ΛΕΞΘΚΟ ΣΕΧΝΘΚΩΝ ΟΡΩΝ
Τα θπηά πνπ δελ ξίρλνπλ ηα θύιια ηνπο ην ρεηκώλα
Τν έδαθνο πνπ πεξηέρεη κεγάιε πνζόηεηα αζβεζηίνπ
Τν θόςηκν ησλ βιαζηώλ ζε κεγαιύηεξν κήθνο απ' όζν
θόβνληαη ζην θαλνληθό θιάδεκα
Είλαη θάζε θπηό θαιά πξνζαξκνδόκελν ζηηο θιηκαηηθέο
Αςηοθςέρ
ζπλζήθεο κηαο πεξηνρήο, ώζηε λα κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη θαη
λα πνιιαπιαζηάδεηαη κόλν κε ηε θξνληίδα ηεο θύζεο
Γευμεηπικό ζσήμα Τα ζρήκαηα (ζθαίξεο, θώλνη θ.ιπ.) ζηα νπνία κπνξνύλ λα
δηακνξθώλνληαη θπηά κε ππθλή βιάζηεζε θαη πινύζην
θύιισκα, κε αλάινγα θιαδέκαηα
Φπηά κεγαιύηεξνπ ύςνπο από ηνπο ζάκλνπο θαη ρακειόηεξνπ
Δενηπύλλιο
από ηα δέληξα, πνπ νη ρνληξνί ηνπο βξαρίνλεο (κπξάηζα ρνληξά θιαδηά) δηαθιαδίδνληαη ζην ύςνο ζρεδόλ ηεο
επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο
Λέγνληαη ηα είδε ησλ θπηώλ πνπ ηα αξζεληθά ηνπο ινπινύδηα
Δίοικα
βξίζθνληαη ζε άιιν θπηό θαη ηα ζειπθά ζε άιιν
Αλαθέξεηαη ζ' έλα ζύλνιν θπηώλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
Είδορ
θαη ηδηόηεηεο
Κάζε βιάζηεζε πνπ δελ είλαη επηζπκεηή, ζ' έλα ρώξν
Ζιζάνια
όπνπ επηδηώθεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε νξηζκέλσλ
θπηώλ. Σπλήζσο αθνξά ρακειή απηνθπή βιάζηεζε
Είλαη αεηζαιή θπηό, επαίζζεηα ζην θξύν, πνπ απνβάιινπλ
Ημιαειθαλή
κέξνο ή νιόθιεξν ην θύιισκά ηνπο, όηαλ επηθξαηήζνπλ
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ην ρεηκώλα
Χώξνο όπνπ δελ πέθηεη άκεζα ην θσο ηνπ ήιηνπ, αιιά
Ημιζκιά
ππάξρεη έλαο ειαθξύο δηάρπηνο θσηηζκόο
Φπηό μπιώδεο, ρακεινύ ύςνπο, κε ιεπηνύ ο βιαζηνύο,
Θάμνορ
πνπ δηαθιαδίδνληαη από ην ύςνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ
εδάθνπο
Χώξνο όπνπ επηθξαηνύλ ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 180
Θεπμοκπαζία
Κειζίνπ
δυμαηίος
Τξόπνο πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ θπηώλ. Μαθξνπινί βιαζηνί
Καηαβολάδερ
πνπ βγαίλνπλ από ηε βάζε ηνπ θπηνύ θαη παξαρώλνληαη ζην
έδαθνο γηα λα ξηδώζνπλ, ελώ-ε άθξε ηνπο παξακέλεη έμσ από
ην έδαθνο. Όηαλ ξηδώζνπλ, θόβνληαη από ην κεηξηθό θπηό θαη
ηνπνζεηνύληαη ζηελ νξηζηηθή ζέζε
Κηβώηην μύιηλν ή πιαζηηθό, κε ηξύπεο ζηε βάζε ηνπ γηα λα
Κιβώηιο
απνζηξαγγίδεη ην λεξό, ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη κίγκα ηύξθεο
ζηπυμάηυζηρ
θαη πεξιίηε θαη ζπέξλνληαη νη ζπόξνη γηα λα βιαζηήζνπλ
Κιβώηιο πιζοβολίαρ Όπσο ην θηβώηην ζηξσκάησζεο, κεγαιύηεξνπ όκσο ύςνπο
(30-35 πόληνπο), ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη κνζρεύκαηα γηα λα
μοζσεςμάηυν
ξηδνβνιήζνπλ. Σθεπάδεηαη κε πιαζηηθό ή ηδάκη, γηα λα
δηαηεξείηαη ε πγξαζία κέζα ηνπ
Ληπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία
Λιπάζμαηα πλήπη
(άδσην, θώζθνξνο, θάιη), ελώ νξηζκέλα πεξηέρνπλ θαη κηα
ζεηξά από ηρλνζηνηρεία (καγγάλην, καγλήζην - ζίδεξνο θ.ιπ.)
Η γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ηνπ θύιινπ θαη
Μαζσάλη θύλλος
ηνπ βιαζηνύ από ηνλ νπνίν βγαίλεη
Αειθαλή θςηά
Αλκαλικό έδαθορ
Αςζηηπό κλάδεμα

Μόζσεςμα βλαζηού
Μόζσεςμα
ημιώπιμο
Μόζσεςμα ώπιμο
Μποπνηούπα
Μποπνηούπα
ελεύθεπη
Μποπνηούπα
ταλιδιζόμενη
Όξινο έδαθορ
Οπθόκλαδη
Πεπλίηηρ
Ποικιλία
Ριζοβολία
μοζσεςμάηυν
ποπόθςηο
ςζηάδα
Σαξιανθία
Σύπθη
Χώπιζμα

Ψαλίδιζμα

Κνκκάηη βιαζηνύ ην νπνίν θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο κπνξεί λα αλαπηύζζεη ξίδεο
Μόζρεπκα πνπ πξνέξρεηαη από βιαζηό, νύηε πνιύ ηξπθεξό
νύηε πνιύ μπιώδε
Αθνξά βιαζηνύο πνπ είλαη ζθιεξνί, πξάζηλνη, αιιά όρη πνιύ
μπινπνηεκέλνη
Έλαο «πξάζηλνο δσληαλόο θξάρηεο», ν νπνίνο ζρεκαηίδεηαη
από ην θύιισκα θπηώλ πνπ έρνπλ θπηεπηεί ην έλα δίπια ζην
άιιν θαη ζε θνληηλή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο
«Πξάζηλνο θξάρηεο» πνπ δελ Ψαιηδίδεηαη, αιιά αθήλεηαη λα
αλαπηύζζεηαη ειεύζεξα
Μπνξληνύξα ζπκπαγήο, κε έλα ζρήκα, ζε απζηεξέο γξακκέο,
πνπ δηαηεξείηαη κε ζπρλά ςαιηδίζκαηα ηεο βιάζηεζεο ησλ
θπηώλ
Έδαθνο κε ιίγε ή ειάρηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε αζβέζηην
Η βιάζηεζε ελόο θπηνύ πνπ νη βιαζηνί ηνπ αλαπηύζζνληαη
θαηαθόξπθα
Απνζηεηξσκέλν πιηθό ζε κηθξνύο άζπξνπο θόθθνπο, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε εδαθηθά κίγκαηα ζηα νπνία εμαζθαιίδεη
θαιύηεξε απνζηξάγγηζε θαη αεξηζκό
Οκάδα αηόκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο θπηώλ, πνπ δηαθέξνπλ
ειάρηζηα από απηό
Η αλάπηπμε ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο από έλα κόζρεπκα .
Τν κηθξό θπηάξην πνπ πξνέξρεηαη από ηε βιάζηεζε ηνπ
ζπόξνπ
Οκάδα 3·4 ή πεξηζζνηέξσλ θπηώλ ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνύ
είδνπο, πνπ είλαη θπηεκέλα ζε κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο,
απνηειώληαο έλα εληαίν ζύλνιν
Όηαλ ηα άλζε ελόο θπηνύ βγαίλνπλ ζε νκάδεο (πνιιά καδί)
θαη όρη κνλαρηθά
Απνζηεηξσκέλν πιηθό πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα λα ζπγθξαηεί
κεγάιε πνζόηεηα πγξαζίαο θαη λα θάλεη ηα εδαθηθά κίγκαηα
ζηα νπνία πξνζηίζεηαη πην ειαθξηά, πην αθξάηα
Τξόπνο πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ θπηώλ. Αλαθέξεηαη ζ'
νξηζκέλα θπηά πνπ παξάγνπλ πνιινύο βιαζηνύο από ηε βάζε
ηνπο θαη νη νπνίνη απνθηνύλ δηθό ηνπο ξηδηθό ζύζηεκα.
Βγάδνληαο όιν απηό ην ζύλνιν ησλ βιαζηώλ θαη ρσξίδνληάο
ηνπο, απνθηνύκε λέα θπηά
Τν θιάδεκα πνπ γίλεηαη ζηηο κπνξληνύξεο, γηα λα δηαηεξνύλ
ην ζρήκα ηνπο

