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Η εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» δραστηριοποιείται στο χώρο της κομποστοποίησης, της παραγωγής, και της συσκευασίας φυτοχωμάτων
πάνω από 55 συναπτά έτη διαθέτοντας νέες
σύγχρονες ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις εκτάσεως
60 στρεμμάτων στον Αυλώνα Αττικής.
Τα υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα που
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του
πρωτογενούς υλικού, καθώς επίσης και το
υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας του προσωπικού
της, εγγυώνται την άριστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων καλύπτει κάθε ανάγκη της αγοράς προσφέροντας στους πελάτες της εξαιρετικής ποιότητας φυτοχώματα, εδαφικά υποστρώματα &
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Οι έμπιστοι συνεργάτες μας, μας στηρίζουν
και τους ανταμείβουμε με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. Μέσα από τις κατασκευές πρασίνου σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους
αναδεικνύονται τα φυτοχώματα μας και σε
μεγάλα τεχνικά έργα, όπως το πάρκο Σταύρος
Νιάρχος, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, το Costa
Navarino, το Amanzoe, το κτήριο της Agemar,
«The Orbit» της Noval του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ,
το River West, το Athens Marriott Hotel, το
Μέγαρο του ΟΤΕ, η ανάπλαση στο λιμάνι του
Πειραιά, το ηλιακό πάρκο Δραπετσώνας, η
πλατεία Κορυδαλλού, η ανάπλαση στον Γέρακα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και πολλά
ακόμη έργα.
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Άδειες και Πιστοποιήσεις Ποιότητας
Οι άδειες, οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις αποτελούν τη δικαίωση των προσπαθειών μας!
Η εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» διαθέτει όλες τις
απαιτούμενες άδειες και πιστοποιήσεις παραγωγής, μίξης και συσκευασίας φυτοχωμάτων, κομπόστ και εδαφικών υποστρωμάτων που επιβάλλει η Ελληνική Νομοθεσία και την καθιστούν την
πλέον αξιόπιστη στο χώρο της!
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από Ανεξάρτητο
Φορέα Πιστοποίησης για τα παρακάτω Συστήματα
Διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί και
εφαρμόζεται ένα Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, το
οποίο ικανοποιεί πλήρως, τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων:
• Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015)
• Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015)
• Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001:2018)
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Τεχνικό φυλλάδιο

Εδαφικά υποστρώματα
Φυσικοχημικές ιδιότητες εδαφικών υποστρωμάτων
Εδαφικό υπόστρωμα είναι ένα μέσο ανάπτυξης των

• Έδαφος, δηλαδή φυσικό χώμα αγρού, εκσκαφής.

φυτών. Σε εξειδικευμένες χρήσεις, όπως κηποτεχνι-

• Οργανικά υλικά, όπως τύρφη, κομπόστ, κοπριά.

κές εφαρμογές, φυτώρια κλπ., σε περιορισμένο χώρο ή

• Ανόργανα υλικά, πχ άμμος, περλίτης, ελαφρόπετρα.

όγκο εδάφους, το εδαφικό υπόστρωμα μπορεί να είναι

Παρακάτω δίνονται οι κύριες φυσικοχημικές ιδιότητες

ένα μείγμα από δύο ή περισσότερα συστατικά που ανή-

των εδαφών και εδαφικών υποστρωμάτων με το χαρα-

κουν στις τρεις κατηγορίες:

κτηρισμό τους σύμφωνα με το USDA των ΗΠΑ.

pH: Το pH είναι ένα μέτρο της οξύτητας ή της βασικότητας (αλκαλικότητας) ενός εδάφους και επηρεάζει πολλές
χημικές διεργασίες, όπως τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών των φυτών. Για τα περισσότερα φυτά, το
αποδεκτό εύρος pH είναι μεταξύ 4,5 και 8,5. Το κάθε φυτικό είδος όμως έχει το δικό του εύρος, ανάλογα με το πόσο
οξύφιλο ή αλκαλόφιλο είναι αυτό.
Υπερβολικά όξινο

<3,5

Εξαιρετικά όξινο

3,5–4,4

Πολύ έντονα όξινο

4,5–5,0

Ισχυρά όξινο

5,1–5,5

Μέτρια όξινο

5,6–6,0

Ελαφρώς όξινο

6,1–6,5

Ουδέτερο

6,6–7,3

Ελαφρώς αλκαλικό

7,4-7,8

Μέτρια αλκαλικό

7,9–8,4

Ισχυρά αλκαλικό

8,5-9,0

Πολύ ισχυρά αλκαλικό

> 9,0

Ηλεκτρική αγωγιμότητα: Η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι
ένα μέτρο της ποσότητας των αλάτων στο έδαφος (αλατότητα). Επηρεάζει την ευρωστία των φυτών, τη διαθεσιμότητα του νερού και των θρεπτικών συστατικών των φυτών,
καθώς και τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών του
εδάφους. Αλατούχα εδάφη απαντώνται κυρίως σε ξηρά
και ημίξηρα κλίματα. Είναι συχνά στο μεσογειακό κλίμα της
χώρας μας, όπου τους θερινούς μήνες οι βροχοπτώσεις
είναι ελάχιστες και η εξατμισοδιαπνοή έντονη. Τα επίπεδα
αλάτων στο έδαφος αυξάνονται συχνά με τη λίπανση, την
άρδευση και άλλες καλλιεργητικές τεχνικές.
Ηλεκτρική αγωγιμότητα
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Οργανική ουσία: Η οργανική ουσία είναι το οργανικό
συστατικό του εδάφους που αποτελείται από υπολείμματα
φυτών, ζώων και μικροοργανισμών του εδάφους σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης. Όταν έχει πλήρως αποσυντεθεί
ονομάζεται χούμος.
Η οργανική ουσία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη στις φυσικές
και χημικές ιδιότητες του εδάφους, στο οποίο επιδρά με
πολύπλοκες φυσικοχημικές διεργασίες. Βελτιώνει τη δομή
του εδάφους, την απορρόφηση και κατακράτηση νερού, τη
βιοποικιλότητα των μικροοργανισμών. Την ανακύκλωση,
απορρόφηση και συγκράτηση των θρεπτικών στοιχείων
αλλά και ρύπων.
Αυξάνει σημαντικά τη ρυθμιστική ικανότητα και την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων. Αποτελεί πηγή θρεπτικών
συστατικών των φυτών, ιδίως αζώτου (N), φωσφόρου (P)
και θείου (S), μαζί με μικροθρεπτικά, τα οποία απελευθερώνει με αργό ρυθμό με την ανοργανοποίηση. Η βελτίωση
της δομής οφείλεται στην ιδιότητα της οργανικής ουσίας
να συνενώνει μεμονωμένα ορυκτά σωματίδια σε εδαφικά
συσσωματώματα.
Κατά συνέπεια βελτιώνονται το πορώδες (εδαφικοί πόροι), η κίνηση και η στράγγιση του νερού, αλλά και η ανταλλαγή αερίων όπως οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα κλπ.
Οργανική ουσία

Κατηγορία

dS/m

Κατηγορία

%

Μη αλατούχο

0-2

Πολύ χαμηλή

0-1

Μέτρια αλατούχο

2-4

Χαμηλή

1-2

Αλατούχο

4-8

Μέση

2-4

Ισχυρά αλατούχο

8-16

Υψηλή

4-8

Υπερβολικά αλατούχο

>16

Πολύ υψηλή

>8
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Φυσικοχημικές ιδιότητες
των εδαφών
Μηχανική σύσταση: Η μηχανική σύσταση αναφέρεται
στην αναλογία (ποσοστά) των σωματιδίων μεγέθους άμμου, ιλύος και αργίλου που αποτελούν το ανόργανο ορυκτό κλάσμα του εδάφους. Η ορυκτή ύλη του εδάφους, σε
αντίθεση με την οργανική, προέρχεται από την αποσάθρωση των πετρωμάτων. Τα περισσότερα εδάφη αποτελούνται
από διάφορα μεγέθη ορυκτών σωματιδίων.
Με βάση το μέγεθός τους, τα σωματίδια κατατάσσονται
σε τρεις γενικές κατηγορίες: Άμμο, Ιλύ και Άργιλο. Η κάθε
κατηγορία μπορεί να διαιρεθεί σε περισσότερες, με ιδιαίτερο αγρονομικό ενδιαφέρον τις υποκατηγορίες άμμου. Η
άμμος αποτελεί το μεγαλύτερο από τα ορυκτά σωματίδια.
Τα σωματίδια άμμου δημιουργούν μεταξύ τους μεγάλους
πόρους που βελτιώνουν τον αερισμό και τη ροή του νερού.
Τα εδάφη με υψηλό ποσοστό άμμου έχουν γενικά πολύ
καλή στράγγιση. Η ιλύς αποτελεί το μεσαίο μέγεθος εδαφικών σωματιδίων. Έχει καλή ικανότητα συγκράτησης νερού
και καλά χαρακτηριστικά που καθιστούν το έδαφος γόνιμο.
Η άργιλος αποτελεί το μικρότερο μέγεθος εδαφικών σωματιδίων. Έχει μεγάλη ικανότητα να συγκρατεί νερό και
θρεπτικά που είναι διαθέσιμα στα φυτά. Δημιουργεί πολύ
μικρούς πόρους, με αποτέλεσμα ανεπαρκή αερισμό και
κακή αποστράγγιση του νερού. Η άργιλος σχηματίζει συμπαγή συσσωματώματα όταν στεγνώνει, ενώ είναι κολλώδης υγρή.

Μηχανική Σύσταση

Ορυκτό σωματίδιο

Διάμετρος (mm)

Άργιλος

< 0,002

Ιλύς

0,002 – 0,05

Άμμος

0,05 – 2,00

Υποκατηγορίες
Άμμου

Διάμετρος (mm)

Πολύ λεπτή

0,05 – 0,10

Λεπτή

0,10 – 0,25

Μέση

0,25 – 0,50

Χονδρή

0,50 – 1,00

Πολύ χονδρή

1,00 – 2,00

Ανάλογα με το ποσοστό άμμου, ιλύος και αργίλου, κάθε
έδαφος ταξινομείται σε μια από τις δώδεκα κατηγορίες μηχανικής σύστασης που δίνονται παραστατικά σε τριγωνικό
διάγραμμα.
Υδατοϊκανότητα: Υδατοϊκανότητα ή μέγιστη ικανότητα
συγκράτησης νερού είναι η ποσότητα του νερού (υγρασίας) που διατηρείται στο έδαφος μετά την απομάκρυνση της
περίσσειας νερού με τη στράγγιση, δηλαδή της κίνησης με
τη βαρύτητα προς τα κάτω. Στην υδατοϊκανότητα οι μεγάλοι εδαφικοί πόροι είναι γεμάτοι με αέρα και νερό, ενώ οι
μικρότεροι πόροι είναι ακόμα γεμάτοι νερό. Η περιεκτικότητα νερού και αέρα θεωρούνται ιδανικές για την ανάπτυξη
των φυτών. Η αρνητική πίεση ή τάση της εδαφικής υγρασίας είναι περίπου -0,33 bar.
Σημείο μάρανσης: Σημείο μάρανσης είναι η ποσότητα
του νερού στο έδαφος, κάτω από την οποία τα φυτά μαραίνονται. Το έδαφος περιέχει ακόμα νερό, αλλά είναι πολύ
δύσκολο για τις ρίζες να το απορροφήσουν από το έδαφος.
Η αρνητική πίεση ή τάση της εδαφικής υγρασίας είναι περίπου -15 bar.
Διαθέσιμη υγρασία: Διαθέσιμη υγρασία ή περιεκτικότητα σε διαθέσιμο νερό, είναι η πραγματικά διαθέσιμη ποσότητα του νερού στα φυτά. Είναι το αποθηκευμένο νερό
στην υδατοϊκανότητα μείον το νερό που παραμένει στο
έδαφος στο σημείο μάρανσης. Η οργανική ουσία αυξάνει
σημαντικά τη διαθέσιμη υγρασία του εδάφους, λόγω της
ικανότητας να απορροφά και να κατακρατεί νερό. Σημαντική επίδραση έχει και η μηχανική σύσταση του εδάφους.

Ανθρακικό ασβέστιο: Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3)
απαντάται κυρίως στα ασβεστολιθικά εδάφη. Τα εδάφη
αυτά έχουν υψηλή περιεκτικότητα, συχνά μεγαλύτερη
από 15%. Είναι ευρύτατα διαδεδομένα σε ξηρότερες περιοχές, όπως στη χώρα μας. Η παραγωγικότητα τους είναι
ικανοποιητική, όταν παρέχεται επαρκές νερό και θρεπτικά συστατικά. Η έλλειψη φωσφόρου είναι πολύ συχνή
σε ασβεστολιθικά εδάφη. Συχνή είναι επίσης η έλλειψη
μικροθρεπτικών, ιδίως ψευδάργυρου και σιδήρου. Έχουν
καλή συσσωμάτωση και καλή εδαφική δομή, αν και συχνά
υπάρχει αδιαπέραστος ορίζοντας. Έχουν συνήθως χαμηλή
περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και επομένως άζωτο. Η
προσθήκη οργανικών υλικών, όπως κομπόστ, τύρφης, κοπριάς κλπ είναι αναγκαία για τη βελτίωση της γονιμότητας
τους.
Ανθρακικό ασβέστιο

Κατηγορία

%

Πολύ χαμηλή

< 0,5

Χαμηλή

0,5-2

Μέση

2-15

Υψηλή

15-40

Πολύ υψηλή

> 40
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Εγκατάσταση ζαρντινιερών
και γλαστρών
Τεχνικές οδηγίες για την επιλογή του
κατάλληλου εδαφικού μείγματος κατά
την εγκατάσταση φυτοδοχείων

Παράγοντες για την επιλογή του εδαφικού μείγματος

Τα φυτοδοχεία χρησιμοποιούνται για καλλωπιστικά
και άλλα φυτά σε υπαίθριους χώρους όπως μπαλκόνια,
εξώστες, βεράντες και στο εσωτερικό κτιρίων όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα κλπ.
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Χαρακτηριστικό των φυτοδοχείων είναι ο περιορισμένος χώρος ανάπτυξης των φυτών, όπου τα φυτά αναπτύσσουν τις ρίζες τους σε μικρό όγκο εδάφους. Το εδαφικό μείγμα πρέπει να εξασφαλίσει στον περιορισμένο
χώρο συνθήκες παραπλήσιες με αυτές του φυσικού
περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε
φυτού. Το κατάλληλο εδαφικό μείγμα (σε είδος και
ποσότητα) είναι θεμελιώδες για την επιτυχή ανάπτυξη
και τη συντήρηση των φυτών στα φυτοδοχεία. Τα φυτά
αναπτύσσονται μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες, οπότε
υπάρχει μεγάλη ευελιξία χρήσης του κατάλληλου μείγματος για κάθε φυτό φυτοδοχείου.
Το βάρος αποτελεί πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό
του εδαφικού μείγματος των φυτοδοχείων. Ένα ελαφρύ
και πορώδες εδαφικό μείγμα διευκολύνει τη μετακίνηση, την αναδιάταξη στο χώρο, την αντικατάσταση φυτών,
τη μεταφύτευση σε μεγαλύτερο φυτοδοχείο κλπ. Ευνοεί
επίσης την καλή αποστράγγιση του νερού, αποφεύγοντας έτσι φυτοπαθολογικές προσβολές των ριζών και
του λαιμού των φυτών. Η ανάμειξη οργανικών υλικών
με ανόργανα ελαφριά αδρανή υλικά εξασφαλίζει το κατάλληλο μείγμα χαμηλού ειδικού βάρους.
Η επιλογή του κατάλληλου εδάφους για την εγκατάσταση φυτοδοχείων βοηθάει στην καλή ανάπτυξη
των φυτών και για άλλους λόγους καθώς το κατάλληλο
έδαφος έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί την επιθυμητή ποσότητα νερού και οργανικής ουσίας για τα φυτά.
Επιπλέον, επιδρά έμμεσα στην δυνατότητα των φυτών
να αντιστέκονται σε εχθρούς και ασθένειες και να αντιδρούν καλύτερα σε ενέργειες όπως το κλάδεμα ή μη
ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος (φωτισμός, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική υγρασία και ρύπανση κλπ.).
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Τα καλλωπιστικά φυτά ευδοκιμούν σε ποικιλία εδαφικού pH, ανάλογα με το βοτανικό είδος τους.
Σε όξινο εδαφικό pH (< 6,5) ευδοκιμούν Αζαλέες, Ροδόδεντρα, Καμέλιες, Ορτανσίες, Μανόλιες, Γαρδένιες,
Μπιγκόνιες, κλπ.
Σε ουδέτερο (6,5-7,5) ευδοκιμούν τα περισσότερα
φυτά, εκτός από εκείνα που προτιμούν αποκλειστικά
πολύ όξινο ή πολύ αλκαλικό περιβάλλον.
Σε αλκαλικό (>7,5) ευδοκιμούν Άλυσσος, Καλέντουλες, Κενταύρια, Λεβάντες, γρασίδι Μίσκανθος, Κάνα,
Σάλβιες, Αχίλλεια, Βίγκα, Κισσοί, Γιασεμί κίτρινο, Κυδωνίαστρα, Μαργαρίτες, Πασχαλιές, Βιβούρνα, Ιβίσκος Συριακός, Φλοξάκια, Φορσύθιες, Πυξάρια, Τάξος, Γιούκες,
Βεϊγκέλιες, Σπειρέες, Πεύκο Μούγκο κλπ.

Εγκατάσταση ζαρντινιερών
και γλαστρών

Τρείς είναι οι βασικές χρήσεις των εδαφικών μειγμάτων που
δημιουργούμε, σε ότι αφορά τη φύτευση σε φυτοδοχεία:
1. Η δημιουργία υποστρώματος για την καλύτερη δυνατή συγκράτηση και απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από
το έδαφος προς τα φυτά.
2. Η δυνατότητα επιτυχούς στίρηξης των φυτών μέσα στα φυτοδοχεία και η δημιουργία επαρκούς ριζικού συστήματος.
3. Η καλύτερη δυνατή απορροή του νερού άρδευσης και ο
επαρκής αερισμός των ριζών.

Επιθυμητές ιδιότητες εδάφους για την εγκατάσταση φυτοδοχείων
pH

Άμμος

Άργιλος

Υδατοϊκανότητα

Οργανική
Ουσία

Ανθρ.
ασβέστιο

Ηλ. αγωγιμότητα

ΟΞΙΝΑ
Φυτοδοχεία

4,5-6,5

50-80 %

10-20 %

>25 %

>20 %

<2 %

<1 mS/cm

ΟΥΔΕΤΕΡΑ
Φυτοδοχεία

6,5- 7,5

50-80 %

10-20 %

>25 %

>15 %

<7 %

<1 mS/cm

ΑΛΚΑΛΙΚΑ
Φυτοδοχεία

7,5-8,5

50-80 %

10-20 %

>25 %

>15 %

<18 %

<1 mS/cm

Με βάση τις επιθυμητές ιδιότητες του εδάφους για την επιτυχή εγκατάσταση
των φυτοδοχείων, διαμορφώνουμε το εδαφικό μείγμα χρησιμοποιώντας στην
κατάλληλη αναλογία τα εδαφικά υλικά.

Πάντοτε και σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή δημιουργούμε το εδαφικό
μείγμα στις επιθυμητές αναλογίες και με βάση τις προδιαγραφές της κατασκευής.
* Όλα μας τα προϊόντα παραδίδονται σε σάκους BIG-BAG ή σε μικρότερες συσκευασίες, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε κατασκευής.

Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας φυτοχώματα και κομπόστ για φύτευση σε ζαρντινιέρες και γλάστρες. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα παρακάτω:
• Το «Grow Plus», εδαφικό υπόστρωμα με ξανθιά τύρφη, περλίτη, ελαφρόπετρα και άμμο.
• Τo «Premium Soil + Zεόλιθος» υπόστρωμα το οποίο βασίζεται στην ξανθιά και στην μαύρη τύρφη, εμπλουτισμένο με
κομπόστ, ζεόλιθο, περλίτη.
• Για «Οξύφιλα», από ξανθιά τύρφη, χουμοποιημένα φυτικά
υπολείμματα, περλίτη.
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Τεχνικό φυλλάδιο

Εγκατάσταση ξηρικού
τοπίου και βραχόκηπου
Τεχνικές οδηγίες για την επιλογή του
κατάλληλου εδαφικού μείγματος σε
ξηρικό τοπίο και βραχόκηπο
τητη είναι λοιπόν για την καλή ανάπτυξη των ξηρόφυτων
η προσθήκη οργανικών υλικών για τον εμπλουτισμό του
εδάφους στο 3-5% περίπου.

Παράγοντες για την επιλογή του εδαφικού μείγματος

Ως προς τις άλλες ιδιότητες, τα εδάφη σε ξηρό και θερμό περιβάλλον έχουν συχνά υψηλό αλκαλικό pH και
υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο.
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Με τον όρο ξηρικός ή άνυδρος κήπος, ή ευρύτερα
ξηρική διαμόρφωση τοπίου (Xeriscaping), εννοούμε τη
διαμόρφωση κήπων και τοπίων σε περιοχές με ξηρό,
ημίξηρο και θερμό κλίμα, με φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία και ελάχιστη άρδευση ακριβείας πχ στάγδην ή
καθόλου άρδευση.
Το κατάλληλο έδαφος είναι θεμελιώδες για την επιτυχή εγκατάσταση, την καλή ανάπτυξη και τη συντήρηση
του ξηρικού τοπίου.
Η στράγγιση αποτελεί πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του εδαφικού υποστρώματος των ξηρικών αναπλάσεων. Τα ξηρόφυτα δεν ανέχονται υψηλή εδαφική
υγρασία. Το έδαφος πρέπει να είναι σχετικά ελαφρύ και
πορώδες για να εξασφαλίζεται η καλή στράγγιση και ο
αερισμός, απαραίτητα για την ανεμπόδιστη και υγιή ανάπτυξη των ριζών.
Η μηχανική σύσταση του εδάφους με υψηλή περιεκτικότητα σε άμμο χαρακτηρίζεται ως αμμοπηλώδης,
πηλοαμμώδης ή αμμοαργιλοπηλώδης, με περιεκτικότητα σε άμμο 55-80% και άργιλο 10-20%. Αδρανή υλικά
μπορούν να προστεθούν, ακόμη και σε σχετικά αμμώδη
εδάφη σε μικρότερη βέβαια ποσότητα, ανάλογα με την
περιεκτικότητα τους σε άμμο.
Η οργανική ουσία είναι συνήθως πολύ χαμηλή σε
σχετικά αμμώδη εδάφη, ιδιαίτερα υπό ξηρό και θερμό περιβάλλον λόγω της ταχείας ανοργανοποίησης της.
Η οργανική ουσία βελτιώνει πολλές ιδιότητες του εδάφους, όπως τη δομή, τη συγκράτηση νερού και θρεπτικών συστατικών, το πορώδες, τον αερισμό κλπ. Απαραί-
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Το pH του εδάφους είναι κατά προτίμηση μεταξύ 7-8,
αλλά ανεκτό είναι και μεταξύ 6,5-8,5, ανάλογα και με τα
είδη φυτών.
Το ανθρακικό ασβέστιο πρέπει να είναι χαμηλής ή μέσης περιεκτικότητας, κατά προτίμηση μικρότερης από
35%. Ανεκτή όμως είναι και υψηλότερη περιεκτικότητα,
ανάλογα και με τα είδη φυτών.
Η υδατοϊκανότητα των εδαφών με την παραπάνω μηχανική σύσταση είναι χαμηλή αλλά ικανοποιητική, συνήθως >15%, αποθηκεύοντας και παρέχοντας το απαραίτητο νερό στα φυτά.
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα, που χαρακτηρίζει την αλατότητα του εδάφους, επιτρέπεται να είναι χαμηλή έως
ελαφρά αυξημένη <2 mS/cm, ανάλογα και με τα είδη
φυτών. Υψηλή αγωγιμότητα είναι επιβλαβής και μπορεί
να προκαλέσει ξηράνσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά φυτά μετά
τη φύτευση.
Η κάλυψη του εδάφους με οργανικά υλικά (mulch) είναι συνήθης πρακτική για τη μείωση της εξάτμισης και
της θερμοκρασίας του εδάφους, τον περιορισμό των ζιζανίων αλλά και για καλλωπιστικούς λόγους. Η επιφανειακή στρώση του εδάφους καλύπτεται με φλοιό πεύκου ή
άλλα αδρανή υλικά όπως ελαφρόπετρα, βότσαλο κλπ.

Εγκατάσταση ξηρικού τοπίου
και βραχόκηπου
αρκετά αμμώδες και η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία
πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη των άλλων ξηρικών
τοπίων, περίπου 4-6%.

Βραχόκηπος

Ιδιαίτερη κατηγορία ξηρικού τοπίου συνιστά ο βραχόκηπος. Ο βραχόκηπος, είναι ένα μικρό τμήμα του κήπου
με φυτά ανάμεσα σε βράχους, πέτρες, βότσαλα, άλλους
λίθους και διακοσμητικά υλικά. Τα φυτά είναι προσαρμοσμένα σε ξηρικές συνθήκες, ανθεκτικά στην ξηρασία
και σε υψηλές θερμοκρασίες. Για το λόγο αυτό, τα δημοφιλή φυτά για βραχόκηπο είναι οι κάκτοι, τα παχύφυτα,
τα αρωματικά, τα ξηρικά μεσογειακά και άλλα ανθεκτικά
φυτά χαμηλής σε ύψος ανάπτυξης.
Η στράγγιση αποτελεί πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό
του εδαφικού υποστρώματος των βραχόκηπων. Τα φυτά
που βρίσκονται στους βραχόκηπους είναι συνήθως είδη
που ευδοκιμούν σε καλά στραγγιζόμενο, και ελάχιστα ή
καθόλου αρδευόμενο έδαφος.Το έδαφος πρέπει να είναι

Επιθυμητές ιδιότητες εδάφους ξηρικού τοπίου
(Παχύφυτα, Κάκτοι, Μεσογειακά ξηρικά φυτά) και βραχόκηπου
pH

Άμμος

Άργιλος

Υδατοϊκανότητα

Οργανική
Ουσία

Ανθρ.
ασβέστιο

Ηλ. αγωγιμότητα

Ξηρικό Τοπίο

6,5-8,5

55-80%

10-20%

>15%

3-5%

<35%

<2 mS/cm

Βραχόκηπος

6,5-8,5

55-80%

10-20%

>15%

4-6%

<35%

<2 mS/cm

Με βάση τις επιθυμητές ιδιότητες του εδάφους για την επιτυχή εγκατάσταση των φυτοδοχείων, διαμορφώνουμε το εδαφικό μείγμα χρησιμοποιώντας στην κατάλληλη αναλογία τα εδαφικά υλικά.

Πάντοτε και σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή δημιουργούμε το εδαφικό
μείγμα στις επιθυμητές αναλογίες και με βάση τις προδιαγραφές της κατασκευής.
* Όλα μας τα προϊόντα παραδίδονται σε σάκους BIG-BAG ή σε μικρότερες συσκευασίες, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε κατασκευής.

Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας φυτοχώματα και κομπόστ για
ξηρικό τοπίο και βραχόκηπους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
• Το «Υπόστρωμα για Κάκτους και Παχύφυτα» αποτελείται από κομποστοποιημένα υλικά φυτικής προέλευσης, τύρφη, περλίτη και ποταμίσια
άμμο.
• το «Organic Compost» ως εδαφοβελτιωτικό πλούσιο σε μάκρο- και
μίκρο-θρεπτικά συστατικά για μία ισορροπημένη θρέψη των φυτών
(όπως και σε N,P,K).
• Οι σάκοι BIG-BAG «Άμμος» για τη βελτίωση του υφιστάμενου εδαφικού μείγματος.
• Ο «Φλοιός Πεύκου» υλικό εδαφοκάλυψης από φυσικό ξύλο πεύκου.
• Άλλα υλικά εδαφοκάλυψης όπως: το «Βότσαλο» και η «Ελαφρόπετρα».
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Τεχνικό φυλλάδιο

Εγκατάσταση δένδρων
και θάμνων
Τεχνικές οδηγίες για την επιλογή του
κατάλληλου εδαφικού μείγματος κατά
την εγκατάσταση δένδρων και θάμνων.

Παράγοντες για την επιλογή του εδαφικού μείγματος

Τα δένδρα και οι θάμνοι είναι τα βασικά πολυετή καλλωπιστικά φυτά στη διαμόρφωση ιδιωτικών και δημόσιων κήπων ή τοπίων. Τα δένδρα και οι θάμνοι φυτεύονται μεμονωμένα σε λάκκο, γραμμικά σε φράκτη ή
μπορντούρα, σε ομάδες κλπ.
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Το κατάλληλο έδαφος είναι θεμελιώδες για την επιτυχή εγκατάσταση, την καλή ανάπτυξη και τη συντήρηση
των δένδρων και θάμνων. Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται σε μεγαλύτερο βάθος από τα άλλα είδη φυτών. Η
προετοιμασία και ο εμπλουτισμός του εδάφους σε βάθος είναι απαραίτητος για την ευρωστία τους. Γύρω από
τη μπάλα χώματος του προς φύτευση φυτού, ο λάκκος ή
η γραμμή φύτευσης γεμίζονται με βελτιωμένο εδαφικό
μείγμα μαζί με το τοπικό φυσικό έδαφος.
Η στράγγιση αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για
τους λάκκους φύτευσης των δένδρων και θάμνων, ιδιαίτερα σε θέσεις με βαρύ αργιλώδες φυσικό έδαφος.
Το εδαφικό μείγμα με το οποίο γεμίζεται ο λάκκος πρέπει να είναι σχετικά ελαφρύ. Έτσι εξασφαλίζεται καλή
στράγγιση, πορώδες και αερισμός, απαραίτητα για την
ανεμπόδιστη και υγιή ανάπτυξη των ριζών.
Η μηχανική σύσταση του εδαφικού μείγματος του
λάκκου με υψηλή περιεκτικότητα σε άμμο χαρακτηρίζεται ως αμμοπηλώδης, πηλοαμμώδης ή αμμοαργιλοπηλώδης, με περιεκτικότητα σε άμμο 55-80% και άργιλο
10-20%. Αδρανή υλικά μπορούν να προστεθούν βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το έδαφος του λάκκου, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε άμμο.
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Η οργανική ουσία είναι συνήθως πολύ χαμηλή σε πολλά εδάφη της χώρας, ιδιαίτερα υπό ξηρό και θερμό περιβάλλον. Η οργανική ουσία βελτιώνει πολλές ιδιότητες
του εδάφους, όπως τη δομή, τη συγκράτηση νερού και
θρεπτικών συστατικών, το πορώδες, τον αερισμό κλπ.
Απαραίτητη είναι λοιπόν για την καλή ανάπτυξη των δένδρων και θάμνων η προσθήκη οργανικών υλικών για τον
εμπλουτισμό του εδάφους του λάκκου στο 4-8% περίπου.
Το pH του εδάφους είναι κατά προτίμηση μεταξύ 5,58,5 ανάλογα με το είδος δένδρου ή θάμνου. Σε κάθε λάκκο μπορεί να γίνει εξατομικευμένη βελτίωση του pH με
τη προσθήκη όξινων ή αλκαλικών βελτιωτικών υλικών.
Το ανθρακικό ασβέστιο συνιστάται να είναι χαμηλής ή
μέσης περιεκτικότητας, κατά προτίμηση μικρότερης από
30%. Ανεκτή όμως είναι και υψηλότερη περιεκτικότητα,
ανάλογα και με το είδος δένδρου ή θάμνου.
Η υδατοϊκανότητα των εδαφών με την παραπάνω μηχανική σύσταση είναι χαμηλή αλλά ικανοποιητική, συνήθως >15%, αποθηκεύοντας και παρέχοντας το απαραίτητο νερό στα φυτά. Η προσθήκη οργανικών υλικών
αυξάνει σημαντικά την υδατοϊκανότητα.
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα, που χαρακτηρίζει την αλατότητα του εδάφους, συνιστάται να είναι χαμηλή <1,2
mS/cm. Υψηλή αγωγιμότητα είναι επιβλαβής και μπορεί
να προκαλέσει ξηράνσεις, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα νεαρά
δένδρα και θάμνους. Δένδρα ή θάμνοι ανθεκτικά στην
αλατότητα αναπτύσσονται καλά και σε υψηλότερη αγωγιμότητα.

Εγκατάσταση
δένδρων και θάμνων
Το κατάλληλο έδαφος διευκολύνει τη διατήρηση των
δένδρων και θάμνων και μειώνει το κόστος συντήρησης
στις εργασίες όπως το πότισμα, το κλάδεμα, την καταπολέμηση ζιζανίων, την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών,
τη μηχανική κατεργασία του εδάφους.
Η κάλυψη του εδάφους με οργανικά υλικά (mulch) γύρω
από τα νέα δένδρα και θάμνους είναι συνήθης πρακτική για
τη μείωση της εξάτμισης και της θερμοκρασίας του εδάφους,
τον περιορισμό των ζιζανίων αλλά και για καλλωπιστικούς
λόγους. Η επιφανειακή στρώση του εδάφους καλύπτεται με
φλοιό πεύκου ή άλλα αδρανή υλικά όπως ελαφρόπετρα, βότσαλο κλπ.

Επιθυμητές ιδιότητες εδάφους για δένδρα και θάμνους

Δένδρα και
θάμνοι

pH

Άμμος

Άργιλος

Υδατοϊκανότητα

Οργανική
Ουσία

Ανθρ.
ασβέστιο

Ηλ. αγωγιμότητα

5,5-8,5

55-80%

10-20%

>15%

4-8%

<30%

<1,2 mS/cm

Με βάση τις επιθυμητές ιδιότητες του εδάφους για την επιτυχή εγκατάσταση δένδρων και
θάμνων, διαμορφώνουμε το εδαφικό μείγμα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη αναλογία στα
εδαφικά υλικά.

Πάντοτε και σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή δημιουργούμε το εδαφικό
μείγμα στις επιθυμητές αναλογίες και με βάση τις προδιαγραφές της κατασκευής.
* Όλα μας τα προϊόντα παραδίδονται σε σάκους BIG-BAG ή σε μικρότερες συσκευασίες, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε κατασκευής.

Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας φυτοχώματα και κομπόστ για
δένδρα και θάμνους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
• Το «Organic Compost», οργανικό κομπόστ το οποίο προέρχεται από
φυτικά υπολείμματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων τα οποία είναι πλήρως κομποστοποιημένα.
• Το έτοιμο «Μείγμα χώματος γης και κόμποστ» αποτελείται από επιφανειακό έδαφος και κομποστοποιημένα υλικά φυτικής προέλευσης.
• Το «Nutri-compost» είναι ένα εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά.
• Ο «Φλοιός Πεύκου» υλικό εδαφοκάλυψης από φυσικό ξύλο πεύκου.
• Άλλα υλικά εδαφοκάλυψης όπως: το «Βότσαλο» και η «Ελαφρόπετρα».
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Τεχνικό φυλλάδιο

Εγκατάσταση φυτεμένου
δώματος (πράσινης στέγης)

Παράγοντες για την επιλογή του εδαφικού μείγματος

Τεχνικές οδηγίες για την επιλογή του
κατάλληλου εδαφικού μείγματος κατά
την εγκατάσταση φυτεμένου δώματος
(πράσινης στέγης).

12

Ως Πράσινη Στέγη ορίζεται η επιφάνεια στέγης, δώματος, εξώστη, οροφής υπόγειων χώρων (στάθμευσης
αυτοκινήτων κλπ) και άλλων δομημένων επιφανειών
όπου πραγματοποιείται εγκατάσταση βλάστησης. Η πράσινη στέγη αποτελείται από ένα σύστημα πολυεπίπεδης
διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών, το οποίο τοποθετείται πάνω από τη μεμβράνη στεγανοποίησης και
αποτελεί την υποδομή για την εγκατάσταση βλάστησης
(αντιρριζική μεμβράνη, αποστραγγιστικό σύστημα, φίλτρα, υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών κλπ). Η πράσινη
στέγη ονομάζεται και φυτεμένο δώμα, ταρατσόκηπος,
πράσινη οροφή, greenroof κλπ.
Διακρίνονται τρεις τύποι πράσινης στέγης, ο εκτατικός, ο ημιεντατικός και ο εντατικός. Από τον εκτατικό
προς τον εντατικό αυξάνει το βάθος του υποστρώματος,
επομένως η δυνατότητα φύτευσης μεγαλύτερων φυτών όπως μεγάλοι θάμνοι και δένδρα. Από τον εκτατικό
προς τον εντατικό αυξάνει το κόστος κατασκευής, αλλά
και συντήρησης που περιλαμβάνει άρδευση, λίπανση,
κλάδεμα, φυτοπροστασία κλπ.

Ως προς τα φυτά, στον εκτατικό τύπο χρησιμοποιούνται
ανθεκτικά φυτά φυσικής βλάστησης (ποώδη, χαμηλοί
θάμνοι κλπ) που αναπτύσσονται σε μικρό βάθος υποστρώματος, χωρίς ή με ελάχιστη φροντίδα συντήρησης.
Στον ημιεντατικό χρησιμοποιούνται φυτά εδαφοκάλυψης, αγρωστώδη, πολυετή και θάμνοι με μεγαλύτερες
απαιτήσεις σε βάθος υποστρώματος, αλλά και συντήρησης. Στον εντατικό χρησιμοποιούνται όλων των ειδών τα
καλλωπιστικά, όπως αγρωστώδη, πολυετή, ανθοκομικά,
χλοοτάπητες, θάμνοι και δένδρα με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε βάθος υποστρώματος, αλλά και φροντίδας συντήρησης.
Το εδαφικό υπόστρωμα που χρησιμοποιούμε στη δημιουργία πρασίνου σε στέγες είναι διαφορετικό από εκείνο της εγκατάστασης πρασίνου πάνω σε φυσικό έδαφος.
Χαρακτηρίζεται από χαμηλό ειδικό βάρος για τη στατική
ασφάλεια του κτιρίου, αυξημένο πορώδες, άριστη υδατοϊκανότητα, την απαραίτητη στράγγιση και τον ιδανικό
αερισμό του ριζικού συστήματος, αναπτύσσοντας ομοιόμορφα τις ρίζες των φυτών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η ανθεκτικότητα στη διάβρωση από βροχή και άνεμο,
ιδίως σε στέγες υπό κλίση.
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Εγκατάσταση
φυτεμένου δώματος
Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» έχει
αναπτύξει ειδικά εδαφικά υποστρώματα για τις πράσινες στέγες / δώματα ανάλογα με τον τύπο φύτευσης (εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού) και το φυτικό
υλικό. Το προηγμένο υπόστρωμα φύτευσης για πράσινες στέγες ακολουθεί όλες τις απαραίτητες ελληνικές (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
(FLL - German Landscape Research, Development
and Construction Society), είναι σύμφωνο με τα
πρότυπα περιβαλλοντικής βαθμονόμησης *LEED®*
(Leadership in Energy and Environmental Design)
& *SITES™* (Sustainable Sites Initiative) και φέρει
εργαστηριακές αναλύσεις. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/
ICE 17025:2005 και τα κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Τα βασικά συστατικά των μειγμάτων είναι αδρανή και
οργανικά υλικά. Η εταιρεία παρέχει έτοιμα μείγματα ή
κατά παραγγελία με τα παραπάνω συστατικά, αλλά και
με φυσικό χώμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Το φυσικό
χώμα βέβαια, προσδίδει περισσότερο βάρος στο υπόστρωμα άρα μεγαλύτερο φορτίο στη στέγη και μειωμένη
υδατοπερατότητα.
Η διαφοροποίηση του εδαφικού υποστρώματος λαμβάνει υπόψη και το βάθος, ανάλογα με τις προβλεπόμενες φυτεύσεις (χαμηλά φυτά εδαφοκάλυψης έως μεγαλύτερα θαμνώδη και δενδρώδη). Τα συνήθη βάθη και
φορτία μείγματος εδαφικού υποστρώματος ανά κατηγορία φύτευσης σε δώματα, συνοψίζονται στον πίνακα 1.
Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες FLL 2018 και
ΓΕΩΤ.Ε.Ε, δίνονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 1. Βάθος και φορτίο υποστρώματος φύτευσης στέγης
Τύπος Φύτευσης Στέγης

Βάθος Εδαφικού
Υποστρώματος (cm)

Φορτίο Εδαφικού
Υποστρώματος
(kg/τ.μ.)

Χλοοτάπητες (εκτατικός)

Έως 10

90 - 120

Χαμηλή βλάστηση και μικρή θαμνώδης
εδαφοκάλυψη (ημι-εκτατικός)

Έως 20

180 - 240

Μεγαλύτεροι θάμνοι (εντατικός)

30

270 - 360

Μικρά δένδρα ή θαμνώδης βλάστηση
διαμορφωμένη σε μικρά δένδρα με ριζικό σύστημα
κατά προτίμηση οριζόντιας ανάπτυξης (εντατικός)

50

450 - 600

Είδη δένδρων μέγιστου ύψους 12 μέτρων
(εντατικός)

80

450 - 960
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Εγκατάσταση
φυτεμένου δώματος

Πίνακας 2. Φυσικές - χημικές ιδιότητες ανάλογα με τον τύπο του φυτεμένου δώματος
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες FLL 2018 και ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Κατευθυντήριες οδηγίες FLL 2018 και ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Μηχανικό Υπόστρωμα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ για
Φυτεμένα Δώματα Ανάλυση από διαπιστευμένο
εργαστήριο
Αρ. Πρωτ.:10785 π.ε. & Αρ. Μητρ.
Δείγμ. 51939

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτεμένα δώματα
εκτατικού τύπου

Το Μηχανικό υπόστρωμα για
Φυτεμένα Δώματα της εταιρείας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ καλύπτει και τους
3 τύπους φυτεμένων δωμάτων
(εκτατικού, ημιεντατικού και
εντατικού)

• Κοκκομετρική σύσταση µε ποσοστό στοιχείων µε
διάμετρο d < 0,063 mm ≤ 15% κατά µάζα (συνολική
άργιλος και ιλύς).
• Η περιεκτικότητα σε μεγαλύτερα μεγέθη κόκκων για επίπεδα
δώματα είναι d=12 mm όταν το ύψος του υποστρώματος δεν
υπερβαίνει τα 10cm και d=16 mm όταν είναι μεγαλύτερο από 10 cm.
• pH 6,0-8,5.
• Περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 65 g/l σε εκχύλισμα νερού.
• Υδατοπερατότητα 0,6-70 mm/min.
• Υδατοϊκανότητα ≥ 35 % κ.ο και ≤ 65 % κ.ο.
• Περιεχόμενο αέρα στην υδατοϊκανότητα ≥ 10% κ.ο.
• Περιεκτικότητα σε άλατα ≤ 3,5 g/l σε εκχύλισμα νερού.
• Κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3.

• Κοκκομετρική σύσταση µε
ποσοστό στοιχείων µε διάμετρο
d<0,063mm: 7,2% κατά µάζα
(συνολική άργιλος και ιλύς)

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτεμένα δώματα ημιεντατικού
και εντατικού τύπου

• Κοκκομετρική σύσταση µε ποσοστό στοιχείων µε
διάμετρο d<0,063 mm ≤ 20% κατά µάζα (συνολική άργιλος και ιλύς).
• Η περιεκτικότητα σε μεγαλύτερα μεγέθη κόκκων για επίπεδα
δώματα είναι d=12 mm όταν το ύψος του υποστρώματος είναι
>10cm και d=16 mm όταν είναι <10 cm.
• pH 6,0-8,5.
• Περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 90 g/l σε εκχύλισμα νερού.
• Υδατοπερατότητα 0,3-30 mm/min.
• Υδατοϊκανότητα ≥ 45 % κ.ο και ≤ 65 % κ.ο.
• Περιεχόμενο αέρα στην υδατοϊκανότητα ≥ 10% κ.ο.
• Περιεκτικότητα σε άλατα ≤ 2,5 g/l σε εκχύλισμα νερού.
• Κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3.

• pH: 7,7		
• Περιεκτικότητα σε οργανικά
υλικά: 45,5g/l
• Υδατοπερατότητα: 19mm
• Υδατοϊκανότητα: 47%
• Περιεχόμενο αέρα στην
υδατοϊκανότητα: 37% κ.ο
• Περιεκτικότητα σε άλατα:
0,26 g/l
• Κορεσμένο φορτίο: 1017 kg/m3
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Εγκατάσταση χλοοτάπητα
Τεχνικές οδηγίες για την επιλογή του
κατάλληλου εδαφικού μείγματος κατά
την εγκατάσταση χλοοτάπητα

Ο χλοοτάπητας (γκαζόν) είναι ένα ιδιαίτερης καλλωπιστικής αξίας στοιχείο της αρχιτεκτονικής τοπίου, τόσο
σε ιδιωτικούς κήπους όσο και σε δημόσιους χώρους,
όπως πλατείες, πάρκα κλπ.
Το κατάλληλο έδαφος είναι θεμελιώδες για την επιτυ-

Παράγοντες για την επιλογή του εδαφικού μείγματος

χή εγκατάσταση, την καλή ανάπτυξη και τη συντήρηση
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του. Ο χλοοτάπητας αποτελείται από ποώδη φυτά που
αναπτύσσουν ρίζες επιφανειακά, κυρίως σε βάθος
έως 20 εκατοστά.
Στην εγκατάσταση του χλοοτάπητα με σπορά ή ρολό,
το επιφανειακό έδαφος πρέπει να είναι ελαφρύ και
πορώδες. Η σπορά σε βαρύ, συμπαγές ή συμπιεσμένο
έδαφος εμποδίζει το φύτρωμα των σπόρων και την ανάπτυξη των ριζών των φυτών που βλαστάνουν. Το κατάλληλο γενικά έδαφος για εγκατάσταση χλοοτάπητα
είναι σχετικά ελαφρύ, δηλαδή με υψηλή περιεκτικότητα σε άμμο και χαμηλή αλλά ικανοποιητική σε ιλύ
και άργιλο.
Η μηχανική σύσταση του εδάφους με υψηλή περιεκτικότητα σε άμμο χαρακτηρίζεται ως αμμοπηλώδης,
πηλοαμμώδης ή αμμοαργιλοπηλώδης, με περιεκτικότητα σε άμμο 65-85% και άργιλο 10-20%. Αδρανή υλικά
μπορούν να προστεθούν, ακόμη και σε σχετικά αμμώδη
εδάφη σε μικρότερη βέβαια ποσότητα, ανάλογα με την
περιεκτικότητα τους σε άμμο.
Η οργανική ουσία είναι συνήθως πολύ χαμηλή στα
αμμώδη εδάφη. Η οργανική ουσία βελτιώνει πολλές
ιδιότητες του εδάφους, όπως τη δομή, τη συγκράτηση
νερού και θρεπτικών συστατικών, το πορώδες, τον αερισμό κλπ. Απαραίτητη είναι λοιπόν για την επιτυχία
του χλοοτάπητα η προσθήκη οργανικών υλικών.
Ως προς τις άλλες ιδιότητες, το έδαφος πρέπει να έχει
pH, κατά προτίμηση μεταξύ 6,5-7,5 αλλά ανεκτό είναι
και μεταξύ 6-8.
www.anagnostou.gr

Το ανθρακικό ασβέστιο είναι συχνά σε υψηλή περιεκτικότητα σε πολλά ελληνικά εδάφη. Το έδαφος πρέπει
να έχει κατά προτίμηση χαμηλή περιεκτικότητα, μικρότερη από 30%.
Η υδατοϊκανότητα των εδαφών με την παραπάνω
μηχανική σύσταση είναι χαμηλή αλλά ικανοποιητική,
συνήθως >15%, αποθηκεύοντας και παρέχοντας το
απαραίτητο νερό στα φυτά.
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα, που χαρακτηρίζει την
αλατότητα του εδάφους, πρέπει να είναι χαμηλή <1,2
mS/cm. Υψηλή αγωγιμότητα είναι επιβλαβής στο χλοοτάπητα προκαλώντας ξηράνσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά
φυτά μετά τη σπορά ή την εγκατάσταση με ρολό.
Το κατάλληλο έδαφος διευκολύνει τη διατήρηση
του χλοοτάπητα και μειώνει το κόστος συντήρησης
του στις εργασίες όπως το πότισμα, η καταπολέμηση
εχθρών και ασθενειών, ο αερισμός, το κούρεμα και ο
καθαρισμός του χλοοτάπητα.

Εγκατάσταση χλοοτάπητα

Τρείς είναι οι βασικές χρήσεις των εδαφικών μειγμάτων που δημιουργούμε, σε ότι αφορά τους χλοοτάπητες:
1. Η δημιουργία υποστρώματος εγκατάστασης νέου γκαζόν με
ρολό ή με σπορά, η οποία απαιτεί και μεγαλύτερη ποσότητα
προϊόντος.
2. Η διασπορά, μηχανικά ή με το χέρι, στο ήδη υπάρχον γκαζόν
και ενίσχυσή του με επανασπορά.
3. Τα συμπληρώματα διόρθωσης (μπαλώματα) του γκαζόν σε
τοπικές γυμνές κηλίδες.

Επιθυμητές ιδιότητες εδάφους για την εγκατάσταση χλοοτάπητα
pH

Άμμος

Άργιλος

Υδατοϊκανότητα

Οργανική
Ουσία

Ανθρ.
ασβέστιο

Ηλ. αγωγιμότητα

6-8

65-85%

10-20%

>15%

3-6%

<30%

<1,2 mS/cm

Με βάση τις επιθυμητές ιδιότητες του εδάφους για την επιτυχή εγκατάσταση
χλοοτάπητα, είτε με χρήση σπόρου είτε με ρολό, διαμορφώνουμε το εδαφικό
μείγμα χρησιμοποιώντας στην κατάλληλη αναλογία τα εδαφικά υλικά.

Πάντοτε και σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή δημιουργούμε το εδαφικό
μείγμα στις επιθυμητές αναλογίες και με βάση τις προδιαγραφές της κατασκευής.
* Όλα μας τα προϊόντα παραδίδονται σε σάκους BIG-BAG ή σε μικρότερες συσκευασίες, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε κατασκευής.

Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας φυτοχώματα και κομπόστ για την εγκατάσταση χλοοτάπητα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
παρακάτω:
• Το «Έτοιμο μείγμα κηπευτικού χώματος» από επιφανειακό γόνιμο έδαφος με κομπόστ από φυτικές πρώτες ύλες.
• Τo «Premium Soil + Zεόλιθος» υπόστρωμα το οποίο βασίζεται
στην ξανθιά και στην μαύρη τύρφη, εμπλουτισμένο με κομπόστ,
ζεόλιθο, περλίτη.
• το «Organic Compost» ως εδαφοβελτιωτικό πλούσιο σε μάκροκαι μίκρο-θρεπτικά συστατικά για μία ισορροπημένη θρέψη των
φυτών (όπως και σε N,P,K).
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Εγκατάσταση λαχανόκηπου

Παράγοντες για την επιλογή του εδαφικού μείγματος

Τεχνικές οδηγίες για την επιλογή του
κατάλληλου εδαφικού μείγματος κατά
την εγκατάσταση λαχανόκηπου.
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Λαχανόκηπος θεωρείται κάθε μικρή έκταση που καλλιεργείται με λαχανικά. Οι αστικοί λαχανόκηποι καλλιεργούνται ερασιτεχνικά σε μικρές εκτάσεις στην πόλη, σε
κήπους, παρτέρια, μπαλκόνια, βεράντες, ταράτσες κλπ.
Τα υπερυψωμένα παρτέρια λαχανικών ή καλλωπιστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εντατικής
μορφής ταρατσόκηπους, αντιμετωπίζονται ως μεγάλα
φυτοδοχεία με τα ανάλογα μείγματα, όπως περιγράφονται στην κατηγορία φυτοδοχεία.
Το κατάλληλο έδαφος είναι θεμελιώδες για την επιτυχή εγκατάσταση, την καλή ανάπτυξη και την ποιότητα των λαχανικών. Τα περισσότερα λαχανικά αναπτύσσουν ρίζες σε μικρό σχετικά βάθος, μέχρι 20-40 εκ, το
οποίο διαφέρει ανάλογα με το είδος φυτού και τον τύπο
του εδάφους.
Το κατάλληλο υπόστρωμα ή εδαφικό μείγμα ενός
λαχανόκηπου καθορίζει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή την παραγωγή γευστικών με ελκυστική
εμφάνιση εδώδιμων προϊόντων, χωρίς προσβολές από
εχθρούς και ασθένειες. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι
ελαφρύ, με υψηλή περιεκτικότητα σε άμμο και χαμηλή
αλλά ικανοποιητική σε ιλύ και άργιλο, εξασφαλίζοντας
καλό πορώδες, αερισμό και υδατοϊκανότητα. Σε βαρύ,
συμπαγές ή συμπιεσμένο έδαφος εμποδίζεται το φύτρωμα και η ανάπτυξη των ριζών των σπόρων, των
υπόγειων βλαστών (καρότα κλπ) και των κονδύλων (πατάτα κλπ). Στα μεταφυτευόμενα λαχανικά, εμποδίζεται η

ανάπτυξη των ριζών από τη μικρή μπάλα χώματος προς
το παρακείμενο έδαφος.
Χρησιμοποιούνται διάφορα μείγματα από διαφορετικά υλικά και συνταγές για την επιφανειακή δημιουργία
υποστρώματος. Τα βασικά υλικά ενδεικτικά είναι φυσικό
κηπευτικό χώμα, οργανικά υλικά και αδρανή υλικά για
τον καλό αερισμό και την αποστράγγιση.
Η μηχανική σύσταση του εδάφους με μέση ή υψηλή
περιεκτικότητα σε άμμο χαρακτηρίζεται ως αμμοπηλώδης, πηλοαμμώδης, αμμοαργιλοπηλώδης ή πηλώδης,
με περιεκτικότητα σε άμμο 50-80% και άργιλο 10-25%.
Φυσικά και άλλες κατηγορίες μηχανικής σύστασης με
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άμμο είναι κατάλληλες,
εφόσον γίνει προσθήκη αδρανών βελτιωτικών υλικών.
Η υδατοϊκανότητα των εδαφών με την παραπάνω
μηχανική σύσταση είναι χαμηλή ή μέση αλλά ικανοποιητική, συνήθως >15%, αποθηκεύοντας και παρέχοντας
το απαραίτητο νερό στα φυτά. Με σχετικά χαμηλή υδατοϊκανότητα αποφεύγεται η υπερβολική υγρασία στο
έδαφος μετά από έντονα ή συχνά ποτίσματα ή έντονες
βροχοπτώσεις, που συχνά προκαλεί ασθένειες και σήψεις στους σπόρους που βλαστάνουν, στους υπόγειους
βλαστούς, στους κονδύλους ή στα μεταφυτευόμενα λαχανικά.
Η οργανική ουσία είναι συνήθως πολύ χαμηλή σε πολλά εδάφη της χώρας, ιδιαίτερα υπό ξηρό και θερμό περιβάλλον. Η οργανική ουσία βελτιώνει πολλές ιδιότητες
του εδάφους του κήπου, όπως τη δομή, τη συγκράτηση
νερού και θρεπτικών συστατικών, το πορώδες, τον αερισμό κλπ. Απαραίτητη είναι λοιπόν για την καλή ανάπτυξη
των λαχανικών η προσθήκη οργανικών υλικών για τον
εμπλουτισμό του εδάφους στο 4-8% περίπου.
Το pH του εδάφους είναι ανάλογο με τα είδη λαχανικών που θα φυτευτούν. Όξινο (4,5 – 6,5), ελαφρά όξινο ή
ουδέτερο (5,5 – 7,5) και ουδέτερο ή αλκαλικό (6 – 8).
Το ανθρακικό ασβέστιο είναι συχνά σε υψηλή περιεκτικότητα σε πολλά ελληνικά εδάφη. Το έδαφος πρέπει
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λαχανόκηπου
να έχει κατά προτίμηση χαμηλή περιεκτικότητα, μικρότερη από 15%, ανάλογα και με τα είδη των φυτών του
λαχανόκηπου.
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα, που χαρακτηρίζει την αλατότητα του εδάφους, πρέπει να είναι χαμηλή <1-2 mS/
cm. Η ευαισθησία των κηπευτικών ειδών διαφέρει. Έτσι
για καρότα, κρεμμύδια, μελιτζάνες, φασολάκια η αγωγιμότητα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 mS/cm. Αντίθετα τομάτες, μπρόκολα, μαρούλια, είναι περισσότερο
ανθεκτικά και ανέχονται υψηλότερη αγωγιμότητα μέχρι
2 mS/cm ή και υψηλότερη. Υψηλή αγωγιμότητα είναι
επιβλαβής και προκαλεί ξηράνσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά
φυτά από σπόρους ή μεταφύτευση. Μειώνει επίσης την
απόδοση και την ποιότητα των προϊόντων.

Επιθυμητές ιδιότητες εδάφους για λαχανόκηπο

Λαχανοκομικά
φυτά

pH

Άμμος

Άργιλος

Υδατοϊκανότητα

Οργανική
Ουσία

Ανθρ.
ασβέστιο

Ηλ. αγωγιμότητα

5-8

50-80%

10-25%

>15%

4-8%

<15%

<1-2 mS/cm

Με βάση τις επιθυμητές ιδιότητες του εδάφους για την επιτυχή εγκατάσταση δένδρων και
θάμνων, διαμορφώνουμε το εδαφικό μείγμα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη αναλογία στα
εδαφικά υλικά.

Πάντοτε και σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή δημιουργούμε το εδαφικό
μείγμα στις επιθυμητές αναλογίες και με βάση τις προδιαγραφές της κατασκευής.
* Όλα μας τα προϊόντα παραδίδονται σε σάκους BIG-BAG ή σε μικρότερες συσκευασίες, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε κατασκευής.

Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας φυτοχώματα και κομπόστ για
λαχανόκηπους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
• Το «Μείγμα για Λαχανόκηπο», έτοιμο μείγμα για λαχανόκηπο πλούσιο
σε οργανική ουσία. Συστατικά: Χώμα κήπου (μαύρο), τύρφη, ποταμίσια άμμος, κομποστοποιημένα φυτικά υπολείμματα, χωνεμένη ζωική
κοπριά.
• Τo «Premium Soil + Zεόλιθος» υπόστρωμα το οποίο βασίζεται στην
ξανθιά και στην μαύρη τύρφη, εμπλουτισμένο με κομπόστ, ζεόλιθο,
περλίτη.
• Το «Organic Compost», οργανικό κομπόστ το οποίο προέρχεται από
φυτικά υπολείμματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων τα οποία είναι πλήρως κομποστοποιημένα.
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Τεχνικό φυλλάδιο

Εγκατάσταση
ανθοκομικών φυτών
Τεχνικές οδηγίες για την επιλογή του
κατάλληλου εδαφικού μείγματος κατά
την εγκατάσταση ανθοκομικών φυτών.

Παράγοντες για την επιλογή του εδαφικού μείγματος

η ανάπτυξη των ριζών από τη μικρή μπάλα χώματος
προς το παρακείμενο έδαφος.

20

Η μηχανική σύσταση του εδάφους με μέση ή υψηλή
περιεκτικότητα σε άμμο χαρακτηρίζεται ως αμμοπηλώδης, πηλοαμμώδης ή αμμοαργιλοπηλώδης ή πηλώδης,
με περιεκτικότητα σε άμμο 50-80% και άργιλο 10-25%.
Φυσικά και άλλες κατηγορίες μηχανικής σύστασης με
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άμμο είναι κατάλληλες,
εφόσον γίνει προσθήκη αδρανών βελτιωτικών υλικών.
Τα ανθοκομικά φυτά φυτεύονται για την ανθοφορία ή
το φύλλωμα τους σε κήπους, παρτέρια, βεράντες, εσωτερικούς χώρους κλπ. Έχουν μεγάλη καλλωπιστική και
εμπορική αξία. Διακρίνονται ως προς τη διάρκεια τους
σε ετήσια ή πολυετή και ως προς την ανάπτυξη τους
σε ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη. Οι θάμνοι και τα
δένδρα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε υπόστρωμα,
αφού φυτεύονται με μπάλα χώματος σε μεγαλύτερο βάθος, έχοντας αναπτυχθεί σημαντικό χρονικό διάστημα
σε φυτώριο. Η κατηγορία ανθοκομικά φυτά που αναφερόμαστε παρακάτω, αφορά κυρίως ποώδη φυτά τα
οποία φυτεύονται με σπόρο, βολβούς κλπ απευθείας
στην οριστική θέση ή με μεταφύτευση νεαρών φυτών
από το φυτώριο.
Το κατάλληλο έδαφος είναι θεμελιώδες για την επιτυχή εγκατάσταση, την καλή ανάπτυξη και τη συντήρηση του ανθώνα. Τα ποώδη ανθοκομικά φυτά αναπτύσσουν ρίζες επιφανειακά, κυρίως σε βάθος μέχρι 20
εκατοστά.
Το επιφανειακό έδαφος πρέπει να είναι ελαφρύ. Να
έχει υψηλή περιεκτικότητα σε άμμο και χαμηλή αλλά
ικανοποιητική σε ιλύ και άργιλο, εξασφαλίζοντας καλό
πορώδες, αερισμό και υδατοϊκανότητα. Σε βαρύ, συμπαγές ή συμπιεσμένο έδαφος εμποδίζεται το φύτρωμα
και η ανάπτυξη των ριζών των σπόρων, των βολβών και
των κονδύλων. Στα μεταφυτευόμενα άνθη, εμποδίζεται
www.anagnostou.gr

Η υδατοϊκανότητα των εδαφών με την παραπάνω μηχανική σύσταση είναι χαμηλή ή μέση αλλά ικανοποιητική, συνήθως >15%, αποθηκεύοντας και παρέχοντας το
απαραίτητο νερό στα φυτά. Με τη σχετικά χαμηλή υδατοϊκανότητα αποφεύγεται η υπερβολική υγρασία στο
έδαφος μετά από έντονα ή συχνά ποτίσματα ή έντονες
βροχοπτώσεις, που συχνά προκαλεί ασθένειες και σήψεις στους σπόρους που βλαστάνουν, τους βολβούς ή
στα μεταφυτευόμενα άνθη.
Η οργανική ουσία είναι συνήθως πολύ χαμηλή σε πολλά εδάφη της χώρας, ιδιαίτερα υπό ξηρό και θερμό περιβάλλον. Η οργανική ουσία βελτιώνει πολλές ιδιότητες
του εδάφους του κήπου, όπως τη δομή, τη συγκράτηση
νερού και θρεπτικών συστατικών, το πορώδες, τον αερισμό κλπ. Απαραίτητη είναι λοιπόν για την καλή ανάπτυξη του ανθώνα η προσθήκη οργανικών υλικών για τον
εμπλουτισμό του εδάφους στο 4-8% περίπου.
Το pH του εδάφους είναι κατά προτίμηση μεταξύ 5,5-8
ανάλογα με τα είδη των φυτών του ανθώνα. Σε κάθε παρτέρι με άνθη μπορεί να γίνει εξατομικευμένη βελτίωση
του pH με τη προσθήκη όξινων ή αλκαλικών βελτιωτικών υλικών.
Το ανθρακικό ασβέστιο είναι συχνά σε υψηλή περιεκτικότητα σε πολλά ελληνικά εδάφη. Το έδαφος πρέπει να
έχει κατά προτίμηση χαμηλή περιεκτικότητα, μικρότερη
από 20%, ανάλογα και με τα είδη των φυτών του ανθώνα.

Εγκατάσταση
ανθοκομικών φυτών
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα, που χαρακτηρίζει την αλατότητα του εδάφους, πρέπει να είναι χαμηλή <1,2 mS/
cm. Υψηλή αγωγιμότητα είναι επιβλαβής προκαλώντας
ξηράνσεις μειώνοντας την αισθητική αξία του ανθόκηπου, ιδιαίτερα στα νεαρά φυτά από σπόρους, βολβούς ή
μεταφύτευση.
Οι εργασίες συντήρησης του ανθώνα διευκολύνονται
από το κατάλληλο έδαφος, μειώνοντας κατά συνέπεια και
το κόστος συντήρησης στις εργασίες όπως το πότισμα, το
κλάδεμα, το αραίωμα, την καταπολέμηση ζιζανίων, την
καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, τη μηχανική κατεργασία του εδάφους.

Επιθυμητές ιδιότητες εδάφους για ανθοκομικά φυτά

Ανθοκομικά
φυτά

pH

Άμμος

Άργιλος

Υδατοϊκανότητα

Οργανική
Ουσία

Ανθρ.
ασβέστιο

Ηλ. αγωγιμότητα

5,5-8

50-80%

10-25%

>15%

4-8%

<20%

<1,2 mS/cm

Με βάση τις επιθυμητές ιδιότητες του εδάφους για την επιτυχή εγκατάσταση δένδρων και
θάμνων, διαμορφώνουμε το εδαφικό μείγμα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη αναλογία στα
εδαφικά υλικά.

Πάντοτε και σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή δημιουργούμε το εδαφικό
μείγμα στις επιθυμητές αναλογίες και με βάση τις προδιαγραφές της κατασκευής.
* Όλα μας τα προϊόντα παραδίδονται σε σάκους BIG-BAG ή σε μικρότερες συσκευασίες, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε κατασκευής.

Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας φυτοχώματα και κομπόστ για
ανθόκηπους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
• Το «Grow Plus», εδαφικό υπόστρωμα με ξανθιά τύρφη, περλίτη, ελαφρόπετρα και άμμο.
• Για «Οξύφιλα», από ξανθιά τύρφη, χουμοποιημένα φυτικά υπολείμματα, περλίτη.
• Τo «Premium Soil + Zεόλιθος» υπόστρωμα το οποίο βασίζεται στην
ξανθιά και στην μαύρη τύρφη, εμπλουτισμένο με κομπόστ, ζεόλιθο,
περλίτη.
• Το «Organic Compost», οργανικό κομπόστ το οποίο προέρχεται από
φυτικά υπολείμματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων τα οποία είναι πλήρως κομποστοποιημένα.
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