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Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων

1.

ΠΕΤΕΠ

10-06-10-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων εργασιών και
υλικών για την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών επιβίωσης και ανάπτυξης των φυτών
εσωτερικών χώρων.
Ως φυτά εσωτερικών χώρων χαρακτηρίζονται τα φυτά που αναπτύσονται σε στεγασµένους ή
ηµιυπαίθριους χώρους, φυτευµένα σε ζαρτινιέρες ή γλάστρες διαφόρων διαστάσεων, σχηµάτων και
τύπων.

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.

•

ΠΕΤΕΠ 10-05-06-00 Φύτευση Φυτών Εσωτερικού Χώρου

•

ΠΕΤΕΠ-10.05.02.00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ
Τα φυτά εσωτερικών χώρων κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τη µορφή τους στις
ακόλουθες κατηγορίες:
• Φυλλώδη ή πράσινα φυτά (Foliage plants)
Κύριο διακοσµητικό στοιχείο στα φυτά αυτά αποτελεί το πράσινο ή χρωµατιστό φύλλωµά τους
και κατά δεύτερο λόγο το άνθος. Είναι η κύρια κατηγορία φυτών δωµατίου. Πρόκειται για
εξαιρετικά διακοσµητικά στοιχεία, που δηµιουργούν ευχάριστο περιβάλλον µε διακριτική
υπόµνηση της φύσης.
• Ανθοφόρα φυτά (Flowering plants)
Κύριο διακοσµητικό στοιχείο στα φυτά αυτά είναι το άνθος. Τα φυτά αυτά είναι δύσκολα στην
προσαρµογή τους από πλευράς περιβάλλοντος σε σύγκριση µε τα φυλλώδη. Συνήθως
αναπτύσονται στα θερµοκήπια, όπου εξαναγκάζονται (φορτσάρονται) να ανθίσουν νωρίτερα
από την εποχή άνθησης. Μεταφέρονται δε στους χώρους που πρόκειται να διακοσµήσουν όταν
πρόκειται να ανθήσουν ή έχουν ανθήσει. Κατά την παραµονή τους σε αυτό οι προσπάθειες
συντήρησής τους τείνουν στο να παραταθεί όσο δυνατόν περισσότερο η περίοδος άνθησης.
• Παχύφυτα ή σαρκώδη φυτά (Sussulents plants)
Κύριο διακοσµητικό στοιχείο στα φυτά αυτά αποτελούν οι υδαρείς ιστοί και το ογκώδες σώµα.
Τα φυτά αυτά είναι ανθεκτικά στην ξηρασία λόγω µορφολογικών και φυσιολογικών
χαρακτηριστικών. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται η µετατροπή των φύλλων σε αγκάθια, η
ΠΕΤΕΠ:10-06-10-00
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επίστρωση της επιδερµίδας µε παχύ αδιάβροχο στρώµα επιεφυµενιδικών κηρών, στοιχεία που
και αυτά έχουν διακοσµητική αξία. Τα παχύφυτα απαιτούν µικρές γλάστρες και ελαφρά,
διαπερατά χώµατα χωρίς αχώνευτη οργανική ουσία.

2.2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ως προς τις συνθήκες συντήρησης τα φυτά εσωτερικών κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες.
• Φυτά «θερµής σέρρας»
Αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται στα θερµοκήπια. Στο χώρο έκθεσής τους απαιτούν
θερµοκρασία µεγαλύτερη από 18οC και ατµοσφαιρική υγρασία 80 – 90% (Φιλόδενδρα,
Ανθούριο, Ασπλένιο κ.λ.π.)
• Φυτά «µετρίως θερµής σέρρας»
Πολλαπλασιάζονται στα θερµοκήπια. ∆εν επιβιώνουν σε θερµοκρασίες νυκτός κάτω από 12ο 14οC και αναπτύσσονται σε ατµοσφαιρική υγρασία 70 – 75%. (∆ράκαινα, Νεφρολεπίς,
Σανσεβιέρα κ.λ.π.)
• Φυτά «ψυχρής σέρρας»
Πολλαπλασιάζονται σε µη θερµαινόµενα θερµοκήπια. Στο χώρο έκθεσής τους απαιτούν
θερµοκρασία νυκτός 8ο-10ο C και όχι κάτω από 5οC και ατµοσφαιρική υγρασία 60% (Αβούτιλο,
Κορδυλίνα, Κλίβια, Φάτσια, Φούξια, Πελαργόνια, Φοίνικες κ.λ.π.

2.3. Ε∆ΑΦΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ
Τα εδαφικά µίγµατα που προστίθενται στα φυτοδοχεία των φυτών εσωτερικών χώρων
αποτελούνται από τα ακόλουθα οργανικά και ανόργανα συστατικά.
• Φυλλόχωµα.
Προέρχεται από το σάπισµα φύλλων, χόρτων ή άλλων ποωδών φυτών, έχει όξινο ή ουδέτερο
pH και είναι πλούσιο σε οργανικά στοιχεία. Χρησιµοποιείται συνήθως σε φυτά τροπικής
προέλευσης.
• Ερεικόχωµα
Πρόκειται για µίγµα από αποσυντιθεµένα υπολλείµµατα ερείκης, αγρωστωδών, φτέρης, βρύων,
λειχήνων και πυριτικής άµµου. Έχει όξινο pH (3-5), γι’ αυτό χρησιµοποιείται κυρίως για τα
ασβεστόφοβα ή οξύφιλα φυτά (Αζαλέα, Ροδόδεντρο, Μαγνόλια, Καµέλια, Ορτανσία κλπ).
• Κουµαρόχωµα, σχοινόχωµα, χαρουπόχωµα
Είναι φυλλόχωµατα δηλαδή προέρχονται από κλαδιά και φύλλα των συγκεκριµένων ειδών
(κουµαριά, σχοίνος, χαρουπιά). Έχουν διαφορετική σύσταση ανάλογα µε την προέλευσή τους.
Συνήθως χρησιµοποιούνται σε µίγµατα για φυλλώδη φυτά.
• Καστανόχωµα
Προέρχεται από κορµούς γέρικων δέντρων καστανιάς. Συνήθως διατίθεται σε µίγµα µε
φυλλόχωµα καστανιάς. Χρησιµοποιείται κυρίως για τα ασβεστόφοβα ή οξύφιλα φυτά (Αζαλέα,
Ροδόδεντρο, Μαγνόλια, Καµέλια κλπ).
• Τσιπουρόχωµα
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Προέρχεται από τα στέµφυλα των σταφυλιών, τα οποία λόγω της χονδρόκοκκης υφής τους
δίνουν καλή διαπερατότητα. Λόγω αυτής της φυσικής τους ιδιότητας µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως συστατικό εδαφικού µίγµατος για όλα τα φυτά.
• Κοπρόχωµα
Πρόκειται για καλά χωνεµένη κόπρο και χρησιµοποιείται σε µη οξύφιλα φυτά.

• Τύρφη
Βλέπε ΠΕΤΕΠ-10.05.02.00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα
• Περλίτης
Βλέπε ΠΕΤΕΠ-10.05.02.00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα

3.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Γενικά τα φυτά εσωτερικών χώρων έχουν µικρότερες απαιτήσεις ηλιακής ακτινοβολίας (ένταση και
διάρκεια) από τα φυτά των υπαίθριων εγκαταστάσεων, επειδή κατά κανόνα επιλέγονται από
ποικιλίες που αναπτύσσονται σε σκιερούς χώρους. Οι απαιτήσεις ή οι αντοχές των φυτών στην
έκθεση στο ηλιακό φως διαφέρουν µεταξύ των ποικιλιών.
Για την τοποθέτηση των φυτών θα λαµβάνεται υπόψη ότι στην ανάπτυξη των φυτών παίζουν ρόλο
όχι µόνο η ένταση της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας αλλά και η φωτοπερίοδος, η
φασµατική κατανοµη και η γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων.
Σε περίπτωση που το φως σε µια θέση, είναι λιγότερο από τις απαιτήσεις των φυτών και είναι
απαραίτητο να τοποθετηθεί φυτό εκεί, τότε τοποθετείται πάνω από το φυτό τεχνικός φωτισµός. Οι
λαµπτήρες πρόσθετου φωτός είναι κυρίως φθορισµού και θα πρέπει να συµπληρώνουν το
φωτισµό γύρω στις 10 µε 12 ώρες ηµερησίως.
Η επίδραση της ηµερήσιας διάρκειας του φωτισµού στα φυτά, η οποία καθορίζει την εποχή
άνθησης λέγεται φωτοπεριοδισµός. Τα φυτά εσωτερικού χώρου σε σχέση µε το φωτοπεριοδισµό
διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Φυτά µεγάλης ηµέρας.
Σχηµατίζουν τα ανθοφόρα όργανα την άνοιξη και το καλοκαίρι όταν η διάρκεια της ηµέρας
υπερβαίνει τις 14 ώρες (πχ. Αιχµέα, Βεγόνια κονδυλώδης, Καλσεολάρια, Γλοξίνια, Σαιντπώλια,
Στεφανωτή κλπ)
• Φυτά µικρής ηµέρας.
Σχηµατίζουν τα ανθοφόρα όργανα όταν η ηµερήσια διάρκεια φωτισµού είναι κάτω από 12 ώρες
(πχ. ∆όξα της Λωραίνης, Καλαγχόη, Ποϊνσέτια, Χρυσάνθεµα κλπ)
• Φυτά αδιάφορα στο µήκος της ηµέρας
(πχ. Γαρυφαλλιά, Τριανταφυλλιά κλπ)
Τροποποιώντας τη διάρκεια του ηµερήσιου φωτισµού, επιτυγχάνεται άνθηση στα φυτά την
επιθυµητή περίοδο.
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Ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους σε φως για µια ικανοποιητική ανάπτυξη τα φυτά κατατάσσονται σε
τρεις κατηγορίες:
• Φυτά µε ελάχιστες απαιτήσεις σε φως, 180 -300 lux, για διάρκεια 16 ωρών την ηµέρα, µακριά
από παράθυρα µε κουρτίνες: Αγλαόνηµα, Ασπιδίστρια, Βεγόνια ρεξ, ∆ράκαινα, ∆ιφεµπάχια,
Ιµπάτιενς, Κισσός, Μονστέρια (Φιλόδενδρο), Πτεριδόφυτα, Σανσεβιέρα, Συγγόνιο, Σχεφλέρα,
Φατσεδέρα.
• Φυτά µε µέτριες απαιτήσεις σε φως, 300 – 750 lux, για διάρκεια 16 ωρών την ηµέρα, κοντά σε
παράθυρα µε κουρτίνες: Αζαλέα, Ασπάραγγος, Βροµελιώδη, Γλοξίνια, Καλαθέα, Καλάδιο,
Κυκλάµινο, Ορτανσία, Πεπερόµια, Πρίµουλα, Τραντεσκάντια, Χλωρόφυτο.
• Φυτά µε µεγάλες απαιτήσεις σε φως, 750 -1200 lux, για διάρκεια 16 ωρών την ηµέρα, µπροστά
σε παράθυρο χωρίς κουρτίνες: Γεράνια, Γκυνούρια, Ιβίσκος, Κάκτοι και παχύφυτα, Κολεός,
Κρότων, Φάτσια, Φίκος.
Φυτά που κατάγονται από τις σαβάνες (ευφόρβια, κάκτοι κλπ) απαιτούν έντονο φωτισµό. Φυτά
που κατάγονται από τροπικά δάση είναι λιγότερο απαιτητικά και αρκούνται σε διάχυτο φωτισµό.
Ελάχιστες απαιτήσεις σε φωτισµό θέλουν τα φυτά Αγλαόνηµα και Ασπιδίστρια.
Γενικώς φυτά που καλλιεργούνται για το πράσινο φύλλωµα θέλουν έµµεσο φωτισµό, ενώ εκείνα
που έχουν χρωµατιστά φύλλα θέλουν έντονο φωτισµό.
Τα συµπτώµατα από την έκθεση του φυτού σε χαµηλό φωτισµό είναι λεπτά και πιο πλατιά φύλλα,
λεπτή και υψηλή βλάστηση, ανοιχτόχρωµα φύλλα (πρασινοκίτρινα), ευπάθεια σε ασθένειες,
ανάσχεση ανάπτυξης και τέλος θάνατος. Η θεραπεία στις περιπτώσεις αυτές είναι η βαθµιαία
αύξηση του φωτισµού στα πρώτα στάδια των συµπτωµάτων.

3.2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Τα περισσότερα φυτά εσωτερικών χώρων για να αναπτυχθούν χρειάζονται 18ο – 25ο C την ηµέρα
και κατά 5ο µικρότερη την νύκτα.
Υπάρχουν όµως φυτά που αντέχουν σε θερµοκρασίες κάτω από 12ο C και άλλα σε θερµοκρασίες
πάνω από 25ο C.
Τα φυλλώδη χρειάζονται υψηλές θερµοκρασίες για να αναπτυχθούν.
Τα ανθοφόρα θέλουν υψηλή θερµοκρασία για να προετοιµαστούν για άνθηση και θερµοκρασία
γύρω στους 15ο C για να τη διατηρήσουν.
Τα κακτώδη και παχύφυτα δεν αντέχουν στο κρύο και θέλουν 10ο – 15ο C για να διατηρηθούν το
χειµώνα.
Οι απότοµες µεταβολές της θερµοκρασίας και τα ρεύµατα αέρα επηρεάζουν αρνητικά τα φυτά.
Πρέπει να αποφεύγεται το απότοµο πέρασµα από το κρύο στη ζέστη και αντίθετα. Επίσης όταν τα
φυτά έχουν µικρά και τρυφερά φύλλα θα πρέπει να αποµακρύνονται από τα παράθυρα, όταν αυτά
ανοίγονται για αερισµό του χώρου.
Τέλος, η υψηλή θερµοκρασία πρέπει να συνδυάζεται µε καλό φωτισµό.

3.3. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Επειδή τα φυτά εσωτερικών χώρων προέρχονται από περιοχές µε υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία,
είναι προσαρµοσµένα σε τέτοιες συνθήκες. ∆εν έχουν όλα τα φυτά τις ίδιες ανάγκες σε υγρασία
ατµόσφαιρας. Η µαράντα, οι κρότωνες, η βεγόνια ρέξ και η σαξιφράγκα είναι ευαίσθητα στην ξηρή
ατµόσφαιρα, ενώ οι κάκτοι και τα παχύφυτα προτιµούν περιβάλλον ξηρό και θερµό.
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Κατά τη διάρκεια του χειµώνα οι θερµαινόµενοι χώροι είναι πολύ ξηρότεροι από τις άλλες εποχές
του έτους. Η προσθήκη υγρασίας σε τέτοια περιβάλλοντα γίνονται µε τους υγραντήρες. Επιπλέον
συνιστάται ψεκασµός των φύλλων µε νερό ή πέρασµα αυτών µε υγρό σφουγγάρι.

3.4. ΠΟΤΙΣΜΑ
3.4.1.

Πότισµα µε σταγόνες

Εφαρµόζεται κυρίως σε ηµιυπαίθριους χώρους και αποτελείται από:
•

Κεντρικό σωλήνα πολυαιθυλαινίου Φ20 ή Φ16 που διέρχεται από τις θέσεις των φυτών. Αν ο
αριθµός των φυτών είναι πάνω από 100 ή το µήκος του σωλήνα πάνω από 150 µέτρα
χρησιµοποιείται σωλήνας Φ20.

•

Σωλήνα πολυαιθυλαινίου Φ6. Στο ένα άκρο συνδέεται µε λήψη από τον κεντρικό σωλήνα Φ16
ή Φ20 µε λήψη και και στο άλλο άκρο έχει προσαρµοσµένο το µπέκ. Ο σωλήνας στηρίζεται στο
χώµα µε πλαστικό στήριγµα.

•

Μπέκ µε στόµιο σύνδεσης Φ6 και παροχής 2 ή 4 ή 6 ή 8 lit/h. Τα µπέκ είναι χρωµατισµένα
ανάλογα µε την παροχή τους. Προτείνονται αυτορυθµιζόµενα µπεκ.

•

Κεφαλή. Ο κεντρικός σωλήνας συνδέεται στην παροχή νερού µε σφαιρική βάνα και φίλτρο
γραµµής. Το σύστηµα γίνεται αυτόµατο µε την προσθήκη προγραµµατιστή και ηλεκτροβάνας.

Το πότισµα γίνεται µε το άνοιγµα της σφαιρικής βαλβίδας χειροκίνητα ή της ηλεκτροβάνας µέσω
του προγραµµατιστή. Είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος, µε
συχνότητα µία φορά ανά δεκαπενθήµερο.

3.4.2.

Πότισµα µε ποτιστήρι

Είναι το πότισµα που γίνεται από εργάτες σε ζαρτινιέρες και γλάστρες, που δεν έχουν άλλο
σύστηµα ποτίσµατος. Η ποσότητα του νερού, που προστίθεται µε ποτιστήρι, έχει σχέση:
•

Με το µέγεθος της γλάστρας

•

Με το είδος του φυτού

•

Με την ηλικία του φυτού

•

Με την εποχή και τις κλιµατολογικές συνθήκες

•

Με το εδαφικό υπόστρωµα.

Υπάρχουν αυτοποτιζόµενες γλάστρες και ζαρτινιέρες που διαθέτουν δοχείο αποθήκευσης νερού.
Στην περίπτωση αυτή το πότισµα αφορά στην πλήρωση του παραπάνω δοχείου.

3.5. ΛΙΠΑΝΣΗ
Η λίπανση στα φυτά εσωτερικού χώρου γίνεται:
•

για την αύξηση της βλάστησης

•

για τη βελτίωση της βλάστησης και

•

για τη συντήρηση αυτής

Ανάλογα µε το στόχο που επιδιώκεται, εφαρµόζεται ανάλογη λίπανση.
Τρόποι λίπανσης:
•

Λίπανση µε διασπορά µε τα χέρια για λιπάσµατα σε κοκκώδη µορφή.

ΠΕΤΕΠ:10-06-10-00
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•

Λίπανση µε ριζοπότισµα. Γίνεται µε ποτιστήρι για υδατοδιαλυτά λιπάσµατα.

•

Λίπανση µε λιπαντήρα. Ο λιπαντήρας τοποθετείται σε δίκτυα ποτίσµατος και το λίπασµα
διοχετευεται στα φυτά µέσω του δικτύου ποτίσµατος.

3.6. ΚΛΑ∆ΕΜΑ
3.6.1.

Κλάδεµα διαµόρφωσης σχήµατος

Το κλάδεµα αυτό γίνεται µε στόχο να διαµορφωθεί το φυτό σε προκαθορισµένο σχήµα. Ο χρόνος
επανάληψης κυµαίνεται από 2 έως 5 φορές ανά έτος ανάλογα µε την ταχύτητα ανάπτυξης του
φυτού.

3.6.2.

Κλάδεµα διατήρησης σχήµατος

Το κλάδεµα αυτό γίνεται µε στόχο να διατηρηθεί το σχήµα του φυτού. Ο χρόνος επανάληψης
κυµαίνεται από 4 έως 6 φορές το έτος ανάλογα µε την ταχύτητα ανάπτυξης του φυτού.

3.6.3.

Κλάδεµα ανανέωσης

Το κλάδεµα αυτό γίνεται µε στόχο να ανανεωθεί το φυτό. Είναι αυστηρό κλάδεµα και
αποµακρύνονται παλαιοί κλάδοι, ώστε το φυτό να ανεωθεί µε την ανάπτυξη νέων. Γίνεται κάθε 3 5 χρόνια σε φυτά που επιδέχονται αυστηρό κλάδεµα.

3.6.4.

Καθάρισµα ξερών βλαστών

Το κλάδεµα αυτό γίνεται µε στόχο να αποµακρυνθούν όλοι οι ξεροί βλαστοί.

3.6.5.

Αποµάκρυνση υπερώριµων ανθέων

Η εργασία αυτή γίνεται µε στόχο να αποµακρυνθούν όλα τα υπερώριµα άνθη για αισθητικούς
λόγους αλλά και κυρίως για να παραταθεί η διάρκεια άνθησης µε την παραγωγή νέας ανθοφορίας.

3.7. ΠΛΥΣΙΜΟ ΦΥΛΛΩΝ
Το πλύσιµο των φύλλων πραγµατοποείται για να καθαριστεί η επιφάνεια του φύλλου από σκόνες,
καυσαέρια και άλλα υλικά, που έχουν επικαθήσει στην επιφάνεια ώστε να γίνονται απρόσκοπτα οι
λειτουργίες της αναπνοής και της φωτοσύνθεσης.
Το πλύσιµο γίνεται µε νερό ή θερινό πολτό. Η εφαρµογή του στα φύλλα γίνεται µε ελεγχόµενη
πίεση (ψεκασµός), έτσι ώστε να καθαρίζονται τα φύλλα χωρίς να τραυµατίζονται.

3.8. ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ
Η µεταφύτευση των φυτών εσωτερικών χώρων είναι η εργασία αλλαγής φυτοδοχείου και της
ανανέωσης του φυτικού υποστρώµατος.
Η αλλαγή φυτοδοχείου πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν κριθεί απαραίτητο. Ένα φυτό, του
οποίου οι ρίζες ασφυκτιούν στο υπάρχον φυτοδοχείο, πρέπει να µεταφυτευθεί.
Επιλέγεται το νέο φυτοδοχείο, το οποίο πρέπει να είναι σε διάµετρο τουλάχιστον 10 cm µεγαλύτερο
από το προηγούµενο δοχείο. Καλύπτεται το κάτω µέρος του φυτοδοχείου µε το υλικό
αποστράγγισης (χαλίκια ή περλίτη) σε ύψος 5-10 cm.
Ετοιµάζεται το εδαφικό µίγµα που θα προστεθεί, το οποίο εξαρτάται από το είδος και την καταγωγή
του φυτού: Φυτά τροπικής προέλευσης απαιτούν οξύφιλο εδαφικό υπόστρωµα και συνεπώς
µίγµατα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε φυλλοχώµατα. Αντίθετα για περισσότερο σκληραγωγηµένα
φυτά µπορεί να µειωθεί το ποσοστό συµµετοχής των µη χουµοποιηµένων οργανικών υλικών στο
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εδαφικό µίγµα. Στους κάκτους και στα άλλα παχύφυτα, τα οποία θέλουν καλή αποστράγγιση,
προστίθεται µίγµα µε µικρή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (καλά χουµοποιηµένη) και καθόλου
χοντρά υπολλείµµατα.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας αλλαγής φυτοδοχείου, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η µπάλα
χώµατος ή το φυτό να µην υποστεί ζηµιά. Η επιφάνεια της µπάλας χώµατος χαλαρώνεται σε κάθε
περίπτωση.
Σε περίπτωση που το φυτό είναι ανεπτυγµένο σε µικρή γλάστρα, η αποµάκρυνσή του
επιτυγχάνεται αναποδογυρίζοντας τη γλάστρα, υποβαστάζοντας το φυτό µε το ένα χέρι
(τοποθετώντας τον κεντρικό κορµό του φυτού µεταξύ του δείκτη και του µέσου δακτύλου) οπότε
και «γλιστρά» το φυτό από τη γλάστρα. Αν το φυτάριο δε βγαίνει εύκολα, µπορεί να χωριστεί το
χώµα από τη γλάστρα βυθίζοντας προσεκτικά ένα µαχαίρι στα χείλη της γλάστρας.
Σε περίπτωση που η γλάστρα είναι µεγάλη και δεν µπορεί να εφαρµοστεί η προηγούµενη µέθοδος,
χρησιµοποιείται η παρακάτω τεχνική: ∆ένεται το φυτό στη βάση του κορµού µε σχοινί, ανάλογης
διατοµής της διαµέτρου του κορµού και το φυτό ανασηκώνεται µε τη γλάστρα λίγα εκατοστά. Με τις
παλάµες των χεριών χτυπάται το χείλος της γλάστρας προς τα κάτω και η γλάστρα αποχωρίζεται
από τη µπάλα χώµατος. Για την επιτυχία της αποκόλλησης απαιτείται πότισµα την προηγούµενη
ηµέρα της µεταφύτευσης.
Αν οι ρίζες έχουν κατακόρυφη ανάπτυξη, δεν πραγµατοποιείται καµιά παραπέρα εργασία. Αν
υπάρχουν µπλεγµένες ρίζες στη βάση της µπάλας, αυτές αφαιρούνται ή αραιώνονται. Οι ρίζες που
περιτυλίγονται γύρω από τη µπάλα, κόβονται µε αρκετές κατακόρυφες τοµές.
Στη συνέχεια το φυτό τοποθετείται κατακόρυφα στο κέντρο του νέου φυτοδοχείου, προστίθεται το
µίγµα του υποστρώµατος µέχρι τα τρία τέταρτα (3/4) του φυτοδοχείου και συµπιέζεται κατά
στρώµατα. Κατά τη συµπίεση του χώµατος χρειάζεται προσοχή για να µην σπάσει η µπάλα. Ο
υπόλοιπος χώρος γεµίζει µε το µίγµα υποστρώµατος.
Τέλος, γίνεται πρόσδεση του φυτού στον πάσσαλο, αν το φυτό απαιτεί πάσσαλο υποστύλωσης και
κατόπιν γίνεται καλό πότισµα, ώστε να διαβραχεί όλο το χώµα.

3.9. ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ
Τα φυτά απαιτούν τακτική αλλαγή της θέσης τους, ώστε να έχει όλη η κόµη ισοµερή φωτισµό,
αερισµό και οµοιοµορφία ανάπτυξης.
Η αλλαγή θέσης µπορεί να είναι περιστροφή του φυτού στην ίδια θέση ή µετακίνηση σε άλλη θέση.
Το χειµώνα αποµακρύνονται τα φυτά από τις θέσεις των σωµάτων θέρµανσης και το καλοκαιρι
από τις θέσεις των σωµάτων ψύξης.

3.10. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Οι πιθανές ασθένειες που παρουσιάζονται στα φυτά είναι µυκητολογικές, εντοµολογικές ή
βακτηριακές ή άλλες φυσιολογικές ανωµαλίες

3.10.1. Φυσιολογικές ανωµαλίες
Πάρα πολλές ανωµαλίες, που παρατηρούνται στα φυτά εσωτερικών χώρων, οφείλονται σε
φυσιολογικά αίτια όπως περίσσεια ή έλλειψη νερού, µειωµένη έκθεση στο φως, µειωµένη
ατµοσφαιρική υγρασία, έλλειψη σιδήρου, υπερβολική λίπανση κ.λ.π. Η γνώση των παραγόντων
που προκαλούν φυσιολογικές ανωµαλίες διευκολύνει την πρόληψη αυτών.
Ορισµένα χαρακτηριστικά συµπτώµατα και οι πιθανές αιτίες αυτών αναφέρονται στη συνέχεια.
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• Κιτρίνισµα φύλλων, οφείλεται κυρίως σε:
Περίσσια ασβεστίου και δέσµευση σιδήρου, έλλειψη ή περίσσεια νερού, κακή αποστράγγιση,
ανεπαρκή φωτισµό, χαµηλές θερµοκρασίες, αναθυµιάσεις αερίων κ.ά.
• Φύλλα κουλουριασµένα, οφείλονται κυρίως σε:
Λανθασµένη τοποθέτηση του φυτοδοχείου σε σχέση µε αερισµό, φωτισµό και υγρασία. Επίσης
έλλειψη ή περίσσεια νερού.
• Μάρανση βλαστών, οφείλεται κυρίως σε:
Έλλειψη φωτός, ανεπαρκή λίπανση, υψηλές θερµοκρασίες στο χώρο έκθεσης των φυτών στη
διάρκεια των χειµερινών µηνών.
• Αποβολή µπουµπουκιών, οφείλεται κυρίως σε:
Εναλλαγή υπερβολικού και ανεπαρκούς ποτίσµατος, µικρό φυτοδοχείο, ξηρή ατµόσφαιρα.
• Αιφνίδια φυλλόπτωση, οφείλεται κυρίως σε:
Απότοµη προσβολή από ψύχος, πτώση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου, χρήση
πολύ κρύου νερού για πότισµα, ξηρασία, αναθυµιάσεις αερίων, καπνοί, έλλειψη φωτός το
χειµώνα.
• Ηλιοεγκαύµατα, οφείλονται κυρίως σε:
Απότοµη έκθεση των φύλλων στις ηλιακές ακτίνες µέσα από τα τζάµια κυρίως στο τέλος του
χειµώνα. Τα φύλλα δεν επανέρχονται.
• Μαρασµός, οφείλεται κυρίως σε:
Έλλειψη νερού. Όταν είναι µικρής διάρκειας το φυτό µε το πότισµα µπορεί να επανέρθει, ενώ
εάν είναι µεγάλης διάρκειας, το φυτό πεθαίνει.
• Φέλλωση, οφείλεται κυρίως σε:
Συνδυασµό υψηλών θερµοκρασιών και υψηλής ατµοσφαιρικής υγρασίας στον περιβάλλοντα
χώρο..
• Περιφερειακή νέκρωση ή κηλίδες και στίγµατα στα ελάσµατα των φύλλων, οφείλονται σε:
Υπερβολική συγκέντρωση διαλυτών αλάτων στο εδαφικό µίγµα. Η νέκρωση ή τα στίγµατα ξεκινούν
κυρίως από την κορυφή και τη περιφέρεια του ελάσµατος και εξαπλώνονται µεταξύ των
νευρώσεων προς το κύριο νεύρο ή µίσχο. Τα φύλλα γίνονται κυανοπράσινα, χλωρωτικά και µερικές
φορές παραµορφώνονται. Σε ορισµένες περιπτώσεις ξηραίνονται χωρίς να χάσουν το σχήµα τους,
ενώ σε άλλες µαραίνονται χωρίς άλλα συµπτώµατα. Κατά δεύτερο λόγο τα προαναφερόµενα
συµπτώµατα µπορεί επίσης να οφείλονται σε συχνά ποτίσµατα, καπνούς, αέρια, ή µειωµένη
ατµοσφαιρική υγρασία.

3.10.2. Εντοµολογικές προσβολές
Τα έντοµα, τα ακάρεα και τα διάφορα άλλα παράσιτα προσβάλουν τα άνθη, τα φύλλα, τους
βλαστούς και τις ρίζες. Οι κάµπιες, τα µυρµήγκια και οι γυµνοσάλιαγκες δε βλάπτουν ιδιαίτερα τα
φυτά αλλά τους προκαλούν ζηµιά στην εµφάνιση. Συχνές εντοµολογικές προσβολές προκαλούνται
από αφίδες (µελίγκρες), αλευρώδεις, θρίπες, νηµατώδεις, τετράνυχο, κοκκοειδή κλπ.
Ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπούν ζηµιές από τα παράσιτα είναι η πρόληψη (να αποφευχθεί
η αρχική προσβολή). Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ανά δεκαπενθήµερο) γίνεται έλεγχος για την
ύπαρξη παρασίτων στα φυτά. Τα φύλλα, οι µίσχοι, τα άνθη και το χώµα επιθεωρούνται µε µεγάλη
προσοχή, για την παρουσία εντόµων, ακάρεων και άλλων ανεπιθύµητων εχθρών. Εάν διαπιστωθεί
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η ύπαρξη ασθένειας σε φυτό τότε αυτό αποµονώνεται από τα υπόλοιπα (εάν είναι φυτεµένο σε
κινητό φυτοδοχείο) και παρακολουθείται η εξέλιξη της ασθένειας για µια ή δύο εβδοµάδες.
Μετά τη διαπίστωση του είδους της ασθένειας απαιτείται άµεση καταπολέµηση προς αποφυγή
επέκτασής της στα υπόλοιπα φυτά. Η διαπίστωση γίνεται από Γεωπόνο, είτε επί τόπου είτε
προσκοµίζοντας σε αυτόν τµήµατα προσβεβληµένων βλαστών, φύλλων, ριζών
κ.λ.π. Η
καταπολέµηση στη συνέχεια γίνεται σύµφωνα µε τη συνταγή του Γεωπόνου.
Για την αποφυγή µολυσµένων από παράσιτα χώµατα χρησιµοποιούνται παστεριωµένα εδαφικά
µίγµατα του εµπορίου. Για το χειρισµό µολυσµένων µιγµάτων απαιτείται µεγάλη προσοχή ώστε να
µην µεταδοθούν τυχαία οι ασθένειες, τα έντοµα και τα ακάρεα και στα υπόλοιπα φυτοδοχεία.
Υπάρχουν βεβαίως διάφοροι µη χηµικοί τρόποι αποβολής των ανεπιθύµητων παρασίτων. Εάν
είναι µολυσµένα µόνο ορισµένα φύλλα ή βλαστοί τότε µπορούν να αφαιρεθούν και να
αποµακρυνθούν. Επίσης µπορούν να απολυµανθούν βλαστοί και φύλλα µε βαµβάκι βουτηγµένο
σε οινόπνευµα. Τα µεγάλα παράσιτα όπως κάµπιες, γυµνοσάλιαγκες κ.λ.π., συγκεντρώνονται και
αποµακρύνονται µε τα χέρια.
Απαραίτητο επίσης είναι το καλό πλύσιµο µε σαπούνι και η αποστείρωση (όπου είναι απαραίτητο)
όλων των εργαλείων και δοχείων που χρησιµοποιούνται στις διαφορες εργασίες συντήρησης.

3.10.3. Παθογόνα
Εξετάζονται οι ασθένειες που προκαλούνται από τα παρακάτων παθογόνα:
• Οι µύκητες αναπτύσσονται µέσα στους φυτικούς ιστούς ή πάνω σε αυτούς. Τα συµπτώµατα της
προσβολής από µύκητες εµφανίζονται ως στίγµατα, γραµµές, φουσκάλες, εξογκώµατα,
παραµορφώσεις, µαύρισµα, κιτρίνισµα στα φύλλα, στους βλαστούς, στα άνθη, στις ρίζες ή
στους καρπούς. Επίσης µπορεί να προκληθεί µαρασµός, ανάσχεση της ανάπτυξης,
φυλλόπτωση και αποβολή ανθέων, αποξήρανση διαφόρων µερών ή και ολόκληρου του φυτού.
Κυριότερες µυκητολογικές ασθένειες που προσβάλουν τα φυτά εσωτερικών χώρων είναι:
αδροµυκώσεις, ανθρακώσεις, ασκοχύτωση, καπνιά, περονόσποροι, σήψη ριζών και λαιµού,
φαιά σήψη, σήψη φύλλων και βολβών, σκωρίωση, σεπτορίαση.
• Τα βακτήρια αναπτύσσονται κυρίως στους βλαστούς των φυτών εσωτερικών χώρων. Τα
συµπτώµατα που παρουσιάζονται είναι χλώρωση των φύλλων (όχι όµως τόσο έντονη όσο
προκαλούν οι µύκητες), µαρασµός των κορυφαίων φύλλων και µαύρισµα αυτών, έκκριση
κόµεος.
• Οι ιοί προκαλούν µεταχρωµατισµό των φύλλων, «λαδιά- κηλίδα» στα ελάσµατα και νανισµό του
φυτού.
Η καταπολέµηση των προσβολών από µύκητες και βακτήρια γίνεται σύµφωνα µε τη συνταγή του
Γεωπόνου. Στην περίπτωση προσβολής από ιούς δε γίνεται καταπολέµηση µε φυτοφάρµακα αλλά
ως µέσο προστασίας προτείνεται η αποµάκρυνση των προσβεβληµένων φυτών από το χώρο, να
µη µεταδοθεί η ασθένεια και στα υπόλοιπα φυτά.

3.11. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
3.11.1. Πότισµα
Ο προγραµµατισµός γίνεται σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες και το είδος του φυτού (πχ. τα
κακτώδη θέλουν λιγότερο νερό). Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι τα ποτίσµατα αυξάνονται σε αριθµό
και σε ποσότητα την περίοδο ενεργούς βλάστησης. Πρακτικά διενεργείται πότισµα, όταν το χώµα
στο φυτοδοχείο είναι στεγνό σε βάθος 3-5 cm και τρίβεται εύκολα. Είναι προτιµότερο να ποτιστεί
λιγότερο το φυτό παρά να ποτίζεται υπερβολικά. Στην πρώτη περίπτωση µπορεί να επανέλθει
ΠΕΤΕΠ:10-06-10-00
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σταδιακά µε σωστό προγραµµατισµό ποτίσµατος, ενώ στη δεύτερη προκαλείται ανοξία και σήψη
ριζών, κατάσταση µη αναστρέψιµη. Συνήθως προγραµµατίζεται για 2-3 φορές την εβδοµάδα.

3.11.2. Λίπανση
Προγραµµατίζεται ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των φυτών, συνήθως 3-5 φορές το χρόνο
και κυρίως τις περιόδους ενεργούς βλάστησης των φυτών.

3.11.3. Κλάδεµα
• Κλάδεµα διαµόρφωσης σχήµατος
Ο χρόνος επανάληψης κυµαίνεται από 2 έως 5 φορές ανά έτος ανάλογα µε την ταχύτητα
ανάπτυξης του φυτού.
• Κλάδεµα διατήρησης σχήµατος
Ο χρόνος επανάληψης κυµαίνεται από 4 έως 6 φορές το έτος ανάλογα µε την ταχύτητα
ανάπτυξης του φυτού.
• Κλάδεµα ανανέωσης
Γίνεται κάθε 3 -5 χρόνια σε φυτά που επιδέχονται αυστηρό κλάδεµα.
• Καθάρισµα ξερών βλαστών
Ο χρόνος επανάληψης κυµαίνεται από 6 έως 10 φορές το έτος ανάλογα µε τις συνθήκες του
περιβάλλοντος.
• Αποµάκρυνση υπερώριµων ανθέων
Πραγµατοποιείται την περίοδο της άνθησης, όταν αρχίζουν τα άνθη να υπερωριµάζουν.

3.11.4. Πλύσιµο φύλλων
Γίνεται τουλάχιστον µία φορά το µήνα.

3.11.5. Μεταφύτευση
Γίνεται κάθε 2 -3 χρόνια.

3.11.6. Αλλαγή θέσης
Γίνεται κάθε µήνα.

3.11.7. Καταπολέµηση εντοµολογικών προσβολών και ασθενειών
Άµεση καταπολέµηση πραγµατοποιείται µε τα πρώτα συµπτώµατα της προσβολής. Οι έλεγχοι
γίνονται σε εβδοµαδιαία βάση, ώστε να διαγνωστεί η προσβολή στα πρώτα στάδια. Επίσης η
διατήρηση των φυτών σε καλή κατάσταση µειώνει τους κινδύνους προσβολών.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα φυτά εσωτερικών χώρων
πρέπει να εµφανίζουν ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία
συγκεντρωτικά δηµιουργούν την έννοια της περαιωµένης εργασίας της συντήρησής τους.
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής:
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•

να είναι καλά σχηµατισµένα, όρθια και χωρίς εκτεθειµένες ρίζες.

•

να εµφανίζουν νέα αναπτυγµένη βλάστηση.

•

να µην εµφανίζουν νεκρώσεις στο υπέργειο τµήµα τους.
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•

να µην υπάρχουν ασθένειες και εντοµολογικές προσβολές.

•

τα φύλλα να είναι καθαρά από σκόνες και άλλα επικαθήµενα υλικά

•

το χρώµα των φύλλων να είναι το χαρακτηριστικό του είδους και της ποικιλίας.

Για τα φυτά που έχουν ξεραθεί, θα υπάρχει έκθεση µε τα εξής στοιχεία: Είδος και ποικιλία φυτού,
εµφανισθέντα συµπτώµατα προσβολής, θέση φυτού την περίοδο εµφάνισης συµπτωµάτων,
ηµεροµηνία εµφάνισης συµπτωµάτων, περιγραφή ενεργειών αντιµετώπισης της προσβολής,
ηµεροµηνία ξήρανσης.
Η εγγύηση του φυτικού υλικού ορίζεται δύο µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση των εργασιών
συντήρησης των φυτών.
Η προσωρινή παραλαβή µπορεί να θεωρηθεί και ως οριστική, όταν το έργο πληροί όλες τις
προδιαγραφές, επειδή πρόκειται για φυτικό υλικό.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ελλείψεις, δίνεται η δυνατότητα στον
Ανάδοχο να εκτελέσει -χωρίς πρόσθετη αµοιβή- τις απαραίτητες εργασίες που θα υποδειχτούν από
την Επιτροπή, σε διάστηµα δύο µηνών και τότε η Επιτροπή διενεργεί την Οριστική Παραλαβή.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆εν έχουν εφαρµογή ιδιαίτερες απαιτήσεις.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνεται ανά φυτό (τεµάχιο) και ανά µήνα συντήρησης.
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