επιχωµάτωση ενός κλασικού χλοοτάπητα µε µέτρια προβλήµατα ανάγλυφου απαιτείται για
ένα στρέµµα 12,5 m3 µίγµατος το οποίο θα περιέχει:
-

7 m3 αµµώδες χώµα

-

5 m3 οργανικό υλικό

-

25 Kg λίπασµα

-

5 Kg θειικού σιδήρου.
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Ποσότητα σπόρου ανάλογα µε την αραίωση και το είδος του χλοοτάπητα.

Η επιχωµάτωση ακολουθεί την εργασία του κουρέµατος, τον αερισµό, και την εξαραίωση.
Μετά την επιχωµάτωση ακολουθεί ένα καλό στρώσιµο του υλικού µε ειδική σβάρνα (αρθρωτό
µεταλλικό πλέγµα, ελκόµενο από εργάτη ή µικρό ελκυστήρα).
Η επιτυχία της εργασίας έγκειται στη οµοιόµορφη κατανοµή του µίγµατος και το παράχωµα του
χλοοτάπητα, ώστε το υλικό να φθάσει στην επιφάνεια του εδάφους.
Εάν στην επιφάνεια υπάρχουν πολλές και µεγάλες ανωµαλίες, τότε η εργασία γίνεται σε δύο
φάσεις. Πρώτα γεµίζονται τοπικά οι λακκούβες και µετά ακολουθεί η συνολική και πλήρης
επιχωµάτωση.
Τέλος ακολουθεί ένα καλό και προσεγµένο πότισµα.

2.5. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια των χλοοταπήτων και να έχει καλή γνώση των
συνθηκών του έργου. Οποιαδήποτε ζηµιά γίνει σε εγκαταστάσεις ή φυτά ή χλοοτάπητες κατά τη
διάρκεια της εργασίας αυτής, θα αποκατασταθεί αµέσως από τον Ανάδοχο µε δικές του δαπάνες.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει υποβάλλει για έγκριση έκθεση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα εργασιών
συντήρησης των φυτών, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η βελτίωση των χλοοταπήτων.
Πριν την έναρξη των εργασιών ελέγχονται οι κλιµατολογικές συνθήκες. ∆εν πρέπει να
διενεργούνται εργασίες βελτίωσης, όταν υπάρχει παγετός ή καύσωνας ή όταν φυσάει δυνατός
άνεµος.

3.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα κριτήρια αποδοχής της περαιωµένης εργασίας της βελτίωσης του χλοοτάπητα είναι η διαρκής
καλή κατάσταση του χλοοτάπητα από πλευράς πυκνότητας, χρώµατος, βλάστησης και πλήρους
κάλυψης της επιφάνειας.

4.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βλέπε ΠΕΤΕΠ 10.05.02.01 "Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά".

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της βελτίωσης γίνεται ανά στρέµµα και επανάληψη για αερισµό, εξαραίωση
(καθαρισµό thatch), κυλίνδρισµα, επιχωµάτωση και ανά τρέχον µέτρο για εργασίες ριζοτοµής.
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