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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ 

 

Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο 

φυτεμένο δώμα 

 

Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε 

θρεπτικά συστατικά, κατά κανόνα καλά αποστραγγισμένο. Όταν τα φυτά 

βρίσκονται στο φυσικό έδαφος, καλύπτουν μόνα τους τις απαιτήσεις αυτές με την 

ανάπτυξη του ριζικού τους συστήματος. Οι συνθήκες φυσικού εδάφους 

μεταφέρονται σε μεγάλο βαθμό και στο δώμα. Όμως ενώ το έδαφος διαθέτει 

θεωρητικά απεριόριστη ποσότητα νερού, την οποία μπορούν τα φυτά να 

αναζητήσουν με βαθύτερη διείσδυση των ριζών τους σε αυτό, δεν συμβαίνει το 

ίδιο με το φυτεμένο δώμα. Αυτό αποτελεί μια κλειστή ενότητα, που μπορεί να 

συγκρατήσει μέχρι ορισμένη ποσότητα νερού, η οποία εύκολα μπορεί να 

εξαντληθεί. Επειδή μάλιστα αναπτύσσονται σε αυτό πολύ υψηλές θερμοκρασίες 

και επιδρά έντονα ο άνεμος, η εξάτμιση του νερού επιτυγχάνεται ευκολότερα και 

ταχύτερα. 

 

Το πότισμα του κήπου του φυτεμένου δώματος είναι βασική προϋπόθεση για την 

καλή ανάπτυξη και διατήρηση των φυτών. Πολύ λίγα είδη φυτών αρκούνται μόνο 

στα νερά της βροχής και δεν έχουν την ανάγκη για πότισμα, αλλά και σε εκείνες τις 

περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα που θα διευκολύνουν, τη 

συγκράτηση του βρόχινου νερού, όπως ταχύτερη αποστραγγιστική στρώση που 

θα συγκρατεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού και επιλογή των πλέον υδρόφιλων 

φυτών. Για το λόγο αυτό πρέπει πάντα να προβλέπεται η ελεγχόμενη τεχνική 

άρδευση και απορροή για να υπάρχει μόνιμη υγρασία στη στρώση φύτευσης και 

στην αποστράγγιση, χωρίς όμως τα υλικά τους να λασπώνουν. Αντίθετα 

οφείλουν να επιτρέπουν τον επαρκή αερισμό των ριζών των φυτών. 

 

Προτείνεται, ανάλογα με το είδος των φυτών του δώματος, η λήψη συμβουλών 

από εξειδικευμένο επαγγελματία όσων αφορά τη σωστή άρδευση. Το είδος της 

άρδευσης και η συχνότητα της εφαρμογής θα εξαρτάται από το επιλεγμένο το 
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είδος του φυτού, τις απαιτήσεις και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ως εκ 

τούτου, η επιλογή του συστήματος θα πρέπει να ακολουθήσει τις συστάσεις του 

υπεύθυνου αρχιτέκτονα τοπίου ή ειδικού στα κηπευτικά και να εγκατασταθεί 

αυστηρά σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 

 

Επισημάνσεις πάνω στη συντήρηση  

 

Οι καλύτερες πρακτικές συντήρησης του φυτεμένου δώματος περιλαμβάνουν: 

 

- Την πρόβλεψη της συντήρησης κατά τη μελέτη και τον αρχικό σχεδιασμό του 

φυτεμένου δώματος  

 

- Σωστή εγκατάσταση των φυτών κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μειώνει την 

απαιτούμενη προσπάθεια μακρόχρονης συντήρησης. 

 

- Η ομάδα συντήρησης πρέπει να είναι προετοιμασμένη να πραγματοποιήσει  

τους απαραίτητους ελέγχους  και να κατανοήσει ότι το φυτεμένο δώμα απαιτεί 

μια διαφορετική προσέγγιση από ένα κήπο. 

 

- Είναι αναγκαία η κατανόηση της φυσιολογίας των φυτών και ο κύκλος ζωής 

των φυτών, ώστε οι επισκέψεις για τη συντήρηση να είναι προληπτικές και όχι 

διορθωτικές. 

 

- Να παρακολουθείται η υγεία των φυτών και του εδάφους και να διατηρείται μία 

ισορροπία. 

 

- Οποιεσδήποτε παρεμβάσεις (π.χ. σκάψιμο) πρέπει να γίνονται πάντα μετά από 

καθοδήγηση επαγγελματία φυτεμένου δώματος για να αποφευχθούν οι 

περιπτώσεις καταστροφής των υποκείμενων υλικών.  
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Ακολουθεί ένας ενδεικτικός πίνακας συχνότητας εργασιών που αφορούν τη 

συντήρηση του φυτεμένου δώματος: 
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Λίπανση  1 1  1     1   4 

Καταπολέμ. 

ασθενειών   1  1  1  1  1  5 

Ανανέωση 

κόμης 

δένδρων -

θάμνων 

 1  1  1   1    4 

Βοτάνισμα   1 1  1  1     5 

Άρδευση1  5 5 5 7 7 15 15 15 7 7 5 5 5 

Συντήρηση 

δικτύου 

άρδευσης 
  1    1   1   3 

Έλεγχος-

Καθαρισμός 

φρεατίων 

επίσκεψης 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

- Ανανέωση κόμης δένδρων - θάμνων: Αφορά κλάδεμα ανανέωσης κόμης των 

θαμνωδών και ποωδών φυτών, μετά την ανθοφορία τους ή σε όποια άλλη περίοδο 

ανάλογα με το είδος του φυτού. 

- Βοτάνισμα: Με τον όρο Βοτάνισμα νοείται η απομάκρυνση της ανεπιθύμητης 

βλάστησης στους χώρους μεταξύ των φυτών που στερούν από αυτά τα απαραίτητα 

θρεπτικά συστατικά. Κατά την εργασία αυτή, οι χώροι μεταξύ των φυτών 

καθαρίζονται και απομακρύνονται τα ζιζάνια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται 

στην απομάκρυνση ζιζανίων με επιθετικό ριζικό σύστημα . Το βοτάνισμα γίνεται με τα 

χέρια. Το βοτάνισμα των ζιζανίων είναι απαραίτητο μέχρι τα εγκατεστημένα φυτά να 

αναπτυχθούν και να καλύψουν την επιφάνεια του δώματος στέγης. 

- Άρδευση: Κατά την άρδευση με τεχνητή βροχή ή στάγδην, θα πρέπει να λαμβάνεται 

                                                           
1 οι τιμές της άρδευσης είναι ενδεικτικά οι μέγιστες, δεδομένου ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

αποθηκευτική ικανότητα νερού της αποστραγγιστικής στρώσης του φυτεμένου δώματος   
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πρόνοια ώστε η ποσότητα αυτή του νερού να διηθείται κανονικά στο έδαφος, να μην 

υπερχειλίζουν οι λάκκοι συντήρησης και ούτε το νερό να ρέει επιφανειακά. Η άρδευση 

ενδείκνυται να γίνεται κατά τις πρωινές ή απογευματινές ώρες το πολύ μέχρι τις 9:00 

και μετά τις 19:00 αντίστοιχα. Το νερό που θα χρησιμοποιείται να είναι ελεγμένο να 

μην περιέχει χλώριο και άλλα βαριά μέταλλα που ζημιώνουν την εξέλιξη των φυτών.  

- Συντήρηση δικτύου άρδευσης: Η συντήρηση του συστήματος άρδευσης θα 

περιλαμβάνει, σε συνεχή βάση, όλες τις αναγκαίες εργασίες παρακολούθησης και 

καθαρισμού του συστήματος και αντικατάστασης των τμημάτων που υπέστησαν 

βλάβη (καθαρισμός, επισκευές διαρροών, εκπλύσεις, ρυθμίσεις βαλβίδων μείωσης 

πίεσης και άλλων συσκευών, αντικατάσταση διαφόρων σωλήνων και σταλακτών, 

αντικατάσταση εξοπλισμού που υπέστη βλάβη κλπ.), ώστε να διατηρείται το σύστημα 

άρδευσης σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, μέχρι την οριστική παραλαβή του 

έργου. Δύο φορές το χρόνο, μια στην έναρξη και μια στα μέσα της αρδευτικής 

περιόδου, θα γίνεται γενική συντήρηση του δικτύου, κατά την οποία θα ελέγχεται όλο 

το δίκτυο, θα επαναρρυθμίζονται οι πιέσεις, θα γίνεται καθαρισμός ή αντικατάσταση 

των επί μέρους εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και γενική έκπλυση του 

δικτύου. Μετά το τέλος κάθε αρδευτικής περιόδου θα καθαρίζονται και θα αδειάζουν 

από νερό όλα τα φίλτρα 

 

Επικουρικά μέτρα  

Φυτοφάρμακα 

Δεν ενδείκνυται η χρησιμοποίησή τους για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας. 

Όπου αυτό απαιτείται, θα γίνεται ύστερα από σχετική γνωμάτευση από 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

Λίπανση 

Συνίσταται η συχνή λίπανση των φυτών με σκευάσματα αργής αποδέσμευσης, 

κοκκώδη λιπάσματα ή με την ομοιόμορφη εφαρμογή φυτικής κομπόστας σε όλη 

την επιφάνεια της στέγης ή με ψεκασμό (διαφυλλική λίπανση). 
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Κάποιες επιπλέον επισημάνσεις 

 

Δεν πρέπει ποτέ να δημιουργηθεί λιμνάζον νερό πάνω στην επιφάνεια ενός 

“επίπεδου” (χωρίς  κλίση2) φυτεμένου δώματος (Εικόνα 1), ακόμα και μετά από 

μία μεγάλη καταιγίδα. Η κακώς σχεδιαζόμενη αποστράγγιση προσθέτει φορτίο 

στο δώμα, δημιουργεί ένα μη υγιές περιβάλλον για τα φυτά και υπάρχει κίνδυνος 

καταστροφής του υποστρώματος. 

 

 

Εικόνα 1. Λιμνάζοντα νερά σε φυτεμένο δώμα 

                                                           
2
 τα δώματα τα οποία θεωρούνται επίπεδα πρέπει πάντα να έχουν οπωσδήποτε μία 

ελάχιστη κλίση (1-2%) απορροής των ομβρίων 
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Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από τους ιδιοκτήτες, πως αν δεν υπάρξει 

σωστή συντήρηση, η εικόνα του δώματος θα αλλάξει ριζικά καθώς περνάει  ο 

καιρός (Εικόνα 2).  

 

 

Εικόνα 2. Παράδειγμα μη ορθής συντήρησης φυτεμένου δώματος 
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Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

και θα σας παραπέμψουμε σε εξειδικευμένο επαγγελματία. 

 

Ευχαριστούμε πολύ. 

 

 
 

 

 

 




