Eάλ ην έδαθνο έρεη αγξνζηώδε πνιπεηή δηδάληα, ξαληίδνπκε κε Gliphosate
(Pάνπληαπ, Mαέζηξν ή παξόκνην). Πεξηκέλνπκε κέρξη ε δξαζηηθή νπζία λα
επεξεάζεη νινθιεξσηηθά ηηο ξίδεο. Eπαλαιακβάλνπκε ζε πεξίπησζε
αλαβιάζηεζεο. Πξνζέρνπκε ην ρώκα πνπ αγνξάδνπκε λα κελ έρεη θόλδπινπο
θύπεξεο.
Πξνζζέηνπκε νξγαληθό ιίπαζκα, ή ρεκηθό κε απμεκέλεο κνλάδεο θσζθόξνπ
θαζώο θαη άκκν εάλ έρνπκε αξγηιηθό έδαθνο. Φξεδάξνπκε ζε βάζνο 1015cm.

Kάλνπκε ηελ ηειηθή ηζνπέδσζε κε ηζνπγθξάλα έηζη ώζηε λα βγάινπκε ηπρόλ
πέηξεο ή ραιίθηα. Eίλαη θαιό λα γίλεη ειαθξά ζπκπίεζε κε θύιηλδξν, ηδηαίηεξα
όηαλ ην ρώκα είλαη θεξηό.

Eγθαζηζηνύκε ην ζύζηεκα απηόκαηνπ πνηίζκαηνο. Πξνζέρνπκε ην ύςνο ησλ
εθηνμεπηώλ λα είλαη πεξίπνπ 1-2cm πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ ρώκαηνο.
Eάλ ην ρώκα είλαη ζηεγλό πνηίδνπκε κεξηθέο εκέξεο πξηλ (αλάινγα κε ηελ
επνρή) κέρξη 15cm βάζνο. Tελ ώξα ηεο ηνπνζέηεζεο ην ρώκα λα κελ είλαη
ιαζπσκέλν.
Tνπνζεηνύκε ηνλ έηνηκν ριννηάπεηα. Aξρίδνπκε από ηελ πιεπξά πνπ είλαη πην
καθξηά. Eάλ ε επηθάλεηα είλαη κεγάιε, ηεληώλνπκε έλα ζπάγγν θαη βάδνπκε
ηελ πξώηε ζεηξά ηνπ ριννηάπεηα θαηά κήθνο ηνπ. Kαηά ηελ ηνπνζέηεζε
πξνζέρνπκε ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο θάζε ισξίδαο κε ηε δηπιαλή ηεο ώζηε λα
κελ κέλεη θαζόινπ θελό. Επίζεο πξνζέρνπκε έηζη ώζηε ε κία ισξίδα λα κελ
παηάεη πάλσ ζηελ άιιε.
Kόβνπκε όπνπ ρξεηαζηεί ηα ηειεηώκαηα κε έλα καραίξη, θαηά πξνηίκεζε κε
κηθξά δόληηα. Eάλ ηνπνζεηνύκε ηνλ ριννηάπεηα ζε επηθάλεηα κε κεγάιε
θιίζε, ηνλ ζηεξεώλνπκε κε κηθξά μύιηλα παζαιάθηα.

Πνηίδνπκε ειαθξά θάζε 10-20cm ριννηάπεηα ηδηαίηεξα εάλ νη ζεξκνθξαζίεο
είλαη πςειέο. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαιό είλαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο λα γίλεηαη
ηηο δξνζεξέο ώξεο ηεο εκέξαο.

Aθνύ έρνπκε νινθιεξώζεη ηελ εγθαηάζηαζε, παηάκε ηνλ ηάπεηα κε έλα
θύιηλδξν αξθεηά βαξύ, γηα λα γίλεη όζν ην δπλαηό θαιύηεξε εθαξκνγή κε ην
έδαθνο θαη λα θύγεη ν εγθισβηζκέλνο αέξαο. Πνηίδνπκε πνιύ (λα
πιεκκπξίζεη ζην λεξό). Δηαηεξνύκε ηνλ ριννηάπεηα πνιύ βξεγκέλν. Eάλ
ρξεηαζηεί, πνηίδνπκε θαη δύν θνξέο ηελ εκέξα. Aπό ηα κέζα ηεο δεύηεξεο
εβδνκάδαο αξρίδνπκε λα πνηίδνπκε θαλνληθά, αλάινγα, κε ηελ ζεξκνθξαζία
ηνλ ηύπν ηνπ εδάθνπο θ.ι.π.

Παξαθαινύκε κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε γηα νπνηαδήπνηε απνξία ζαο κε
ηνπο ηερληθνύο ηεο εηαηξείαο καο.
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