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Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο τρημαηοδοηικό μέζο LIFE + Nature ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης  



Διάνοιξη λάκκων, φφτευση και διαμόρφωση 

Η διάνοιξθ λάκκων φφτευςθσ ςτα μεςογειακά περιβάλλοντα και ειδικά ςε μεγάλα 

υψόμετρα με κλίςθ όπωσ τθσ Οίτθσ είναι αρκετά επίπονθ και οφείλεται κυρίωσ ςτθν 

ζλλειψθ πλοφςιου εδάφουσ, που ςε μεγάλο βακμό ζχει διαβρωκεί και το βάκοσ του 

γενικότερα ζχει ςθμαντικά περιοριςκεί. Οι διανοίξεισ ςιμερα 

γίνονται με μθχανικά μζςα και κυρίωσ με αυτόνομεσ 

τρυπάνεσ, αλλά ςυχνά χρθςιμοποιοφνται και μεγαλφτερα 

ςκαπτικά μθχανιματα όπου είναι εφικτι θ πρόςβαςθ και θ 

κίνθςθ. Σπανιότερα και κατά περίπτωςθ γίνονται και 

χειρονακτικά. Εν πάςει περιπτϊςει το μζγεκοσ των λάκκων 

κακορίηεται από το μζγεκοσ των 

βολοφφτων και από τθν εμπειρία 

των ειδικευμζνων ςυνεργείων. 

Συνικωσ το μζγεκοσ είναι 

40Χ40Χ40 εκατοςτά και ςτθν περίπτωςθ μασ ίςωσ και 50x 50x 50.. 

Όταν χρθςιμοποιοφνται μεγαλφτερα ςκαπτικά μζςα το βάκοσ και 

οι υπόλοιπεσ διαςτάςεισ είναι ουςιαςτικά μεγαλφτερο. Ο αρικμόσ 

των λάκκων κακορίηεται περίπου ςτα 100 φυτά ανά ςτρζμμα, 

εφόςον αναμζνεται να ζχουμε και κάποιεσ ςχετικζσ απϊλειεσ. Ο 

τελικόσ μασ ςτόχοσ και ςε περίπτωςθ δθμιουργίασ υψθλοφ δάςουσ κα πρζπει να είναι τα 25 

περίπου δζνδρα ςτο ςτρζμμα. Για να επιτευχκεί αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να υπάρξουν 

και ενδιάμεςεσ αραιϊςεισ. Ο φυτευτικόσ ςφνδεςμοσ δεν μπορεί να κακοριςκεί επακριβϊσ 

εφόςον το υπάρχον ζδαφοσ και θ φπαρξθ επιφανειακϊν βράχων κακορίηουν ςτθν ουςία 

τον αρικμό και τισ μεταξφ τουσ αποςτάςεισ, πζραν του ότι ςτόχοσ μασ είναι όχι θ 

κανονικότθτα τθσ φφτευςθσ αλλά θ φυςικότθτα.  

Οι φυτεφςεισ ςε καταςτάςεισ ζλλειψθσ φδατοσ πρζπει να γίνονται βακιζσ, δθλαδι το 

κατϊτερο τμιμα του βλαςτοφ του φυτοφ να είναι κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ, 

ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυγκράτθςθ ικανϊν ποςοτιτων φδατοσ. Η 

διαςπορά των φυτϊν ςτο χϊρο πρζπει να γίνεται με τθ δζουςα 

προςοχι ϊςτε να μθν διαταραχκεί θ ςυνοχι τθσ μπάλασ του 

χϊματοσ. Κατά τθ διαδικαςία φφτευςθσ ο εργάτθσ πρζπει να 

αφαιρεί το γλαςτράκι τθσ μπάλασ με τθ δζουςα προςοχι και να το 

αποκζτει ςτο λάκκο εφόςον ζχει προςκζςει ι αφαιρζςει ζδαφοσ, 

ϊςτε το φυτό να βρίςκεται ςτο επικυμθτό βάκοσ. Στθ ςυνζχεια 



προςκζτει ζδαφοσ αφαιρϊντασ μεγάλεσ πζτρεσ και χαλίκια. 

Το εδαφικό υλικό του πυκμζνα του λάκκου πρζπει να είναι 

χαλαρωμζνο ενϊ το υλικό που κα προςτίκεται πρζπει 

ςταδιακά να ςυμπιζηεται με το πόδι ϊςτε να ζρκει ςε καλι 

επαφι με το ριηικό ςφςτθμα. Η πλιρωςθ του λάκκου με 

χϊμα πρζπει να φτάνει μζχρι το ςθμείο που αρχίηει θ κόμθ 

του δενδρυλλίου. Το ζδαφοσ που προςτίκεται πρζπει να ςυλλζγεται από τα ανάντθ του 

λάκκου και αν χρειαςκεί διευρφνοντασ το λάκκο και ςε καμιά περίπτωςθ από τα κατάντθ. 

Αυτό κα διευκολφνει και τθ διαμόρφωςθ του λάκκου κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

διευρφνεται θ περιοχι ςυγκζντρωςθσ νεροφ, εκμεταλλευόμενοι και τισ μικρζσ νεροςυρμζσ 

που ςχθματίηονται ςτο ζδαφοσ και να διευκολφνεται θ είςοδοσ νεροφ ςτο λάκκο. Όταν 

ολοκλθρωκεί θ φφτευςθ το ζδαφοσ πιζηεται με τα πόδια του, ϊςτε να ζρκει ςτθ 

μεγαλφτερθ δυνατι ςυνοχι με τθ μπάλα τθσ ριηόςφαιρασ. Ποτζ δεν πιζηουμε τθν 

επιφάνεια κοντά ςτο βλαςτό του φυτοφ αλλά μόνο περιφερειακά, ϊςτε να μθν 

καταςτραφεί θ ςυνοχι τθσ μπάλασ και το ριηικό ςφςτθμα του φυτοφ. Η διαμόρφωςθ του 

λάκκου πρζπει να ζχει χοανοειδι μορφι προσ το βλαςτό του φυτοφ.  

Ο λάκκοσ φφτευςθσ κα καλυφκεί  ςτθ ςυνζχεια με πλαςτικό διαμζτρου 40-50 cm. Το 

πλαςτικό πρζπει να ζχει ςχίςιμο ζωσ το κζντρο και οπι ςτο κζντρο απ’ όπου διζρχεται το 

φυτό. Στθ ςυνζχεια το πλαςτικό καλφπτεται με ζδαφοσ για να προςτατεφεται από τον ιλιο. 

Παράλλθλα το πλαςτικό επικάλυψθσ προςτατεφει το φυτεμζνο φυτό από τθν ανάπτυξθ 

ανταγωνιςτικισ βλάςτθςθσ και περιορίηει τθν επιφανειακι εξάτμιςθ βελτιϊνοντασ τισ 

υδατικζσ ςυνκικεσ ςτθ ρίηα. 

Μετά τθ φφτευςθ είναι απαραίτθτο το πρϊτο πότιςμα, ϊςτε να ζλκει ςε καλφτερθ επαφι 

το ζδαφοσ με τθ μπάλα του φυτοφ εκτόσ αν το ζδαφοσ είναι ιδθ υγρό. 

Για τισ περιπτϊςεισ που κα κρικεί κατά τθ διάνοιξθ του λάκκου ότι θ εδαφικι υγραςία είναι 

ςχετικά χαμθλι, κα προςτεκεί ποςότθτα διογκωμζνου περλίτθ, που ςυγκρατεί κάποια 

επιπλζον υγραςία, τθν οποία αποδίδει ςτο φυτό κατά τθν δφςκολθ ξθρι περίοδο. 

 

1.  Φφτεςη ςε πρανέσ 



 

2. Κάλυψη με πλαςτικό φφαςμα 

 

3. Τελική μορφή λάκκου 


