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Προδιαγραθές Εγκαηάζηαζης Δένδρων 
 

 

Τν ηδαληθό γηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη ζθαθηεί κηα πεξηνρή βαζηά θαη πεξίπνπ 

5 θνξέο κεγαιύηεξε από ηε δηάκεηξν ηεο ξηδόζθαηξαο. Τν έηνηκν κίγκα εδάθνπο ζα 

ελζαξξύλεη ηελ αύμεζε ξίδαο πέξα από ηε ξηδόζθαηξαο θαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

έλα πγηέζηεξν δέληξν. 

 Σηε κεηαθύηεπζε, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί όηη ην ρώκα ζα θξαηεζεί γύξσ από 

ηηο ξίδεο. Πάληα πξέπεη νη ρεηξηζκνί ηνπ δέληξνπ λα γίλνληαη από ηε κπάια ρώκαηνο 

θαη όρη από ηνλ θνξκό ή ηνπο θιάδνπο. Επίζεο δελ πξέπεη λα ζηεγλώζεη ε ξηδόζθαηξα 

θαηά ηελ κεηαθύηεπζε. Αθόκε δελ πξέπεη λα ηξαπκαηίζνπκε ηελ ξίδα όηαλ 

ηνπνζεηείηαη.  

                 

 

Μεηά από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δέληξνπ, ην ρώκα ηνπ ιάθθνπ ζπκπηέδεηαη 

ειαθξά θαη νκνηόκνξθα γύξσ από ηε ξηδόζθαηξα. Γηα ην πόηηζκα ηνπνζεηείηαη έλαο 

πξνζηαηεπηηθόο δαθηύιηνο 3 πνδηώλ γύξσ από ην δέληξν. 

            Σε άιιεο πεξηπηώζεηο είλαη θαιύηεξν λα θπηεπηνύλ ακέζσο ηα δέληξα, 

γπκλόξηδα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνύλ νη εύζξαπζηεο ξίδεο από ην ζηέγλσκα. 

Εάλ δελ κπνξεί λα γίλεη ε θύηεπζε ιόγσ ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή ιόγν ηνπ 

εδάθνπο, ζπλίζηαηαη ε απνζήθεπζε ησλ δέληξσλ ζε κηα δξνζεξή ζέζε έηζη ώζηε λα 

θξαηεζνύλ νη ξίδεο πγξέο. 

Απαξαίηεηε είλαη ε ελπδάησζε ηνπ εδάθνπο κε λεξό από 3 έσο 6 ώξεο πξηλ 

ηελ θύηεπζε. Αθόκε πξέπεη λα αθαηξεζεί νπνηαδήπνηε ριόε κέζα ζε κηα θπθιηθή 

πεξηνρή ηξηώλ πνδηώλ.  

Τν δέληξν πξέπεη λα θπηεπηεί ζην ίδην βάζνο πνπ ήηαλ ζην θπηώξην, ρσξίο λα 

πξνθιεζεί ζηέλεκα ησλ ξηδώλ. Τα δέληξα ζα πξέπεη λα πνηίδνληαη αξθεηά θάζε 
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εβδνκάδα ή 10 εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ έηνπο.  Η θύηεπζε ησλ δέληξσλ 

& ησλ ζάκλσλ θαηά ηελ επνρή ηεο μεξαζίαο κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε.   

Ο ηδαληθόο ρξόλνο λα θπηεπηεί έλα δέληξν είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θζηλνπώξνπ κεηά από ηε θπιιόπησζε ή λσξίο ηελ άλνημε πξηλ από ην άλνηγκα ησλ 

νθζαικώλ.  Οη ζεξκνθξαζίεο εθείλε ηελ επνρή είλαη γεληθά πην δξνζεξέο θαη 

επηηξέπνπλ ζηα θπηά λα αλαπηύμνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηε λέα ζέζε πξηλ λα μεθηλήζνπλ 

νη βξνρέο ηεο άλνημεο θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνύ. Η θύηεπζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ κπνξεί επίζεο λα είλαη επηηπρήο αιιά έρεη έλαλ 

κεγαιύηεξν θίλδπλν θαη απαηηεί πεξηζζόηεξε άξδεπζε. 

 Η απόθαζε πόζν βαζηά πξέπεη λα θπηεπηεί ην δέληξν εμαξηάηαη από ηελ ξίδα 

ηνπ δέληξνπ. Η δηόγθσζε αθξηβώο επάλσ από ηε ξίδα, από όπνπ νη θύξηεο μύιηλεο 

ξίδεο δηαδίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δέληξνπ, πξέπεη λα είλαη κεξηθώο νξαηή επάλσ από 

ηελ θνξπθή ηνπ ρώκαηνο αθόηνπ έρεη θπηεπηεί ην δέληξν.  Πνιιά δέληξα θπηεύνληαη 

πάξα πνιύ βαζηά ζην θπηώξην.  Εάλ ε δηόγθσζε απηή δελ είλαη κεξηθώο νξαηή, 

πξέπεη λα αθαηξεζεί ιίγν ρώκα από ηελ θνξπθή ηεο ξηδόζθαηξαο.   

          Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δέληξνπ ζην θαηάιιειν βάζνο ε δηόγθσζε πξέπεη λα 

είλαη ζην πςειόηεξν ζεκείν.  Πξηλ ηνπνζεηεί ην δέληξν ζηελ ηξύπα, πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί όηη ε ηξύπα έρεη ζθαθηεί ζην θαηάιιειν βάζνο θαη όρη βαζύηεξα γηαηί 

νη πεξηζζόηεξεο από ηηο ζεκαληηθέο ιεπηέο ξίδεο ζα αλαπηπρζνύλ ζηηο αλώηεξεο 12 

ίληζεο ηνπ ρώκαηνο.  Εάλ ην δέληξν θπηεύεηαη πάξα πνιύ βαζηά, νη ξίδεο ζα 

δπζθνιεπζνύλ λα αλαπηπρζνύλ ιόγν ηεο έιιεηςεο νμπγόλνπ πνπ είλαη θξίζηκε γηα 

ηελ αλαπλνή ξίδαο. 

         Όηαλ ην δέληξν ηνπνζεηείηαη ζα πξέπεη λα επηρσκαησζεί ε ηξύπα θαηά ην 1/3  

ηνπ ζπλόινπ κε ην ρώκα πνπ αθαηξέζεθε.  Αθόκε ε παζζάισζε γηα ηελ ππνζηήξημε 

δελ είλαη απαξαίηεηε εάλ ην δέληξν αλαπηύρζεθε θαηάιιεια ζην θπηώξην. Η 

πξνζηαηεπηηθή παζζάισζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ζηηο πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη 

πεξίπησζε δεκίαο από ρνξηνθνπηηθά, βαλδαιηζκνύο ή ζπειιώδεηο αλέκνπο.  Εάλ 

πξαγκαηνπνηεζεί παζζάισζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δέλδξσλ είλαη απαξαίηεηε, ε 

ρξήζε 2 πάζζαισλ ππνζηήξημεο από θνηλνύ κε έλαλ εύθακπην δεζκό πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ θνξπθή θάζε παζζάινπ.   

Απηή ε κέζνδνο ζα θξαηήζεη ην δέληξν όξζην, παξέρεη επειημία γηα ηε 

κεηαθίλεζε ησλ δέληξσλ, θαη ειαρηζηνπνηεί ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ θνξκνύ.  λα 
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αθαηξέζεη ηελ παζζάισζε θαη ηνπο δεζκνύο. Οη πάζζαινη ππνζηήξημεο πξέπεη λα 

αθαηξνύληαη κεηά από ην πξώην έηνο αύμεζεο.            

     

 

   Τν λεξό είλαη ε ζεκαληηθόηεξε απαίηεζε γηα έλα πξόζθαηα θπηεκέλν δέληξν. Τν 

λεξό πξέπεη λα πγξαίλεη ηελ θξίζηκε δώλε ξίδαο ζε έλα βάζνο 12 ηληζώλ.  Η 

ελδεδεηγκέλε κέζνδνο πνηίζκαηνο είλαη κε ζηαιαθηήξεο.  
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