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� Επιλογή θέσης φύτευσης

Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές
συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό
που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται
από το βάθος του εδάφους στο οποίο θα φυτευτεί, το
είδος του εδάφους, τη δυνατότητα συγκράτησης του
νερού και την τοπική υγρασία.

� Επιλογή φυταρίων

Η επιλογή των κατάλληλων ειδών είναι η πιο σηµαντική
διαδικασία την οποία πρέπει να τηρήσουµε προκειµένου
να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα. Τα φυτά ως ζωντανοί
οργανισµοί, αλληλεπιδρούν µε πλήθος αβιοτικών (κλίµα, 
έδαφος) και βιοτικών παραγόντων (σχέσεις µε άλλους
οργανισµούς), µε αποτέλεσµα να έχουν συγκεκριµένες
περιοχές φυσικής εξάπλωσης. Προσοχή! Κάθε είδος
αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, 
κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. 

� Εποχή φύτευσης

Η εποχή φύτευσης εξαρτάται από το
τοπικό κλίµα αλλά και από το είδος
του φυτού που θα φυτευτεί. 
Φυλλοβόλα δέντρα, όπως ο πλάτανος

και η ιτιά, πρέπει ναφυτεύονται από την στιγµή που θα
ρίξουν τα φύλλα τους µέχρι ένα µήνα πριν βγάλουν
καινούρια, δηλαδή από το τέλος Οκτωβρίου ως το
τέλος Φεβρουαρίου. Κωνοφόρα δέντρα, όπως είναι το
πεύκο και το έλατο, πρέπει να φυτεύονται µετά τις
φθινοπωρινές βροχές και αφού το έδαφος έχει
ποτιστεί καλά, δηλαδή από το φθινόπωρο µέχρι και



τέλος Ιανουαρίου. Στα µεγάλα υψόµετρα οι φυτεύσεις
µπορούν να συνεχιστούν µέχρι και το Μάρτιο, εάν
αναµένονται βροχές την άνοιξη και τους πρώτους
µήνες του καλοκαιριού. Η φύτευση και στις δύο
περιπτώσεις είναι καλό να γίνεται σε ηµέρες µε
συννεφιά ή οµίχλη και να αποφεύγονται ηµέρες ξηρές
µε πολύ αέρα, ή πολύ ζέστη και ήλιο. Επίσης ποτέ δεν
φυτεύουµε σε έδαφος παγωµένο ή πληµµυρισµένο.

Τα σκαπτικά εργαλεία που χρειάζονται
για τη φύτευση είναι αξίνα, τσάπα και
φτυάρι. Ο απαραίτητος ατοµικός
εξοπλισµός είναι ένα ζευγάρι γάντια
κηπουρικής, καπέλο, µποτάκια και
πόσιµο νερό.

� Φυτευτικός σύνδεσµος

Η απόσταση µεταξύ των λάκκων είναι περίπου 3m*3m 
είτε είναι καινούριος λάκκος φύτευσης, είτε είναι
αναβλαστήσαντος θάµνος είτε είναι φυσική αναγέννηση. 
Μόνο στις επικλινείς θέσεις ο φυτευτικός σύνδεσµος
µπορεί να µειωθεί κάτι που κρίνει ο επιβλέπων
επιστήµονας.

όταν οι ρίζες τους δεν είναι καλυµµένες. Τα φυτάρια
πρέπει να προέρχονται από φυτώρια της περιοχής, 
ώστε να είναι συνηθισµένα στις τοπικές συνθήκες και
να είναι υγιή και µικρής ηλικίας, ώστε να αυξάνονται οι
πιθανότητες επιτυχίας. 

� Κατάλληλος εξοπλισµός

� Προµήθεια φυταρίων

Τα φυτάρια µπορεί να είναι βωλόφυτα ή
γυµνόριζα. Βωλόφυτα λέγονται τα
φυτάρια που οι ρίζες τους είναι σε µπάλα
χώµατος µέσα σε σακούλα ή άλλη
πλαστική ή χάρτινη θήκη, ενώ γυµνόριζα



ΜεΜε τηντην κατάλληληκατάλληλη ενδυµασίαενδυµασία
είµαιείµαι έτοιµοςέτοιµος νανα ξεκινήσωξεκινήσω τητη φύτευσηφύτευση!!
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Η απόσταση µεταξύ των λάκκων, διαφέρει ανάλογα
µε το είδος που θα χρησιµοποιηθεί και τις τοπικές
εδαφικές συνθήκες. Για να υπάρχει καλύτερη
εκµετάλλευση του φωτός από τα φυτάρια αλλά και
των θρεπτικών συστατικών του εδάφους, πρέπει να
τηρούνται κάποιες αποστάσεις µεταξύ των
φυτεύσεων. 

Το σχήµα του λάκκου θα πρέπει να είναι σε σχήµα
κόλουρου κώνου µε τη µικρή επιφάνεια στο βάθος
του λάκκου και τη µεγάλη στην επιφάνεια του
εδάφους.

Ο λάκκος ανοίγεται µε σκαπτικό εργαλείο (αξίνα ή
τσάπα) και πρέπει να έχει βάθος και πλάτος ανάλογα
µε τις διαστάσεις του φυταρίου που θα φυτευτεί, µε
ελάχιστη επιφανειακή διατοµή 40εκ. και βάθος 50εκ.

Το χώµα που βγάζεις δεν το σκορπάς, αλλά κάνεις
δύο µικρούς σωρούς δεξιά ή αριστερά του λάκκου. 
Στον πρώτο σωρό βάλε το επιφανειακό χώµα (Α) και
στον άλλο σωρό αυτό που βγάζεις από τα βαθύτερα
στρώµατα (Β). Αναµόχλευσε τον πάτο του λάκκου
(σκάψε ελαφρά) για να χαλαρώσει η συνεκτικότητα
του εδάφους, ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξης της
ρίζας. 



Με το χέρι ή και µε το φτυάρι ρίξε
ελαφρά και προσεκτικά το επιφανειακό
χώµα (Α), που έχεις σωριάσει δίπλα στο
λάκκο, γύρω από τη µπάλα του φυτού και
στη συνέχεια συµπλήρωσε µε το υπόλοιπο
χώµα (Β) που είχες βγάλει από τα
βαθύτερα στρώµατα. Πίεσε πατώντας µε
τα πόδιαγύρω γύρω καλά µέχρι να καθίσει. 

Πρόσεξε όταν τελειώσεις η µπάλα του
χώµατος να µην φαίνεται από πάνω
αλλά να έχει σκεπαστεί µε χώµα.
∆ιαµόρφωσε το λάκκο ώστε η τελική του επιφάνεια να
βρίσκεται 5-10 εκ. κάτω από την επιφάνεια του φυσικού
εδάφους και δηµιουργώντας µικρό ανάχωµα προς τα
κατάντη για τη συγκράτηση του νερού της βροχής και
του ποτίσµατος. Πρόσεξε να µην σκεπάζεται από χώµα, 
κανένα πράσινο µέρος, κλαδάκι ή φύλλο. 

Αφαίρεσε προσεκτικά την πλαστική
σακούλα χρησιµοποιώντας µια πέτρα για
να την σχίσεις προσέχοντας να µην
διαλυθεί το χώµα (βώλος) γώρω από τις
ρίζες. Τοποθέτησε το φυτάριο
κατακόρυφα µέσα στο λάκκο γρήγορα
έτσι ώστε να µην έρθουν σε επαφή οι

Η φύτευση τελείωσε!!

ρίζες µε το ηλιακό φως, κρατώντάς το µε το ένα χέρι
από το σηµείο µεταξύ των ριζών και του φυλλώµατος
και µε το άλλο χέρι τη βάση της πάλας χώµατος. 
Οµοίως και όταν το φυτό βρίσκεται σε γλαστρίδιο. 

Με το χέρι ή και µε το φτυάρι ρίξε
ελαφρά και προσεκτικά το επιφανειακό
χώµα (Α), που έχεις σωριάσει δίπλα στο
λάκκο, γύρω από τη µπάλα του φυτού και
στη συνέχεια συµπλήρωσε µε το υπόλοιπο
χώµα (Β) που είχες βγάλει από τα
βαθύτερα στρώµατα. Πίεσε πατώντας µε
τα πόδια γύρω γύρω καλά µέχρι να
καθίσει. Πρόσεξε όταν

τελειώσεις η µπάλα του χώµατος να
µην φαίνεται από πάνω αλλά να έχει
σκεπαστεί µε χώµα.

∆ιαµόρφωσε το λάκκο ώστε η τελική του επιφάνεια να
βρίσκεται 5-10 εκ. κάτω από την επιφάνεια του
φυσικού εδάφους και δηµιουργώντας µικρό ανάχωµα
προς τα κατάντη για τη συγκράτηση του νερού της
βροχής και του ποτίσµατος. 

Αφαίρεσε προσεκτικά την πλαστική
σακούλα χρησιµοποιώντας µια πέτρα για
να την σχίσεις προσέχοντας να µην
διαλυθεί το χώµα (βώλος) γώρω από τις
ρίζες. Τοποθέτησε το (δεντράκι) φυτάριο
κατακόρυφα µέσα στο λάκκο γρήγορα
έτσι ώστε να µην έρθουν σε επαφή οι

ρίζες µε το ηλιακό φως, κρατώντας το µε το ένα χέρι
από το σηµείο µεταξύ των ριζών και του φυλλώµατος
και µε το άλλο χέρι τη βάση της µπάλας χώµατος. 
Οµοίως και όταν το φυτό βρίσκεται σε γλαστρίδιο. 



Μετά τη φύτευση το φυτάριο χρειάζεται:

• Αποµάκρυνση βλαστήσεως (Βοτάνισµα –Σκάλισµα)

Μετά τη φύτευση, την άνοιξη (µετά από τις τελευταίες
βροχές) πραγµατοποιείται αποµάκρυνση βλαστήσεως
ήτοι βοτάνισµα και σκάλισµα της λεκάνης κάθε
φυταρίου. Το έδαφος σκαλίζεται γύρω από το φυτό σε
ακτίνα 30εκ. ξεκινώντας σε απόσταση 5εκ. µακριά από
το φυτό για να µην τραυµατιστεί το δεντράκι και σε
βάθος 10εκ. Ακολούθως αποµακρύνονται τα χόρτα και
συµπληρώνεται η λεκάνη µε χώµα αν έχει παρασυρθεί
από τις χειµερινές βροχές διαµορφώνοντας τη λεκάνη
ώστε να δεχθεί τόσο το νερό της βροχής όσο και των
ποτισµάτων διατηρώντας τη λεκάνη του λάκκου ώστε
να συνεχίζει 5–10 εκ. κάτω από την επιφάνεια του
φυσικού εδάφους. 

• Λίπανση

Η λίπανση έχει σκοπό την ενδυνάµωση των φυταρίων
και την αύξηση της πιθανότητας επιβίωσής των. 
Απαιτείται όπου τα εδάφη είναι φτωχά σε θρεπτικά
συστατικά για το φυτό.

• Πότισµα

Τα φυτάρια πρέπει να ποτίζονται την ξηρή περίοδο και
τουλάχιστον για τα επόµενα δύο χρόνια, ιδιαίτερα σε
περιοχές όπου δεν έχουµε συχνές βροχοπτώσεις. 

Μετά τη φύτευση ακολουθεί το πρώτο πότισµα.

Πρόσεξε να µην σκεπάζεται από χώµα, κανένα πράσινο
µέρος, κλαδάκι ή φύλλο. Η φύτευση τελείωσε!!



ΚατάΚατά τητη φύτευσηφύτευση
νανα θυµάσαιθυµάσαι ότιότι
ηη παρουσίαπαρουσία ενόςενός
ειδικούειδικού επιστήµοναεπιστήµονα

θεωρείταιθεωρείται
σηµαντικήσηµαντική! ! 



ΠρινΠριν φύγειςφύγεις φρόντισεφρόντισε νανα µηνµην αφήσειςαφήσεις σκουπίδιασκουπίδια καικαι
νανα πάρειςπάρεις µαζίµαζί τατα εργαλείαεργαλεία σουσου γιατίγιατί θαθα τατα χρειαστείςχρειαστείς

τηντην επόµενηεπόµενη φοράφορά..
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