Πώς να διατηρείτε τον κήπο σας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ο κήπος σας χρειάζεται διαρκή φροντίδα για να είναι πάντα
σε άριστη κατάσταση. Γρασίδι, θάμνοι και δένδρα χρειάζονται την προσοχή σας!
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Βήμα 1o
Οι θάμνοι έχουν την τάση να μεγαλώνουν εκτός ελέγχου αν αφεθούν απεριποίητοι για
κάποιο διάστημα, οπότε το τακτικό κλάδεμα είναι απαραίτητο. Αρχικά ελέγξτε για φράκτες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να σας εμποδίζουν ή να πιαστούν στα μηχανήματα σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια πρίζα ασφαλείας για να μειώσετε τους κινδύνους
ηλεκτροπληξίας.
Βήμα 2o
Προσέξτε ώστε να έχετε καλό πάτημα όσο χρησιμοποιείτε τον κλαδευτήρα , σε αυτό
βοηθάνε οι αντιολισθητικές μπότες. Κρατήστε τον
κλαδευτήρα
και με τα δύο χέρια και επαρκώς μακριά από το σώμα σας.
Βήμα 3o
Δουλεύοντας με φορά από κάτω προς τα πάνω μετακινείτε τον κλαδευτήρα ώστε να
κόψετε τα κλαδιά στο επιθυμητό σχήμα. Κόβετε με φορά μακριά από το σώμα σας έτσι
ώστε τα αιχμηρά κλαδιά να μην πέσουν επάνω σας. Είναι δυνατό να συνθλίψετε τα κομμένα
φύλλα και κλαδιά μετατρέποντας τα έτσι σε λίπασμα για τον κήπο σας.
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Βήμα 4o
Οι κλαδευτήρες μπορεί να δυσκολεύονται να κόψουν πολύ χονδρά υλικά, οπότε είναι καλό
να αποφύγετε χονδρά κλαδιά ή κορμούς εκτός αν διαθέτετε κάποιο αλυσοπρίονο ή πριόνι.

Κλάδεμα και Θρυμμάτισμα
Βεβαιωθείτε ότι ο θρυμματιστής είναι ασφαλώς τοποθετημένος σε μια επίπεδη επιφάνεια
πριν από τη χρήση του και μακριά από οτιδήποτε μπορεί να υποστεί ζημιά από θραύσματα.
Σαν μέτρο ασφαλείας να φοράτε πάντοτε ειδικά προστατευτικά γυαλιά.
Βήμα 1o
Μη γεμίζετε υπερβολικά τον θρυμματιστή γιατί μπορεί να τον μπλοκάρετε. Αντίθετα
τροφοδοτήστε το μηχάνημα με ένα κομμάτι τη φορά για μέγιστη απόδοση.
Βήμα 2o
Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό σακί κάτω από την έξοδο του θρυμματιστή για να μαζέψετε
όλα τα θραύσματα. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και ως λίπασμα.
Βήμα 3o
Τροφοδοτήστε τα μικρότερα κλαδιά και τα απορρίμματα του κήπου σας ένα τη φορά ώστε
να αποφύγετε πιθανές εμπλοκές και ζημιές στο μηχάνημα.
Βήμα 4o
Αδειάστε όλα τα υποπροϊόντα στο κάδο απορριμμάτων και ανακυκλώστε κάθε πράσινη ύλη
ως λίπασμα στον κήπο σας.
Βάσεις για φράκτες
Βήμα 1o
Οι φράκτες είναι ένας καλός τρόπος για να δημιουργήστε τον προσωπικό σας χώρο ή
ακόμη και για να κρατήσετε σε απόσταση την τοπική πανίδα. Με λίγο κόπο η ανόρθωση μιας
αποτελεσματικής περίφραξης δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα. Σκάβοντας καλές
τρύπες για τους πασσάλους θα εξασφαλίσετε ότι η περίφραξη σας θα σταθεί στο… ύψος
της για χρόνια.
Βήμα 2o
Για να στήσετε ένα φράκτη σε μαλακό έδαφος θα χρειαστείτε ένα γεωτρύπανο για να
αφαιρέσετε το απαιτούμενο χώμα ώστε να τοποθετηθούν οι πάσσαλοι. Μια
βενζινοκίνητη εκδοχή του γεωτρύπανου
θα κάνει πολύ εύκολη αυτή την εργασία.
Βήμα 3o
Τοποθετήστε την κεφαλή του γεωτρύπανου στο σημείο όπου επιθυμείτε να σκάψετε και
αρχίστε να αυξάνετε τις στροφές του κινητήρα. Κρατώντας την κεφαλή κάθετη χαμηλώστε
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το μηχάνημα προς το έδαφος και αρχίστε να αφαιρείτε χώμα. Μπορεί να χρειαστεί να
αποσύρετε το γεωτρύπανο από την τρύπα περιοδικά ώστε να απομακρύνετε τυχόν
απορρίμματα.

Βήμα 4o
Όταν έχετε σκάψει στο επιθυμητό βάθος, αποσύρετε το γεωτρύπανο από το έδαφος
αφήνοντας το να περιστραφεί μέχρι να καθαρίσει τελείως από το χώμα. Μπορείτε να
καθαρίσετε το υπόλοιπο χώμα από την κεφαλή με ένα φτυάρι εάν αυτή δεν έχει καθαρίσει
από μόνη της.
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