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Η περιποίηση 
του γκαζόν  
γίνεται παιχνίδι 
ƒ

Έτσι είστε πάντα κατάλληλα 
προετοιμασμένος για κάθε  
εργασία
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Ένα υγιές γκαζόν 
είναι ένας  
τέλειος τόπος  
ξεκούρασης
ƒ
Το γκαζόν είναι ένας χώρος διαβίωσης, που ξεκινά από την πόρτα  
του σπιτιού σας. Εκατομμύρια στελέχη γρασιδιού μαζί σχηματίζουν  
έναν πράσινο οργανισμό με θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον  
του. Καθαρίζει την ατμόσφαιρα, δημιουργεί οξυγόνο, ρυθμίζει τη  
θερμοκρασία, δίνει σταθερότητα στο έδαφος και μειώνει τον θόρυβο.  
Το γκαζόν είναι μια όαση ξεκούρασης για τους μεγάλους, ένας ιδανικός 
χώρος για παιδικό παιχνίδι και ένα «σπίτι» για αμέτρητα είδη ζώων. 

Σαν σταθερός πυρήνας πολλών κήπων, το γκαζόν γοητεύει όλες τις 
αισθήσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους. Από τη μυρωδιά του πρώτου 
φρεσκοκομμένου γρασιδιού και την αναζωογονητική δροσιά κάτω από  
τα γυμνά πόδια, μέχρι τις δροσοσταλιές πάνω στις άκρες: Το γκαζόν 
είναι ένα πραγματικό φυσικό φαινόμενο.

Ένα υγιές γκαζόν αναπτύσσεται διαρκώς, σε όλες τις εποχές του έτους. 
Για να κάνετε τις δουλειές στον κήπο σας με ευχαρίστηση, θέλουμε  
να σας υποστηρίξουμε στις πολύπλευρες εργασίες γύρω από την  
περιποίηση του γκαζόν. Θέλετε να ασχοληθείτε με το έργο «Δημιουργία 
νέου γκαζόν»; Έχετε βάλει στόχο να δημιουργήσετε ένα πυκνό και  
υγιές γκαζόν; Θέλετε να μάθετε να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τα 
προβλήματα του γκαζόν και να το συντηρείτε σωστά; Αυτός ο οδηγός 
περιέχει όλες τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεστε για όλες  
τις εργασίες σας, και πολλές χρήσιμες συμβουλές για το γκαζόν σας.

Η STIHL σας εύχεται καλή επιτυχία  

στο επόμενο έργο στον κήπο σας.

Ξεκινήστε τις πολύπλευρες εργασίες!
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Βάζουμε στόχους και  
ξεκινάμε τη δουλειά
ƒ

Δημιουργία και ανανέωση γκαζόν
Μια ζωντανή πράσινη επιφάνεια προσφέρει χαρά για πολλά χρόνια. Με 
την κατάλληλη προετοιμασία βάζετε τα θεμέλια για όλη τη μελλοντική 
της ανάπτυξη. Δημιουργήστε το γκαζόν σας σύμφωνα με τα δικά σας 
σχέδια, ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στο οικόπεδο, στο έδαφος και 
στους στόχους σας. Μετατρέψτε ένα κομμάτι γης σε πράσινη όαση.

Επιλογή ποικιλίας 
Προετοιμασία του εδάφους 
Σπορά 
Σωστό πότισμα 
Προσθήκη λιπασμάτων, ασβέστη και άμμου 

8
10
11

20
24

Διατηρώντας ένα πυκνό και υγιές γκαζόν
Η ζωή και η φύση κρύβουν καθημερινά νέες προκλήσεις. Δυνατές 
βροχές, ζέστη, χιόνι, παιδιά που παίζουν, βαριά έπιπλα του κήπου: Μόνο 
ένας γερός, ολοζώντανος χλοοτάπητας μπορεί να αντέξει σε αυτές  
τις ταλαιπωρίες. Με τακτική συντήρηση και επαγγελματικά εργαλεία, 
μπορείτε να φροντίσετε για την υγεία του γκαζόν σας.

Κούρεμα 
Κομποστοποίηση κομμένου γρασιδιού 
Αλεστική κοπή 
Σωστό πότισμα 
Εξαραίωση, χτένισμα και εξαέρωση 
Προσθήκη λιπασμάτων, ασβέστη και άμμου 
Αποφυγή ζημιών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου 
Χρήση, καθάρισμα και φύλαξη εργαλείων 
Συντήρηση και επισκευή εργαλείων 

12
17
18

20
22
24
32
34
35

Βιώσιμη περιποίηση του γκαζόν
Το γκαζόν είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα από μόνο του. Στη διάρκεια 
του κύκλου ανάπτυξής του, ξεφυτρώνουν από το χώμα αμέτρητα φυτά 
που σχηματίζουν μια πολύτιμη βιομάζα. Εφαρμόζοντας βιώσιμες  
μεθόδους για την περιποίησή του, η εργασία σας στον κήπο γίνεται  
αποδοτική, οικολογική και οικονομική.

Κούρεμα 
Κομποστοποίηση κομμένου γρασιδιού 
Αλεστική κοπή 
Σωστό πότισμα 
Προσθήκη λιπασμάτων, ασβέστη και άμμου 
Αποφυγή ζημιών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου 
Χρήση, καθάρισμα και φύλαξη εργαλείων 
Συντήρηση και επισκευή εργαλείων 

12
17
18

20
24
32
34
35

Αναγνώριση, επίλυση και αποφυγή προβλημάτων
Υπάρχουν πολλά είδη ζημιών στο γκαζόν, που παιδεύουν ακόμα και τον 
πιο έμπειρο κηπουρό. Το τακτικό κούρεμα, η λίπανση και το πότισμα 
αποτελούν το πρώτο βήμα για την πρόληψη προβλημάτων. Τα βρύα, τα 
λιμνάζοντα νερά και οι μύκητες συχνά έχουν εντελώς διαφορετικές  
αιτίες. Βρείτε εδώ την κατάλληλη στρατηγική για δύσκολες περιπτώσεις.

Ζιζάνια, βρύα, νεκρές ρίζες και βλαβερά έντομα 
Λιμνάζοντα νερά, κενά και αποχρωματισμοί 
Αποφυγή ζημιών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου 
Επίλυση σοβαρών προβλημάτων  

28
30
32
33

Βάζουμε στόχους και ξεκινάμε τη δουλειά Βάζουμε στόχους και ξεκινάμε τη δουλειά
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Κατάλογος  
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ƒ
Επιλογή ποικιλίας    

Προετοιμασία του εδάφους    

Σπορά    

Κούρεμα     

Κομποστοποίηση κομμένου γρασιδιού    

Αλεστική κοπή    

Σωστό πότισμα    

Εξαραίωση, χτένισμα και εξαέρωση    

Προσθήκη λιπασμάτων, ασβέστη και άμμου    

Ζιζάνια, βρύα, νεκρές ρίζες και βλαβερά έντομα    

Λιμνάζοντα νερά, κενά και αποχρωματισμοί    
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Επικεντρωθείτε στους στόχους

  Δημιουργία και ανανέωση γκαζόν

  Διατηρώντας ένα πυκνό και υγιές γκαζόν

  Αναγνώριση, επίλυση και αποφυγή προβλημάτων

  Βιώσιμη περιποίηση του γκαζόν
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Επιλογή  
ποικιλίας
ƒ
Το γκαζόν αποτελείται από ένα μείγμα διάφορων ειδών πόας, με διαφορετικές ιδιότητες 
που μπορείτε να συνδυάσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Το είδος που θα  
επιλέξετε εξαρτάται από τις απαιτήσεις που έχετε αλλά και από τον χώρο που διαθέτετε.  
Μελετήστε τους σκοπούς για το γκαζόν σας: Σε ποιούς θα απευθύνεται και για ποιον  
σκοπό θα χρησιμοποιείται, πόσο έντονα θα καταπονείται, πόσο ανθεκτικό πρέπει να είναι 
στις περιβαλλοντικές επιδράσεις και πόσο χρόνο και χρήμα μπορείτε να αφιερώσετε  
στην περιποίησή του. Σε πρώτη φάση, μπορούμε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε τέσσερις  
βασικούς τύπους. Απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα που διαθέτει πολλές ποικιλίες, για  
να επιλέξετε το κατάλληλο μείγμα σπόρων.

Έτσι φυτρώνει το γκαζόν

Τα φυτά του γκαζόν αναπτύσσονται τόσο πάνω, όσο και μέσα στο χώμα. Το κέντρο ανάπτυξής 
 τους είναι το πάνω στρώμα του εδάφους, απ’ όπου φυτρώνουν τα νέα φύλλα. Τα φυτά 
απλώνονται σχηματίζοντας πλάγιους βλαστούς, που καθορίζουν και την πυκνότητα του 
γκαζόν. Πολλά είδη γρασιδιού σχηματίζουν επίσης υπέργειες παραφυάδες. Μέσω των ριζών, 
τα φυτά λαμβάνουν όλα τα σημαντικά θρεπτικά στοιχεία. Για να μην προκαλείται ζημιά στη 
βάση των φυτών, το γρασίδι δεν πρέπει να κόβεται πολύ κοντό.

Καλλωπιστικός χλοοτάπητας
Το καλλωπιστικό γκαζόν οφείλει τον διακοσμητικό 
του χαρακτήρα στη λεπτή και πυκνή ανάπτυξη και το 
πλούσιο πράσινο χρώμα του. Δεν είναι πολύ ανθεκτικό 
σε φορτία. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι κατάλληλο για 
συχνό πέρασμα ή ως χώρος παιχνιδιού. Κουρεύεται 
δύο φορές την εβδομάδα, χρειάζεται τακτική λίπανση 
και ποτίζεται με μικρές δόσεις νερού. Το καλλωπιστικό 
γκαζόν είναι κατάλληλο για όλες τις τοποθεσίες και 
κάθε έδαφος κήπου.

Χλοοτάπητας τοπίου
Ο χλοοτάπητας τοπίου αναγνωρίζεται από το ανομοι-
όμορφο πράσινο χρώμα του. Έχει μικρή έως μεσαία 
αντοχή σε φορτία και είναι κατάλληλος για δημόσιες 
και ιδιωτικές εκτάσεις. Οι ανάγκες του σε θρεπτικές 
ουσίες και περιποίηση είναι μικρές έως μεσαίες. Έχει 
καλή αντοχή στην ξηρασία. Ορισμένα ειδικά είδη 
ευδοκιμούν και σε ακραία σημεία και σε σκιερά μέρη.

Αθλητικός χλοοτάπητας
Ο αθλητικός χλοοτάπητας είναι εξαιρετικά στιβαρός 
 και έχει μεγάλη αντοχή σε φορτία και καιρικές  
συνθήκες. Το γρασίδι είναι ανθεκτικό και έχει  
υψηλό ρυθμό αναγέννησης. Γι’ αυτό είναι ιδανικό  
για παιχνίδι, αθλητικές δραστηριότητες και  
αναψυχή. Οι ανάγκες σε περιποίηση φτάνουν  
από μεσαίες έως πολύ υψηλές.

Χρηστικός χλοοτάπητας
Ένα χρηστικό γκαζόν είναι ένα ανθεκτικό είδος 
χλοοτάπητα που είναι κατάλληλο για όλες σχεδόν τις 
ελεύθερες επιφάνειες γύρω από το σπίτι. Έχει μεσαία 
αντοχή και είναι ιδανικό για τακτική χρήση από όλη 
την οικογένεια. Χάρη στη μάλλον αργή του ανάπτυξη, 
δεν χρειάζεται συχνό κούρεμα. Το γκαζόν αυτό  
φυτρώνει παντού, εκτός από τη σκιά. Αγαπά τον ήλιο 
και είναι ανθεκτικό σε φάσεις ξηρασίας.

Φύλλο  

  Βάση φύλλου

  Βάση φυτού

Ρίζες  

Υπέργειες  
παραφυάδες

Επιλογή ποικιλίας     
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Προετοιμασία  
του εδάφους
ƒ
Το νέο γρασίδι αναπτύσσεται καλύτερα κατά τη διάρκεια της άνοιξης και στο τέλος του καλοκαιριού ή  
την αρχή του φθινοπώρου. Ιδανικός είναι ένας συνδυασμός από θερμοκρασία εδάφους τουλάχιστον 10 °C, 
επαρκή υγρασία και ήλιο.

Σπορά
ƒ
Εκτός από κατάλληλο κλίμα, το νεαρό γρασίδι κατά τις πρώτες εβδομάδες της ανάπτυξής του χρειάζεται 
τακτική και προσεγμένη φροντίδα. Αυτό εξασφαλίζει την ομοιόμορφη βλάστηση των σπόρων και καθορίζει τη 
μετέπειτα ομοιομορφία του γκαζόν. Ένας πιο γρήγορος τρόπος για να αποκτήσετε ένα πράσινο γκαζόν, είναι ο 
έτοιμος χλοοτάπητας σε ρολά.

2) Βελτιωτικά
Αν χρειάζεται, προσθέστε άμμο, 
τύρφη ή κομπόστ για να γίνει πιο 
χαλαρό το έδαφος. Αν η τιμή pH 
(οξύτητα) είναι μικρότερη από 5,5, 
προσθέστε επίσης ασβέστη. Στη 
συνέχεια, στρώστε το έδαφος με 
μια τσουγκράνα. 

1) Χαλάρωση εδάφους
Οργώστε το έδαφος σε βάθος 
15-20 cm περίπου με ένα σκαπτικό 
μηχάνημα ή μια φρέζα εδάφους. 
Απομακρύνετε τα ζιζάνια, τις 
ρίζες, τις πέτρες και τα ξένα  
αντικείμενα.

3) Συμπύκνωση
Αφήστε το έδαφος να ξεκουραστεί 
μερικές μέρες, για να καθίσει.  
Αν ο καιρός είναι ξηρός, μπορείτε 
να υποστηρίξετε αυτό το βήμα 
 με έναν ελαφρύ κύλινδρο. Με  
τη συμπύκνωση αποφεύγετε τη  
μετέπειτα καθίζηση και τις  
ανωμαλίες στην επιφάνεια.

4) Ισοπέδωση
Ισοπεδώστε τα τελευταία ανώμαλα 
σημεία με την τσουγκράνα. Όσο 
πιο λεπτή είναι η υφή του εδάφους, 
τόσο πιο εύκολα θα αναπτυχθούν 
οι σπόροι του γρασιδιού.

1) Σπορά
Ρίξτε τους σπόρους και το αρχικό 
λίπασμα με τη βοήθεια ενός δια-
νομέα ή με το χέρι. Η συνιστώμενη 
ποσότητα είναι περίπου 15 έως 
20 g ανά τετραγωνικό μέτρο. Η 
υπερβολικά πυκνή σπορά εμποδί-
ζουν την ανάπτυξη των φυτών.

4) Κούρεμα
Μην κόψετε το γκαζόν σας στη 
διάρκεια των πρώτων εβδομάδων. 
Το πρώτο κούρεμα γίνεται όταν  
το ύψος των στελεχών έχει  
φτάσει περίπου στα 10 cm. Είναι  
προτιμότερο να κουρεύετε  
λιγότερο και, επομένως, πιο συχνά.

2) Ενσωμάτωση
Ενσωματώστε τους σπόρους με 
έναν ακιδωτό ή πλεγματοφόρο  
κύλινδρο ή με μια τσουγκράνα, 
ώστε να θαφτούν σε βάθος  
περίπου 1 cm. Έτσι δεν μπορεί  
να τα σκορπίσει ο αέρας και  
συνδέονται καλύτερα με το χώμα.

5) Χλοοτάπητας σε ρολό
Ο έτοιμος χλοοτάπητας σε ρολό 
είναι μια εναλλακτική λύση για  
τη σπορά, που θα εξοικονομήσει  
αρκετό χρόνο. Μπορείτε να  
γλιτώσετε μέχρι και έναν  
ολόκληρο χρόνο δουλειάς για  
την ανάπτυξη του γκαζόν σας. 
Ένας καλός χλοοτάπητας σε  
ρολό επίσης δεν περιέχει  
ζιζάνια, αλλά από την άλλη έχει 
σημαντικά υψηλότερο κόστος.

6) Τοποθέτηση  
χλοοτάπητα σε ρολό
Αγοράστε τον χλοοτάπητα από 
κατάστημα στην περιοχή σας και 
βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκος. 
Μπορείτε να στρώσετε τις λωρίδες 
του χλοοτάπητα οποιαδήποτε  
εποχή του έτους. Προετοιμάστε  
το έδαφος, σταθεροποιήστε  
τις λωρίδες με τον κύλινδρο και  
ποτίστε με άφθονο νερό τις  
πρώτες εβδομάδες.

3) Πότισμα
Διατηρείτε την επιφάνεια μόνιμα 
 υγρή για τις πρώτες τρεις με  
τέσσερις εβδομάδες. Αν ξεραθεί 
το χώμα, δεν θα βλαστήσουν οι 
σπόροι. Ποτίζετε τα ευαίσθητα 
βλαστάρια με προσοχή, αποφεύ-
γοντας όσο μπορείτε να πατήσετε 
το γκαζόν.

     Προετοιμασία του εδάφους Σπορά     
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Κούρεμα
ƒ
Το τακτικό κούρεμα του γκαζόν είναι το θεμέλιο μιας καλής ανάπτυξης. 
Ανάμεσα στην άνοιξη και το τέλος του φθινοπώρου, το κούρεμα βοηθά 
τα στελέχη του γρασιδιού να σχηματίσουν νέους βλαστούς, φύλλα και 
παραφυάδες. Το κούρεμα εξασφαλίζει ένα πυκνό γκαζόν και δυσχεραίνει 
την εισβολή ζιζανίων. Με ιδανικό ύψος κοπής, τα φυτά διατηρούν  
αρκετές θρεπτικές ουσίες και δεν ξηραίνονται.

Συλλογή
Το κούρεμα με συλλογή του 
κομμένου χόρτου είναι ο πιο 
συνηθισμένος τρόπος κοπής του 
γκαζόν. Το γρασίδι που κόβεται με 
τη μηχανή καταλήγει μέσα σε έναν 
χορτοσυλλέκτη. Το μαχαίρι  
κοπής δημιουργεί ένα ρεύμα αέρα  
που σηκώνει τα στελέχη των  
φυτών, με αποτέλεσμα να κόβονται  
με μεγάλη ακρίβεια. Επιπλέον,  
το ρεύμα αέρα σε συνδυασμό 
 με τους αγωγούς μέσα στο  
κάλυμμα του συστήματος κοπής 
εξασφαλίζει άριστο γέμισμα του 
χορτοσυλλέκτη. Αυτός ο τρόπος 
κοπής είναι κατάλληλος και για 
υγρό ή ψηλό γρασίδι. Μόλις  
γεμίσει ο χορτοσυλλέκτης με  
κομμένο χορτάρι, τον αδειάζουμε.

Βενζινοκίνητες  
μηχανές κοπής γκαζόν
Οι βενζινοκινητήρες είναι  
εξαιρετικά ισχυροί και στιβαροί. 
Είναι κατάλληλοι για μεγάλες 
εκτάσεις, πολύωρο κούρεμα 
 και σκληρές συνθήκες. Σας  
επιτρέπουν να κόψετε χωρίς  
κόπο ακόμα και υγρό και ψιλό 
χορτάρι. 

Αλεστική κοπή
Με την αλεστική κοπή (άλεσμα),  
το μαχαίρι κοπής κόβει και  
ψιλοτεμαχίζει τα στελέχη του 
γρασιδιού. Τα κομμάτια πέφτουν 
πίσω στον χλοοτάπητα όπου στη 
συνέχεια χρησιμεύουν σαν  
οικολογικό λίπασμα. Επομένως, 
δεν χρειάζεται να απορρίψετε  
το κομμένο υλικό. Επειδή το  
χορτάρι κατά την αλεστική κοπή 
κόβεται λιγότερο, το κούρεμα 
πρέπει να επαναλαμβάνεται πιο 
συχνά. 

Ηλεκτρικές μηχανές  
κοπής γκαζόν
Με μια ηλεκτρική μηχανή κοπής 
γκαζόν μπορείτε να εργαστείτε 
αθόρυβα χωρίς να διαταράσσετε 
την ησυχία της γειτονιάς. Καθώς 
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό 
ρεύμα από το δίκτυο, δεν  
παράγουν καυσαέρια②. Το μικρό 
βάρος των μηχανών αυτών 
εξασφαλίζει εύκολη μεταφορά και 
χειρισμό. Επίσης, έχουν μειωμένες  
απαιτήσεις σε συντήρηση και 
περιποίηση. 

Αυτόματο άλεσμα
Εδώ και μερικά χρόνια, υπάρχουν 
τα χλοοκοπτικά ρομπότ που  
κουρεύουν το γκαζόν αυτόνομα. 
Αφού εγκατασταθεί το σύστημα, 
τα αλεστικά αυτά μηχανήματα 
κουρεύουν το γρασίδι εντελώς 
αυτόματα. Για πιο απλή  
οργάνωση, ορισμένα μηχανήματα 
έχουν δυνατότητα σύνδεσης  
με το διαδίκτυο ώστε να είναι 
προσβάσιμα μέσω εφαρμογής. Η 
περιποίηση του γκαζόν μπορεί έτσι 
να γίνεται οποιαδήποτε ώρα①  
και ανεξάρτητα από τις καιρικές 
συνθήκες, και η απαιτούμενη  
εργασία μειώνεται δραστικά.

Επαναφορτιζόμενες  
μηχανές κοπής γκαζόν
Οι επαναφορτιζόμενες μηχανές 
δεν έχουν καλώδιο, είναι φιλικές 
για το περιβάλλον και ευέλικτες 
στη χρήση. Ειδικά σε κήπους  
με πολλές γωνίες και στενά  
περάσματα, η υψηλή κινητικότητα 
και η ευελιξία τους αποτελούν  
ένα σημαντικό πλεονέκτημα.  
Οι επαναφορτιζόμενες μηχανές  
κοπής γκαζόν είναι αθόρυβες  
και ελαφρές στον χειρισμό. Η  
μπαταρία επιτρέπει λειτουργία 
χωρίς καυσαέρια②. 

① Ανάλογα με τους περιορισμούς των τοπικών κανονισμών για τις ώρες κοινής ησυχίας. ② Εφόσον το ηλεκτρικό ρεύμα προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κουρέψτε το γκαζόν  
όπως θέλετε εσείς!

Το κατάλληλο σύστημα  
κίνησης για κάθε χρήση. 

Υγιής ανάπτυξη σε  
όλη την επιφάνεια.

Για να μάθετε περισσότερα για τα πολύπλευρα και ισχυρά 
 μηχανήματα της STIHL, συμβουλευθείτε τον δωρεάν κατάλογο  
μηχανών κοπής γκαζόν μας, την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr  
ή τον τοπικό Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL.
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Κουρέψτε το γκαζόν σας τη σωστή  
στιγμή και στο σωστό ύψος.

Ένα καλό ύψος κοπής είναι τα 3,5 με 5 cm. Στο ύψος αυτό, τα φυτά διεγείρονται να  
αναπτύξουν νέα στελέχη και το γκαζόν σας αποκτά μια καλή πυκνότητα και σταθερότητα. 
Σε σκιερά σημεία, με ζεστό καιρό ή όταν υπάρχουν άλλοι παράγοντες εξασθένισης, το 
γρασίδι δεν πρέπει να είναι πιο κοντό από 5 cm. Σε κάθε κούρεμα, μην κόβετε περισσότερο 
από το ένα τρίτο του ύψους. Αν το γρασίδι κόβεται υπερβολικά κοντά, τραυματίζεται η 
βάση του χλοοτάπητα και επιβραδύνεται η ανάπτυξη. Μετά από μεγαλύτερα διαστήματα 
(π.χ. διακοπές), κόψτε το ψηλό γρασίδι σε προοδευτικά βήματα. Για το πρώτο κούρεμα,  
επιλέξτε την υψηλότερη ρύθμιση κοπής.

Η επιτυχία του κουρέματος του γκαζόν βασίζεται στην τακτική κοπή, με ή χωρίς άλεσμα. 
Ανάλογα με το κλίμα και την ποιότητα του γρασιδιού, πρέπει να υπολογίζετε 20 με 25 
κουρέματα από την άνοιξη μέχρι αργά το φθινόπωρο, άρα περίπου μία φορά την εβδομάδα. 
Κατά τη φάση της μεγαλύτερης ανάπτυξης συνιστώνται δύο κουρέματα την εβδομάδα. Για 
μια ομοιόμορφη εμφάνιση, αλλάζετε την κατεύθυνση κοπής σε κάθε κούρεμα. Για καθαρή 
και ακριβή κοπή, το μαχαίρι πρέπει να είναι πάντα καλά τροχισμένο.

Μετά από τα πρώτα κουρέματα στην αρχή της νέας σεζόν, είναι η κατάλληλη στιγμή για 
εξαραίωση του γκαζόν. Για τον σκοπό αυτό, το έδαφος πρέπει να είναι στεγνό και η θερμο-
κρασία δεν επιτρέπεται να πέσει κάτω από τους 10 °C. Με τη δημιουργία κάθετων τομών 
στο έδαφος, ο χλοοτάπητας απαλλάσσεται από νεκρό υλικό, αερίζεται και αναζωογονείται.

Κούρεμα του γκαζόν σε κάθε εποχή.

Άνοιξη
Πριν το πρώτο κούρεμα της άνοιξης, απομακρύνετε τα πεσμένα φύλλα και τα μικρά  
κλαδάκια. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αναρροφητήρα  
φύλλων ή μια λεπτή τσουγκράνα. Επαναλαμβάνετε το κούρεμα κάθε εβδομάδα, για  
να ενδυναμώσετε τις ρίζες. Μετά τα πρώτα κουρέματα και αφού ζεσταθεί λίγο το  
έδαφος, μπορείτε αργά την άνοιξη να εξαραιώσετε το γκαζόν, εάν χρειάζεται.

Καλοκαίρι
Όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, το καλοκαιρινό γκαζόν δεν πρέπει να κόβεται πιο 
κοντά από 5 cm. Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο το γρασίδι προσφέρει αρκετή σκιά στις ρίζες 
του. Μετά από διακοπές, κουρέψτε το ψηλωμένο γκαζόν προοδευτικά. Στην αρχή του  
καλοκαιριού, μπορεί να χρειάζονται και δύο κουρέματα την εβδομάδα.

Φθινόπωρο
Στη διάρκεια του φθινοπώρου αρκεί ένα κούρεμα την εβδομάδα. Απομακρύνετε τα πεσμένα 
φύλλα σε τακτική βάση, για να εξασφαλίσετε πρόσβαση στον ήλιο και στο οξυγόνο. Η  
δουλειά αυτή μπορεί να γίνεται και αυτή με μια μηχανή κοπής γκαζόν με χορτοσυλλέκτη.

Χειμώνας
Πριν μπει ο χειμώνας, κόβετε το γκαζόν για μία τελευταία φορά. Φροντίστε τα στελέχη του 
γρασιδιού να έχουν ύψος 3,5 έως 5 cm για να έχουν την απαραίτητη αντοχή στις χαμηλές 
θερμοκρασίες. Σε κρύο καιρό και με χιόνι, μην πατήσετε το γκαζόν. Τα στελέχη είναι πολύ 
ευαίσθητα σ’ αυτή τη φάση και κινδυνεύουν να σαπίσουν όταν συμπυκνώνεται το χιόνι πάνω 
τους. 

Ακρίβεια στην περιποίηση μεγάλου γκαζόν

Ιδανική λύση για χλοοτάπητες μεγάλης έκτασης αποτελούν τα χλοοκοπτικά τρακτέρ της 
STIHL. Συμβουλευθείτε τον τοπικό Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL για την επιλογή 
του κατάλληλου μηχανήματος.

Κούρεμα      
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Βήμα προς βήμα:
Έτσι γίνεται το σωστό κούρεμα.

 ⬤ Κόβετε το γρασίδι όταν είναι στεγνό και όχι με πολύ ζεστό καιρό.
 ⬤ Απομακρύνετε τα ξένα αντικείμενα από το γκαζόν.
 ⬤ Μην πατάτε την επιφάνεια που δεν έχετε κουρέψει, για να μην σπάσετε τα στελέχη του 

γρασιδιού.
 ⬤ Ελέγχετε το τρόχισμα του μαχαιριού σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
 ⬤ Μην κόβετε περισσότερο από το ένα τρίτο του ύψους. Το ιδανικό ύψος είναι 3,5 με 5 cm.
 ⬤ Κινήστε τη μηχανή κοπής γκαζόν κατά λωρίδες, με μικρή επικάλυψη μεταξύ τους. 
 ⬤ Για μια ομοιόμορφη εμφάνιση, αλλάζετε τακτικά την κατεύθυνση κοπής.
 ⬤ Σε κεκλιμένο έδαφος, κουρεύετε πάντα κάθετα στην κλίση.
 ⬤ Καθαρίστε στη συνέχεια τα άκρα του γκαζόν με ένα κοπτικό μηχάνημα ή ένα ψαλίδι κήπου.
 ⬤ Καθαρίστε τη μηχανή κοπής γκαζόν με βούρτσα και νερό.

Μόνιμη τάξη στον πράσινο παράδεισο

Αξιοποιήστε τον κύκλο της φύσης και μετατρέψτε τα υπολείμματα των φυτών σας σε  
φυσικό λίπασμα. Στο φυλλάδιό μας για τους τεμαχιστές κήπου μπορείτε να βρείτε  
πολύτιμες συμβουλές. Δωρεάν στον Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL.

Κομποστοποίηση  
κομμένου γρασιδιού
ƒ

Μετά το κούρεμα με τον χορτοσυλλέκτη, μπορείτε να κομποστοποιήσετε το κομμένο 
γρασίδι. Για μια ιδανική διαδικασία αποσύνθεσης που θα δώσει χούμο υψηλής ποιότητας, 
αναμείξτε το γρασίδι με άλλα οργανικά υλικά. Καθοριστική είναι η αναλογία άνθρακα  
προς άζωτο. Ιδανικά, η αναλογία αυτή ανέρχεται σε 20 έως 30 προς 1. Επειδή το κομμένο 
γρασίδι είναι πλούσιο σε άζωτο (12 προς 1), χρειάζονται άλλα υλικά που είναι πιο φτωχά  
σε θρεπτικά στοιχεία, όπως πεσμένα φύλλα (60 προς 1), άχυρο (100 προς 1) ή τεμαχισμένα 
απορρίμματα ξύλου (200 προς 1). Αναμείξτε καλά, φροντίστε για συνεχή αερισμό και  
άμεση επαφή με το χώμα από κάτω. Με την κομποστοποίηση, ουσιαστικά κλείνετε τον  
οικολογικό κύκλο της φύσης, όπως γίνεται και με την αλεστική κοπή. Έτσι, τα πολύτιμα 
οργανικά υλικά τίθενται ξανά στη διάθεση του εδάφους.

Χρήσιμη συμβουλή

Για να προσδιορίσετε το σωστό ύψος κοπής, τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτόνι πάνω στο  
γκαζόν. Στη συνέχεια μετρήστε με έναν χάρακα την απόσταση από το έδαφος μέχρι το 
κάτω μέρος του χαρτονιού.
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Αλεστική  
κοπή
ƒ

Με το άλεσμα, το κομμένο γρασίδι  
μετατρέπεται σε φυσικό λίπασμα για  
το γκαζόν.
Στην αλεστική μηχανή κοπής γκαζόν, το μαχαίρι 
δημιουργεί έναν μικρό αεροστρόβιλο. Τα κομμένα 
στελέχη του γρασιδιού παραμένουν σε αιώρηση και 
κόβονται πολλαπλές φορές. Τα μικροσκοπικά τεμάχια 
πέφτουν πίσω στον χλοοτάπητα, όπου στη συνέχεια 
αποσυντίθενται. Χάρη σ’ αυτό το φυσικό λίπασμα, 
το έδαφος εμπλουτίζεται με άζωτο, φωσφόρο και 
κάλιο σε ιδανικές αναλογίες. Οι οργανικές θρεπτικές 
ουσίες αποδεσμεύονται ομοιόμορφα με αργό ρυθμό, 
επιτρέποντας στα νεαρά φυτά να αναπτυχθούν 
γρήγορα. Με αυτό το απλό μέτρο, η συντήρηση του 
γκαζόν σας γίνεται ακόμα πιο βιώσιμη. 

Με την αλεστική κοπή κάνετε  
οικονομία σε πόρους και χρήμα και 
βελτιώνεται η ποιότητα του εδάφους. 
Η αλεστική κοπή έχει πολλά πλεονεκτήματα σε  
σχέση με την κοπή με τον χορτοσυλλέκτη. Το  
τακτικό κούρεμα με αλεστική μηχανή αντικαθιστά την 
προσθήκη λιπάσματος την άνοιξη και το φθινόπωρο. 
Έτσι όχι μόνο δεν χρειάζεται να αγοράσετε λίπασμα, 
αλλά κάνετε καλό και στο έδαφος. Επιπλέον, σας 
απαλλάσσει από το άδειασμα του χορτοσυλλέκτη. 
Ένα γκαζόν με εμβαδόν 1000 m² παράγει κάθε χρόνο 
1,5 με 2 τόνους κομμένου υλικού. Επιπλέον, η καλή 
διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών βελτιώνει την 
ποιότητα του εδάφους. Το γκαζόν αποκτά πυκνότητα 
και έντονο χρώμα, ενώ χάρη στην ανάπτυξη των  
ριζικών συστημάτων, τα ζιζάνια και τα βρύα δεν  
βρίσκουν έδαφος για εξάπλωση. 

Βήμα προς βήμα:
Έτσι γίνεται η σωστή αλεστική κοπή.

 ⬤ Εργαστείτε μόνο με στεγνό καιρό, διαφορετικά τα στελέχη του γρασιδιού θα κολλήσουν μεταξύ τους.
 ⬤ Κατά τη φάση της ανάπτυξης, η αλεστική κοπή πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερις με πέντε ημέρες.
 ⬤ Επιλέγετε πάντα τον σωστό αριθμό στροφών και χρησιμοποιείτε καλοτροχισμένα μαχαίρια.
 ⬤ Μην κόβετε περισσότερο από το ένα τρίτο του ύψους κάθε φορά, ή ακόμα λιγότερο όταν επικρατεί ζέστη.
 ⬤ Αν το γρασίδι έχει ψηλώσει πολύ, κουρέψτε το πρώτα μια φορά με κανονική μηχανή γκαζόν με χορτοσυλλέκτη.
 ⬤ Κουρέψτε το γκαζόν κατά λωρίδες με μικρή αλληλοεπικάλυψη.
 ⬤ Για μια ομοιόμορφη εμφάνιση, αλλάζετε τακτικά την κατεύθυνση κοπής.
 ⬤ Μετά το κούρεμα, καθαρίστε τη μηχανή κοπής γκαζόν με βούρτσα και νερό.

Αλεστική κοπή      

Κοπή και λίπασμα με μία κίνηση

Κούρεμα και λίπανση του γκαζόν σας ταυτόχρονα. Ενημερωθείτε για τα χλοοκοπτικά  
ρομπότ iMow μας από το φυλλάδιο ή ζητήστε πληροφορίες από τον Πιστοποιημένο  
Αντιπρόσωπο μας.

Κατά την αλεστική κοπή, η μηχανή κοπής γκαζόν ταυτόχρονα κόβει και ψιλοτεμαχίζει το 
γρασίδι. Τα κομματάκια πέφτουν ομοιόμορφα πίσω στον χλοοτάπητα, όπου λειτουργούν 
σαν φυσικό λίπασμα. Η αλεστική κοπή συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα του γκαζόν με  
τρόπο φιλικό για το περιβάλλον. Αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για την κοπή  
με τον χορτοσυλλέκτη και την προσθήκη τεχνητού λιπάσματος..
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Έλλειψη νερού
Η έλλειψη νερού εκδηλώνεται με 
αποχρωματισμούς και «καμένα» 
σημεία στο γκαζόν. Ελέγχετε 
τακτικά την κατάσταση και το 
χρώμα του γκαζόν σας, για να μη 
φτάσει σ’ αυτή την κατάσταση. 
Σαν πρακτικός έλεγχος, αρκεί 
ένα απλό περπάτημα πάνω στο 
γρασίδι. Αν τα αποτυπώματά σας 
διατηρούνται για λίγο, υπάρχει 
οξεία ανάγκη για νερό.

Συμπύκνωση του  
εδάφους
Το υπερβολικό πότισμα του γκαζόν 
συνήθως συμβαίνει μόνο όταν το 
έδαφος είναι πολύ συμπυκνωμένο. 
Αν το νερό δεν απορρέει σωστά, 
παραμένει και λιμνάζει. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει κηλιδώσεις, 
σάπισμα, προβολή από μύκητες 
και κυανοβακτηρίδια. Με την 
εξαραίωση, το χτένισμα και την 
εξαέρωση μπορείτε να εξασφα-
λίσετε τον σωστό αερισμό του 
χλοοτάπητα.

Δοσολογία
Εφόσον προγραμματίζετε σωστά 
τον χρόνο και την ποσότητα του 
νερού, αποφεύγετε τη σπατάλη 
φυσικών πόρων και τα άσκοπα 
έξοδα.

Έξυπνο πότισμα, προσαρμοσμένο στην ανάπτυξη.

Το γρασίδι αποτελείται κατά 80 περίπου τοις εκατό 
από νερό. Ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, την 
υγρασία του αέρα και τη θερμοκρασία, ένα τετραγω-
νικό μέτρο πράσινης επιφάνειας μπορεί τις ζεστές 
μέρες να χάσει αρκετά λίτρα νερού. Το σωστό 
πότισμα συμπληρώνει τις φυσικές βροχοπτώσεις 
ανάμεσα στην άνοιξη και το φθινόπωρο, καλύπτοντας 
τις ανάγκες του γκαζόν. Έτσι αποτρέπεται η ξήρανση, 
βελτιώνεται η ανάπτυξη των ριζικών συστημάτων και 
αποφεύγονται οι αρρώστιες.

Εκτός από την ποσότητα του νερού, παίζουν καθορι-
στικό ρόλο και η χρονική στιγμή και η συχνότητα του 
ποτίσματος αλλά και η ποιότητα του εδάφους, ώστε 
η υγρασία να φτάνει στις ρίζες με τον πλέον ωφέλιμο 
τρόπο. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν επικρατεί 
ξηρασία, το γκαζόν χρειάζεται μόνο ένα με δύο  
ποτίσματα την εβδομάδα, αλλά πιο συχνά πριν. Το 
συχνό πότισμα με μικρές ποσότητες νερού προκαλεί 
ζημιά στο γκαζόν. Στην περίπτωση αυτή, το νερό 
παραμένει στην επιφάνεια και εξατμίζεται προτού να 
φτάσει στις ρίζες. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος να  
ξεραθεί το γκαζόν και να προσβληθεί από μύκητες. 
Για τον λόγο αυτό περιορίστε τα ποτίσματα σε  
λίγες αλλά μεγαλύτερες δόσεις.

Βήμα προς βήμα:
Έτσι γίνεται το σωστό πότισμα.

 ⬤ Στη διάρκεια του καλοκαιριού, ποτίζετε το γκαζόν σας μία ή το πολύ δύο φορές την εβδομάδα. 
 ⬤ Χρησιμοποιήστε μεγάλη ποσότητα νερού, από 20 έως 25 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 ⬤ Αν το υπέδαφος είναι πυκνό και αργιλώδες, χωρίστε την ποσότητα στα δύο ποτίζοντας για λιγότερη ώρα.
 ⬤ Αν ο καιρό είναι ζεστός, ποτίστε το γκαζόν σας νωρίς το πρωί ή το βράδυ. Διαφορετικά, ο ήλιος θα  

προκαλέσει πρώιμη εξάτμιση του νερού ή μπορεί να δημιουργήσει καμένα σημεία στο γκαζόν. 
 ⬤ Αν ποτίζετε με το λάστιχο ή το ποτιστήρι, φροντίστε για ομοιόμορφη κατανομή του νερού. Σαν  

εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν ποτιστικά συστήματα, προγραμματιστές, σωλήνες για στάγδην  
άρδευση και υπόγεια συστήματα ποτίσματος.

 ⬤ Προτιμήστε το νερό της βροχής από το νερό δικτύου.
 ⬤ Τα αμμώδη εδάφη και οι επιφάνειες κάτω από δέντρα έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό.
 ⬤ Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου, φροντίστε ώστε οι ρίζες να παραμένουν υγρές. 
 ⬤ Το φθινόπωρο ποτίστε με άφθονο νερό όλα τα καμένα σημεία και τις ζημιές, για να ξεπλύνετε τα άλατα.
 ⬤ Σε καινούργια εγκατάσταση γκαζόν, διατηρείτε το γρασίδι συνεχώς υγρό με λεπτό νέφος κατά τις πρώτες 

εβδομάδες, για να δώσετε τη δυνατότητα να φυτρώσουν τα νέα βλαστάρια.

Χρήσιμη συμβουλή

 ⬤ Προσδιορίσετε την ιδανική ποσότητα νερού με έναν απλό έλεγχο. Τοποθετήστε μερικά βαζάκια  
μαρμελάδας σε διάφορα σημεία του γκαζόν. Στο τέλος του ποτίσματος, το ύψος του νερού μέσα  
στα βαζάκια πρέπει να είναι περίπου 2 cm.

 ⬤ Για να προσδιορίσετε τη σωστή υγρασία μετά το πότισμα, κάντε έναν έλεγχο με το λισγάρι. Κόψτε  
ένα τετράγωνο από το γρασίδι με βάθος 15 cm. Αν το δείγμα αυτό είναι υγρό μέχρι τη βάση του,  
το γκαζόν είναι καλά προστατευμένο και από επιφανειακή ξηρασία.

 ⬤ Αν μέχρι τώρα ποτίζατε το γκαζόν σας με συχνές, μικρές ποσότητες νερού, διορθώστε το πρόγραμμα  
ποτίσματος σταδιακά στη διάρκεια μερικών εβδομάδων.

Σωστό  
πότισμα
ƒ
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Εξαραίωση, χτένισμα  
και εξαέρωση
ƒ

Ένα ανθεκτικό γκαζόν χρειάζεται καθαρό αέρα και θρεπτικές ουσίες. Με την εξαέρωση 
χαλαρώνει το έδαφος και βελτιώνεται η τροφοδοσία με μεταλλικά άλατα. Επιπλέον  
διευκολύνετε την απορροή του νερού και αυξάνεται η ανάπτυξη. Για τον αερισμό του γκαζόν 
υπάρχουν τρεις διαφορετικές τεχνικές: η εξαραίωση, το χτένισμα και η εξαέρωση.

Με την εξαραίωση απομακρύνονται ζιζάνια, 
βρύα και νεκρά στελέχη.

Με την εξαραίωση δημιουργούνται κατακόρυφες τομές στον χλοοτάπητα με σκοπό τον κα-
λύτερο αερισμό του εδάφους και την απομάκρυνση ζιζανίων, βρύων και νεκρών στελεχών. 
Τα περιστρεφόμενα μαχαίρια του εξαραιωτή εισχωρούν κατά μερικά χιλιοστά μέσα στο 
έδαφος και απομακρύνουν το νεκρό οργανικό υλικό.

Χτένισμα για απαλή απομάκρυνση νεκρών 
στελεχών και ζιζανίων.

Με το χτένισμα του γκαζόν, απομακρύνετε τα νεκρά οργανικά υλικά και ζιζάνια από τον 
χλοοτάπητα, ενισχύοντας την ανάπτυξή του. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένας 
κύλινδρος με ελατηριωτές ακίδες, οι οποίες τραβούν τα βρύα και τα ξερά χόρτα από την 
επιφάνεια του γκαζόν. Το χτένισμα διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των φυτών και υποστηρίζει 
τη δημιουργία νέων παραφυάδων. Με το χτένισμα, το έδαφος δεν ταλαιπωρείται παρά 
μόνο σε ελάχιστο βαθμό. Εκτελείτε την εργασία αυτή σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης 
και όποτε σας φαίνεται σκόπιμο. Για το χτένισμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης έναν 
εξαραιωτή, με την προϋπόθεση ότι εκτός από μονάδα εξαραίωσης, διαθέτει επίσης έναν 
κύλινδρο εξαέρωσης.

Η εξαέρωση βοηθά στην απομάκρυνση  
στάσιμου νερού και στην αποσυμπύκνωση 
του εδάφους.

Με την εξαέρωση, που γίνεται κατά τη διάρκεια της άνοιξης και νωρίς το φθινόπωρο,  
αερίζετε και αποστραγγίζετε το γκαζόν σε βάθος, δημιουργώντας έναν μεγάλο αριθμό 
οπών στο έδαφος. Τα μηχανήματα εξαέρωσης προορίζονται κυρίως για επαγγελματική  
χρήση. Για ιδιωτική χρήση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παπούτσια εξαέρωσης που έχουν 
καρφιά στο πέλμα. Με το περπάτημα του γκαζόν, χαλαρώνουν το έδαφος και προλαμβάνουν 
την ανάπτυξη βρύων και τη συγκέντρωση στάσιμου νερού. Τα καρφιά εισχωρούν στο  
έδαφος σε βάθος έως 10 cm και φροντίζουν με τον τρόπο αυτό για αποτελεσματική  
αποστράγγιση.

Αναζωογονητική θεραπεία για το 
γκαζόν σας

Για να μάθετε με ποιον εξαραιωτή μπορείτε να δώσετε νέα πνοή στο 
γκαζόν σας, απευθυνθείτε στον Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL 
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr

Βήμα προς βήμα:
Έτσι γίνεται η σωστή εξαραίωση.

 ⬤ Η εξαραίωση του γκαζόν γίνεται μία ή δύο φορές τον χρόνο. Ιδανικές στιγμές είναι αργά την άνοιξη ή κατά 
το τέλος του καλοκαιριού. 

 ⬤ Η εξαραίωση πρέπει να γίνει μετά τα πρώτα κουρέματα της εποχής. 
 ⬤ Ο καιρός πρέπει να είναι στεγνός και η θερμοκρασία τουλάχιστον 10 °C.
 ⬤ Κουρέψτε το γκαζόν αμέσως πριν την εξαραίωση.
 ⬤ Κινήστε τον εξαραιωτή με τον ίδιο τρόπο όπως την μηχανή κοπής γκαζόν, κατά λωρίδες. Κουρεύετε εναλλάξ 

στην κατά μήκος και στην εγκάρσια κατεύθυνση. Για την πρώτη εξαραίωση, επιλέξτε ένα μικρό βάθος κοπής. 
Αυξήστε σταδιακά το βάθος, χωρίς να τραυματίσετε τον χλοοτάπητα.

 ⬤ Μαζέψτε το νεκρό οργανικό υλικό που απελευθερώνεται από το γκαζόν.
 ⬤ Μέχρι την επόμενη φορά, μερικές εβδομάδες μετά, αποφεύγετε την ταλαιπωρία του γκαζόν.
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Προσθήκη  
λιπασμάτων,  
ασβέστη και άμμου
ƒ
Τα λιπάσματα, ο ασβέστης και η άμμος μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα του 
εδάφους και, αντίστοιχα, την ανάπτυξη του γκαζόν σας. Χρησιμοποιήστε τα πρόσθετα αυτά 
για να ρυθμίσετε στοχευμένα την τροφοδοσία με μεταλλικά άλατα, την οξύτητα ή την υγρασία  
του εδάφους. Συχνά, η εμφάνιση του γκαζόν σας δίνει τις πρώτες ενδείξεις για ορισμένες 
ελλείψεις. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η εργαστηριακή ανάλυση ενός δείγματος του εδάφους θα 
δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα. Τα καλά λιπάσματα για το γκαζόν περιέχουν συγκεκριμένα μείγματα 
από άζωτο, φωσφόρο, κάλιο και μαγνήσιο. Αν προτιμάτε να υποστηρίξετε την ανάπτυξη του 
πράσινου χώρου σας χωρίς χημικά λιπάσματα, μπορείτε να επιτύχετε ένα συγκρίσιμο θετικό 
αποτέλεσμα με βιολογικά λιπάσματα ή με συχνή αλεστική κοπή.

Τα σημαντικότερα συστατικά  
και οι λειτουργίες τους

 ⬤ Το άζωτο βοηθά στην ανάπτυξη και στην αναπαραγωγική ικανότητα των φυτών.
 ⬤ Ο φωσφόρος υποστηρίζει τον φυτικό μεταβολισμό και την ανάπτυξη των ριζών.
 ⬤ Το κάλιο αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ζέστη, κρύο και αρρώστιες.
 ⬤ Το μαγνήσιο ενισχύει την υγεία των φυτών και δίνει στα φύλλα τους ένα πλούσιο πράσινο 

χρώμα.
 ⬤ Ο χαλκός, το θείο, ο σίδηρος, το ασβέστιο και ο ψευδάργυρος χρησιμοποιούνται μόνο  

σε ελάχιστες ποσότητες και βρίσκονται κυρίως σε λιπάσματα ιχνοστοιχείων για την  
αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων του γκαζόν.

Χρήσιμη συμβουλή

 ⬤ Για την επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος, ασβέστη ή άμμου, ζητήστε την συμβουλή 
ενός ειδικευμένου αντιπροσώπου.

 ⬤ Ενημερωθείτε για τα είδη φυτών που δεν αντέχουν στον ασβέστη.
 ⬤ Μη ρίχνετε λίπασμα με άζωτο μέσα στο φθινόπωρο.

Το κατάλληλο λίπασμα για κάθε σκοπό 

Ο βασικός κανόνας λέει, ότι λίπασμα χρειάζεται μόνο δύο φορές τον χρόνο. Στην αρχή της 
περιόδου ανάπτυξης, καλύψτε την ανάγκη σε θρεπτικές ουσίες με άζωτο. Αργά το καλοκαίρι, 
μπορείτε σταδιακά να ξεκινήσετε την προετοιμασία του γκαζόν για τον χειμώνα με κάλιο. 
Αν το γκαζόν σας δέχεται μεγάλα φορτία, μπορείτε επιπρόσθετα το να ενισχύσετε με κάλιο 
κατά το τέλος της άνοιξης και μέσα στο καλοκαίρι με λίπασμα αζώτου αργής αποδέσμευσης. 
Σε νέες εγκαταστάσεις, ένα λίπασμα για καινούριο γκαζόν υποστηρίζει τα νεαρά φυτά  
κατά τη βλάστηση. Κατά τα λοιπά, χρειάζεται λίπανση μόνο εάν παρουσιαστούν ειδικά 
προβλήματα. Ο αποχρωματισμός του γκαζόν και μια ακανόνιστη, αργοπορημένη ανάπτυξη 
είναι συμπτώματα έλλειψης θρεπτικών ουσιών.

Αν κουρεύετε το γκαζόν σας τακτικά με αλεστική μηχανή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε 
πρόσθετα λιπάσματα. Το κομμένο υλικό προσφέρει εντελώς δωρεάν και φιλικά προς το  
περιβάλλον πολύτιμες, οργανικά δεσμευμένες θρεπτικές ουσίες, που γρήγορα μετατρέπονται 
σε μεταλλικά άλατα.

Βήμα προς βήμα:
Έτσι γίνεται η σωστή λίπανση.

 ⬤ Αποφεύγετε τη χρήση λιπασμάτων όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή όταν επικρατεί 
έντονη ζέστη. 

 ⬤ Κουρέψτε το γκαζόν σε ύψος περίπου 5 cm.
 ⬤ Αν πρόκειται να ρίξετε λίπασμα μετά την εξαραίωση, αφήστε το γκαζόν πρώτα να  

ξεκουραστεί για μερικές μέρες.
 ⬤ Η λίπανση πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση το βράδυ, για να αποφευχθεί το κάψιμο από 

τον ήλιο.
 ⬤ Η βροχή βοηθά στην καλύτερη ενσωμάτωση των λιπασμάτων στο έδαφος.
 ⬤ Τα υγρά λιπάσματα αραιώνονται σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις και κατανέμονται 

ομοιόμορφα στο γκαζόν με το ποτιστήρι.
 ⬤ Τα στερεά λιπάσματα εφαρμόζονται κατά προτίμηση με τη βοήθεια ενός διανομέα. Για 

να πετύχετε ένα ομοιόμορφο πράσινο χρώμα, η κατανομή του πρώτου μισού γίνεται στην 
κατά μήκος διεύθυνση, και του δεύτερου μισού στην εγκάρσια διεύθυνση.

 ⬤ Ποτίστε την έκταση του γκαζόν με άφθονο νερό, και τις επόμενες ημέρες με μέτριες 
ποσότητες.

 ⬤ Περιμένετε πέντε με επτά ημέρες προτού να κουρέψετε ξανά το γκαζόν.
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Η προσθήκη άμμου φροντίζει για ένα  
διαπερατό, καλά αεριζόμενο υπόστρωμα. 

Η προσθήκη άμμου κάνει το συμπυκνωμένο έδαφος πιο χαλαρό και διαπερατό. Το νερό 
διεισδύει πιο γρήγορα σε βάθος και ο αέρας μπορεί να φτάσει πιο εύκολα στα φυτά  
του γκαζόν. Παράλληλα, η άμμος εξομαλύνει την επιφάνεια του εδάφους και αυξάνει  
την αντοχή του σε φορτία. Αυτό το φυσικό υλικό βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους με  
απόλυτα οικολογικό τρόπο. Από άποψη χρόνου, συνιστούμε η προσθήκη άμμου να  
γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση άμμο χαλαζία ή  
λεπτόκοκκη άμμο για παιδικές χαρές.

Βήμα προς βήμα:
Έτσι γίνεται η σωστή προσθήκη άμμου.

 ⬤ Κουρέψτε το γκαζόν σε ύψος περίπου 3,5 με 5 cm.
 ⬤ Αν προηγουμένως έχετε εξαραιώσει ή χτενίσει την επιφάνεια, μαζέψτε πρώτα το υλικό 

που έχει μαζευτεί.
 ⬤ Εξαερώστε το έδαφος αν είναι πολύ συμπυκνωμένο.
 ⬤ Ρίξτε την άμμο κατά λωρίδες με έναν διανομέα, πρώτα στην κατά μήκος και στη συνέχεια 

στην εγκάρσια διεύθυνση.
 ⬤ Αν ρίχνετε την άμμο με το χέρι, φροντίστε για ομοιόμορφη κατανομή. Ως βασικός  

κανόνας χρειάζεστε περίπου 5 λίτρα άμμου ανά τετραγωνικό μέτρο.
 ⬤ Ενσωματώστε την άμμο επιμελώς στον χλοοτάπητα με μια τσουγκράνα ή μια σκούπα.
 ⬤ Περιμένετε δύο εβδομάδες, προτού να λιπάνετε το γκαζόν σας.
 ⬤ Μπορείτε να αφήσετε να περάσουν ένα έως τρία χρόνια μέχρι την επόμενη προσθήκη 

άμμου.

Ο ασβέστης επαναφέρει την  
ισορροπία σε όξινα εδάφη. 

Σε υπερβολικά όξινα εδάφη, η προσθήκη ασβέστη αποκαθιστά ένα ισορροπημένο περιβάλλον 
για νέα ανάπτυξη του γκαζόν. Ως φυσικό προϊόν, ο ασβέστης συμβάλλει στη βιώσιμη  
περιποίηση του γκαζόν. Η προσθήκη ασβέστη γίνεται κατά προτίμηση την άνοιξη ή το  
φθινόπωρο. Ειδικά μετά από εξαραίωση, το έδαφος απορροφά τον ασβέστη με ιδιαίτερη 
ευκολία. Αν θέλετε να συνδυάσετε ασβέστη και λίπασμα, ξεκινήστε από τον ασβέστη.

Βήμα προς βήμα:
Έτσι γίνεται η σωστή προσθήκη ασβέστη.

 ⬤ Προσδιορίστε την ακριβή τιμή pH του γκαζόν σας με έναν εδαφολογικό έλεγχο. Αν η 
τιμή είναι αισθητά χαμηλότερη από 5,5, χρειάζεται προσθήκη ασβέστη. Αν η τιμή είναι 
αισθητά μεγαλύτερη από 6, δεν χρειάζεται προσθήκη ασβέστη. Η έντονη ανάπτυξη  
βρύων επίσης μαρτυρά όξινο έδαφος, ενώ το τριφύλλι αλκαλικό περιβάλλον.

 ⬤ Η προσθήκη ασβέστη κατά προτίμηση να γίνεται το βράδυ με στεγνό καιρό. Αν βρέξει 
στη συνέχεια, αυτό θα βοηθήσει την πρόσληψη του ασβέστη.

 ⬤ Ρίξτε τον ασβέστη κατά λωρίδες με τη βοήθεια ενός διανομέα ή με το χέρι. 
 ⬤ Μην ξεχάσετε να φορέσετε γάντια. Προσαρμόστε τη δοσολογία ανάλογα με την  

κατάσταση του εδάφους, ακολουθώντας τις σχετικές συστάσεις.
 ⬤ Ξεπλύνετε το γκαζόν με άφθονο νερό. 
 ⬤ Αφήστε το γκαζόν στη συνέχεια να ξεκουραστεί για μερικές εβδομάδες.
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Αιτία: 
Ελλιπής παροχή θρεπτικών ουσιών, έλλειψη νερού, 
πολύ βαθιές τομές, συμπυκνωμένο έδαφος, σπόροι 
χαμηλής ποιότητας ή σπόροι με ξένες προσμίξεις.

Λύση: 
Ξερίζωμα μεμονωμένων φυτών (ειδικά η πικραλίδα  
και το πεντάνευρο έχουν βαθιές ρίζες), συχνό  
κούρεμα, εξαραίωση ή εξαέρωση αν η εισβολή τείνει 
να καλύψει όλο το έδαφος, ισορροπημένη λίπανση ή 
χαλάρωση του εδάφους για να ενισχυθεί το γκαζόν 
(π.χ. τριφύλλι), σε σοβαρές περιπτώσεις έλεγχος της 
τιμής pH με εδαφολογικό δείγμα, χημικά μέσα μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ζιζάνια

Αιτία: 
Υπερβολικά όξινο, συμπυκνωμένο έδαφος (λιμνά-
ζοντα νερά), συχνά σε σκιερά μέρη, πολύ κοντό 
κούρεμα, ασθενή φυτά γκαζόν με έλλειψη θρεπτικών 
ουσιών.

Λύση: 
Κοπή του γκαζόν περίπου στα 5 cm, ενδεχομένως 
επαναφορά της τιμής pH στο 5,5 έως 6 με προσθήκη 
ασβέστη, εξαραίωση, εξαέρωση, προσθήκη άμμου 
την άνοιξη, συμπλήρωση του εδάφους με χούμο, σε 
σοβαρές περιπτώσεις συμπληρωματική σπορά με 
ένα ποιοτικό μείγμα σπόρων και λίπανση. Αφήστε να 
αποστραγγιστεί, εάν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά.

Βρύα

Αιτία: 
Τα νεκρά φυτά, οι ρίζες και άλλα υπολείμματα  
σχηματίζουν ένα πυκνό πλέγμα ακριβώς πάνω από  
το έδαφος. Αέρας, νερό και θρεπτικές ουσίες δεν 
μπορούν πλέον να φτάσουν στις υγιείς ρίζες, το  
γκαζόν πνίγεται και αραιώνει. Το νεκρό υλικό είναι 
επίσης τόπος αναπαραγωγής για εχθρούς και  
μύκητες.

Λύση: 
Συχνή εξαραίωση (άνοιξη και αργά το καλοκαίρι)  
και χτένισμα του γκαζόν.

Νεκρό οργανικό υλικό

Αιτία: 
Μια επίθεση από εχθρούς δεν σημαίνει ότι δεν  
περιποιείστε σωστά το γκαζόν σας.

Λύση: 
Προνύμφες τιπούλας: Προσθήκη αζώτου, κυλίνδρισμα  
και ενίσχυση σκαντζόχοιρων ή μυγαλών που είναι οι 
φυσικοί εχθροί. Λευκές προνύμφες σκαθαριών του 
κήπου (καφετί κηλιδώσεις): Νηματώδεις σκώληκες και 
προσέλκυση πολλών πτηνών. Μυρμήγκια: Ανατροπή 
των φωλιών. Τυφλοπόντικες: Εκδίωξη με θόρυβο  
ή αρωματικές ύλες. Σκαπτικά ποντίκια: Παγίδες. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε τη γνώμη ειδικών.

Εχθροί

Ζιζάνια, βρύα,  
νεκρές ρίζες και  
βλαβερά έντομα
ƒ
Το γρασίδι του γκαζόν σας συναγωνίζεται σε καθημερινή βάση με πολλά άλλα φυτά για 
χώρο, θρεπτικές ουσίες και φως. Εκτός από εισβολείς και ζιζάνια, υπάρχουν και άλλα 
προβλήματα που παρατηρούνται συχνά στα γκαζόν, όπως νεκρό οργανικό υλικό και ζωικοί 
εχθροί. Σ’ αυτές τις σελίδες θα βρείτε το κατάλληλο αντίδοτο για κάθε πρόβλημα.
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Λιμνάζοντα νερά Κενά

Αιτία: 
Συμπυκνωμένο αργιλώδες έδαφος, νεκρό φυτικό 
υλικό.

Λύση: 
Εξαραίωση ή εξαέρωση του εδάφους, προσθήκη 
άμμου ή κομπόστ στο έδαφος.

Αιτία: 
Ζημιά από ξηρασία, λιμνάζοντα νερά, μύκητες, έλ-
λειψη νερού ή θρεπτικών ουσιών, εξάπλωση ζιζανίων, 
προσβολή από τυφλοπόντικες, πολύ κοντό κούρεμα.

Λύση: 
Χαλάρωση του εδάφους, επανασπορά με σπόρους 
καλής ποιότητας, ισορροπημένη λίπανση, επαρκές 
πότισμα χωρίς παρουσία του άμεσου ηλιακού φωτός, 
κούρεμα σε ελάχιστο ύψος 4 με 5 cm.

Αιτία: 
Έλλειψη νερού, πότισμα με έντονο ήλιο (οι σταγόνες 
συγκεντρώνουν τις ακτίνες φωτός).

Λύση: 
Προσαρμογή του προγράμματος ποτίσματος στην 
εκάστοτε τοποθεσία (κοντά σε δέντρα χρειάζονται 
μεγαλύτερες ποσότητες), πότισμα κατά προτίμηση τις 
βραδινές ώρες.

Στεγνό γκαζόνΑποχρωματισμοί

Αιτία: 
Κίτρινο ή καφέ γκαζόν: Συνήθως έλλειψη νερού  
ή υπερβολική οξύτητα του εδάφους (εκτάσεις),  
ακατάλληλη χρήση λιπάσματος (κηλίδες). Άσπροι, 
κίτρινοι, ανοιχτά πράσινοι, καφετί ή κοκκινωποί 
 αποχρωματισμοί, κυρίως με τη μορφή κηλίδων  
ή κύκλων: Συνήθως μυκητιάσεις.

Λύση: 
Βελτίωση του ποτίσματος, ισορροπημένη λίπανση. 
Σε περίπτωση μυκητίασης, πρέπει να προσδιοριστεί 
το είδος της ασθένειας και να ληφθούν γενικά μέτρα 
προφύλαξης για το υγιές γκαζόν (χαλάρωση του  
εδάφους, απομάκρυνση νεκρού υλικού, ισορροπημένη 
λίπανση, όχι πολύ κοντό κούρεμα, πότισμα σε σκιερά 
σημεία κ.λπ.).

     Λιμνάζοντα νερά, κενά και αποχρωματισμοί Λιμνάζοντα νερά, κενά και αποχρωματισμοί     

Λιμνάζοντα νερά,  
κενά και αποχρωματισμοί
ƒ

Η επίμονη ζέστη αλλά και η συνεχής υγρασία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο γκαζόν. 
Επίσης, το λανθασμένο πότισμα μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγιή πράσινη έκτασή 
σας, αν υπάρχει κακή δομή του εδάφους. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω συστάσεις για να 
αποφύγετε το σάπισμα, τα κενά και τους αποχρωματισμούς.
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Αποφυγή ζημιών  
σε όλη τη διάρκεια  
του χρόνου
ƒ

Επίλυση σοβαρών  
προβλημάτων
ƒ

       Αποφυγή ζημιών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου Επίλυση σοβαρών προβλημάτων     

Ένα υγιές, πυκνό γκαζόν είναι η καλύτερη προστασία από ζημιές και αρρώστιες. Αν δίνετε 
προσοχή από την πρώτη στιγμή στις ανάγκες της πράσινης έκτασής σας, μπορείτε να  
αποφύγετε πολλά προβλήματα. Οι πιο σημαντικές συμβουλές για την περιποίηση του  
γκαζόν εξασφαλίζουν ένα δυνατό, ανθεκτικό γρασίδι.

 ⬤ Επιλέξετε ένα μείγμα γκαζόν που ταιριάζει με το έδαφος, το κλίμα και την αναμενόμενη 
χρήση.

 ⬤ Μην κουρεύετε πολύ κοντά το γκαζόν. Ένα ύψος 3,5 έως 5 cm είναι ιδανικό. Το ψηλό 
χορτάρι κόβεται κατά το ένα τρίτο το πολύ κάθε φορά.

 ⬤ Ποτίζετε κατά προτίμηση αραιά αλλά με πιο πολύ νερό. Μην ποτίζετε όταν έχει πολύ 
έντονο ήλιο.

 ⬤ Προσαρμόστε τα λιπάσματα στις πραγματικές ανάγκες σε θρεπτικές ουσίες. Λιπαίνετε 
την άνοιξη με άζωτο, το φθινόπωρο με κάλιο. Μια βιώσιμη εναλλακτική λύση με φυσικό 
λίπασμα είναι η τακτική αλεστική κοπή.

 ⬤ Η εξαραίωση του γκαζόν γίνεται μία ή δύο φορές τον χρόνο. Καθαρίζετε το γκαζόν με 
χτένι όποτε χρειάζεται.

 ⬤ Απομακρύνετε σε τακτικά βάση τα ξένα αντικείμενα και τα ζιζάνια από το γκαζόν. Το 
φθινόπωρο, απομακρύνετε τα πεσμένα φύλλα με ένα φυσητήρα ή με μια μηχανή κοπής 
γκαζόν με χορτοσυλλέκτη.

 ⬤ Μην πατάτε το γκαζόν κατά τη χειμερινή ανάπαυση, όταν είναι καλυμμένο με χιόνι.
 ⬤ Εντοπίζετε έγκαιρα τα συμπτώματα των πιθανών προβλημάτων και δράστε αμέσως.

Πολλά προβλήματα του γκαζόν είναι δύσκολα στη διάγνωση ή εμφανίζονται μόνο όταν  
είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ζητήστε τη συμβουλή ενός  
ειδικού πριν λάβετε δράση.

 ⬤ Για να προσδιορίσετε την ποιότητα και τον βαθμό οξύτητας (τιμή pH) του εδάφους, 
μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εργαστήριο για να γίνει εδαφολογική ανάλυση ενός 
δείγματος. 

 ⬤ Στην αξιολόγηση εχθρών και ασθενειών μπορούν να σας βοηθήσουν οι ειδικοί γεωπόνοι.
 ⬤ Για καλύτερη απορρόφηση νερού, συνιστούμε τη δημιουργία ενός συστήματος  

αποστράγγισης.
 ⬤ Τα χημικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

πάντα σύμφωνα με τις συνιστώμενες δοσολογίες.
 ⬤ Πολλές φορές, μια πλήρης ανανέωση ή νέα εγκατάσταση του γκαζόν είναι η ύστατη 

λύση. 

Το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία

Κατάλληλα εργαλεία για την περιποίηση του γκαζόν και του κήπου σας σε όλη τη διάρκεια 
του έτους μπορείτε να βρείτε στον τελευταίο κατάλογο της STIHL. Μπορείτε να παραλάβετε 
τον κατάλογο δωρεάν από τον Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL ή να τον κατεβάσετε 
από την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr

Χρήσιμη συμβουλή

Οι μύκητες μπορούν να εξαπλωθούν και μέσω της μηχανής κοπής γκαζόν ή των παπουτσιών 
σας. Αν έχετε πρόβλημα με μύκητες, να καθαρίζετε επιμελώς τα εργαλεία σας.
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Μαχαίρι χόρτου
Το μαχαίρι χόρτου πρέπει να υποβάλλεται σε συντήρηση κάθε άνοιξη, ώστε να κόβει με 
ακρίβεια και ασφάλεια. Ο Πιστοποιημένος Αντιπρόσωπος της STIHL θα το τροχίσει και θα 
το ζυγοσταθμίσει, ή θα το αλλάξει αν παρουσιάζει μεγάλες εγκοπές και ραγίσματα. Επίσης 
θα αλλάξει τα εξαρτήματα σταθεροποίησης, όπως οι δίσκοι ασφάλισης, σταυροί και βιδωτές 
συνδέσεις, αν χρειάζεται. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του μαχαιριού συνιστούμε να 
τροχίζετε το μαχαίρι επίσης κατά τη διάρκεια της εποχής χρήσης, σε διαστήματα 25 ωρών 
λειτουργίας.

Αλλαγή λαδιού
Μια αλλαγή λαδιού είναι πάντα ευπρόσδεκτη στην αρχή της άνοιξης. Κατά τη διάρκεια  
της διαχείμασης, το λάδι χάνει τη λιπαντική του ικανότητα. Πρόκειται για ένα σέρβις που 
ιδανικά γίνεται από τον Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο STIHL, ο οποίος μπορεί επίσης να  
αλλάξει το μπουζί και το φίλτρο αέρα, και θα σας προτείνει ένα κατάλληλο επώνυμο λάδι. 
Το φθινόπωρο, όταν τελειώνει η εποχή του κουρέματος, είναι επίσης μια κατάλληλη στιγμή 
για να εφοδιάσετε τη μηχανή κοπής γκαζόν με νέο λάδι. Απορρίψετε το μεταχειρισμένο 
λάδι με φιλικό για το περιβάλλον τρόπο.

Συντήρηση
Μια τακτική γενική συντήρηση του μηχανήματός σας από τον Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο 
της STIHL εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, την καλύτερη δυνατή ασφάλεια 
και τη μακρύτερη δυνατή διάρκεια ζωής του.

      Χρήση, καθάρισμα και φύλαξη εργαλείων Συντήρηση και επισκευή εργαλείων      

Χρήση, καθάρισμα  
και φύλαξη εργαλείων
ƒ

Συντήρηση και  
επισκευή εργαλείων
ƒ

Οι μηχανές κοπής γκαζόν και οι εξαραιωτές εκτίθενται στις αλλαγές των εποχών και στις 
καιρικές συνθήκες. Για να έχουν σταθερά υψηλή απόδοση, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, 
να ελέγχονται για ζημιές και να φυλάσσονται σε προστατευμένο χώρο. Για οποιοδήποτε 
θέμα πέρα από τη συντήρηση ρουτίνας, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα. 

Οπτικός έλεγχος 
Με έναν απλό οπτικό έλεγχο πριν τη χρήση μπορείτε να ανακαλύψετε έγκαιρα διαρροές, ζημιές 
στα μαχαίρια, χαλαρές βίδες ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Πριν την εργασία, εντοπίστε τα ξένα 
αντικείμενα πάνω στο γκαζόν και απομακρύνετέ τα από την επιφάνεια εργασίας. 

Έλεγχος στάθμης λαδιού
Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού πριν από κάθε χρήση του μηχανήματος κήπου STIHL σας και 
συμπληρώστε λάδι αν χρειάζεται.

Καθάρισμα μηχανημάτων
Ιδανικά, τα μηχανήματα κήπου καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση αλλά οπωσδήποτε στο τέλος 
της χρονιάς. Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα γρασιδιού και τα χώματα από το σύστημα κοπής, 
τον κινητήρα και το περίβλημα, χρησιμοποιήστε έναν κουβά με νερό, μια σπάτουλα και μια βούρ-
τσα. Χρησιμοποιήστε το λάστιχο του κήπου με προσοχή, γιατί η υψηλή πίεση του νερού μπορεί  
να προκαλέσει ζημιές στα ρουλεμάν, στις στεγανοποιήσεις και στα εξαρτήματα του κινητήρα.

Προστατευμένη φύλαξη 
Φυλάξτε τα μηχανήματά σας ανάμεσα σε κάθε δύο χρήσεις και στο τέλος της εποχής σε 
έναν στεγνό χώρο χωρίς σκόνη. Ένας μουσαμάς προσφέρει επιπλέον προστασία από τους 
ρύπους. Αφαιρέστε τις πηγές ενέργειας από το μηχάνημα. Ο χώρος φύλαξης πρέπει να 
προστατεύεται από τον παγετό και ιδανικά να θερμαίνεται. Οι μπαταρίες μπορούν να  
υποστούν ζημιά αν εκτεθούν στο κρύο.

Άδειασμα ρεζερβουάρ
Αν το μηχάνημα έχει συνθετικό ρεζερβουάρ, αδειάστε το πριν τη χειμερινή ανάπαυση. Σε  
παλαιότερα μοντέλα με ρεζερβουάρ από λαμαρίνα, κάντε τον τελευταίο ανεφοδιασμό με STIHL 
Moto4Plus, ώστε να αποφευχθεί η σκουριά. Το παλαιό καύσιμο θα χάσει την αναφλεξιμότητά 
του στη διάρκεια του χειμώνα. Γι’ αυτό, αδειάστε τη βενζίνη εντελώς με μια αντλία καυσίμου.

Για επαγγελματική συντήρηση ή επισκευή, απευθυνθείτε στην αρχή της κάθε χρονιάς στον 
Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο STIHL κοντά σας. Εκείνος έχει τις ειδικές γνώσεις για να 
ελέγξει και να αλλάξει τα λειτουργικά εξαρτήματα αλλά και τα συστήματα ασφάλειας της 
μηχανής κοπής γκαζόν σας. 

Ακόμα πιο αποδοτική εργασία στον κήπο

Εργασίες όπως το κούρεμα του γκαζόν, το καθάρισμα των άκρων και η κοπή του φράχτη γίνονται 
ακόμα πιο εύκολα με τα ισχυρά επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL COMPACT. Μάθετε 
περισσότερα στο τελευταίο φυλλάδιό μας ή από τον Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL.


