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Είναι μεγάλη πρόκληση η συγγραφή ενός 
βιβλίου που απευθύνεται σε μαθητές, αφού αυ-
τοί, με το αλάνθαστο ένστικτο της νιότης τους, 
είναι οι πλέον απαιτητικοί αναγνώστες και κρι-
τές ταυτόχρονα.

Ευελπιστούμε ότι το βιβλίο αυτό δε θα είναι 
μόνον ένα χρήσιμο εργαλείο για δασκάλους 
και μαθητές σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, αλλά θα αποτελέσει ένα χρήσιμο οδη-
γό για όποιον θα ήθελε στο μέλλον να ασχολη-
θεί, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, με 
την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών.

Για μας η καλύτερη επιβράβευση θα είναι 
εάν, ύστερα από τη λήψη του πτυχίου, το βιβλίο 
αυτό ανασύρεται με ενδιαφέρον από κάποιο 
ντουλάπι ή ράφι βιβλιοθήκης και το ξεφύλλι-
σμά του αποτελέσει το βασικό κίνητρο για την 
ενασχόληση με μια καλλιέργεια.

Πρέπει να διευκρινίσουμε πως τα δύο μεγά-
λα αντικείμενα γεωργικής δραστηριότητας που 
πραγματεύεται το παρόν βιβλίο, η Ανθοκομία 
και η Λαχανοκομία, δεν είναι δυνατόν να κα-
λυφθούν σε βάθος. Αν το επιδιώκαμε αυτό, θα 
δημιουργούσαμε ένα βιβλίο που δε θα χώραγε 

σε σχολική τσάντα. Ωστόσο, όταν κάποιος το 
διαβάσει, θα διαπιστώσει ότι, αν στις βασικές 
γνώσεις που δίνονται, προστεθεί η παρατήρηση 
και η εφευρετικότητα των ενδιαφερομένων, το 
αποτέλεσμα θα είναι ιδιαίτερα θετικό.

Νομίζουμε, εξάλλου, ότι όλοι συμφωνούν 
πως το σερβίρισμα στο τραπέζι της οικογένειας, 
λαχανικών που τα μέλη της έχουν καλλιεργήσει 
ή η διακόσμηση ενός δωματίου με μια ανθική 
σύνθεση αποτελούμενη από λουλούδια που οι 
ίδιοι έχουν αναπτύξει, προκαλεί εκτός από την 
ευχαρίστηση και ιδιαίτερη ικανοποίηση.

Σε αυτό το σημείο θα μας επιτρέψετε ως 
συγγραφική ομάδα να ευχαριστήσουμε όσους 
συνέβαλαν στην καλύτερη παρουσίαση του 
βιβλίου και ιδιαίτερα την κ. Α. Ακουμιανά-
κη-Ιωαννίδου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του 
Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής 
Κήπων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, για τη συμβολή της στη συγγραφή του κε-
φαλαίου της Ανθοδετικής.

Οι συγγραφείς

Πρόλογος
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οΙ
Η σημασία των ανθοκηπευτικών 

καλλιεργειών

Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς λαχανικά! 
Ποιο θα ήταν το διαιτολόγιο του ανθρώπου; 
Κρέας, ψωμί, αυγά, ψάρια, γάλα, τυρί, ίσως 
και κανένα όσπριο. Ένα τραπέζι δηλαδή χω-
ρίς χρώμα, χωρίς δροσιστική γεύση, που κάθε 
μπουκιά θα κατέβαινε με δυσκολία. Το πεπτι-
κό σύστημά μας θα υπερλειτουργούσε για να 
χωνέψει τις ίδιες ομάδες τροφίμων, (πλούσιες 
μεν σε πρωτεΐνες και λίπη αλλά πολύ φτωχές 
σε κυτταρίνες, βιταμίνες, μεταλλικά άλατα), με 
αποτέλεσμα η ελλιπής διατροφή να οδηγεί σε 
σοβαρά προβλήματα υγείας (χοληστερίνη, τρι-
γλυκερίδια) αλλά και σε διαταραχές στο πεπτι-
κό σύστημα.

Τα λαχανικά δε στερούνται πρωτεϊνών. 
Πολλές φορές, όμως, μερικοί άνθρωποι οδη-
γούνται σε υπερβολή: αντικαθιστούν τις ζωι-
κές πρωτεΐνες με φυτικές, καταναλώνοντας για 
παράδειγμα πολλά λαχανικά και ορισμένους 
καρπούς που είναι πολύ πλούσιοι σε πρωτεΐνες, 
όπως τα κουκιά, τα μπιζέλια και η σόγια. Κανέ-
να, όμως, σογιομπίφτεκο ή σογιολουκάνικο δε 
μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τις ολοκλη-
ρωμένες πρωτεΐνες των τροφίμων ζωικής προ-
έλευσης. Όλοι αυτοί ξεχνάνε ότι ο άνθρωπος 
είναι ζώο παμφάγο, έχει επομένως ανάγκη να 
καταναλώσει και ζωικές πρωτεΐνες για να ανα-
πτυχθεί. Αν έπρεπε εξάλλου η διατροφή του 

Λαχανοκομία1.1 ανθρώπου να βασίζεται μόνο στα φυτά, δε θα 
είχαμε το στομάχι που έχουμε αλλά αυτό της 
κατσίκας ή του προβάτου.

Η μεγάλη συμβολή των λαχανικών στη δια-
τροφή του ανθρώπου, όπως είναι φυσικό, αυ-
ξάνει και την οικονομική σημασία που έχουν 
αυτά, ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η δική μας, 
όπου λόγω των ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών 
μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να εμπορευ-
τούμε όλα τα καλλιεργούμενα είδη.

Η καλλιέργεια λαχανικών εκτός εποχής 
(θερμοκήπια), που ως γεωργική δραστηριότητα 
έχει επεκταθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, εκτός 
του ότι μας εξασφαλίζει λαχανικά όλο το χρόνο, 
δίνει τη δυνατότητα εξαγωγών σε χώρες, κυρί-
ως της Ευρώπης, συμβάλλοντας έτσι στην οι-
κονομία και των περιοχών που τα καλλιεργούν 
(Κρήτη, Πελοπόννησο, Πρέβεζα) αλλά και της 
χώρας μας γενικότερα.

Τι είναι όμως η Λαχανοκομία; Αν αναζη-
τήσουμε τα συνθετικά της λέξης, θα δούμε ότι 
προέρχεται από το ουσιαστικό λάχανο και 
το αρχαίο ρήμα κομώ, δηλαδή φροντίζω. Εί-
ναι, επομένως η φροντίδα του λάχανου; Όχι, 
βέβαια! Με τη λέξη λαχανικά εννοούμε όλα 
εκείνα τα φυτά, ετήσια ή πολυετή, που καλ-
λιεργούνται εδώ και πολλά χρόνια από τον 
άνθρωπο και τα χρησιμοποιούμε για να φτιά-
ξουμε σαλάτες, ωμές ή μαγειρεμένες, καθώς 
και μερικά φρούτα που δεν παράγονται από
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δέντρα αλλά από ετήσια χαμηλά φυτά (πόες), 
(ευτυχώς, δηλαδή, γιατί αν η καρπουζιά ήταν 
δέντρο, σκεφτείτε τι χαμηλά φυτά (πόες), (ευ-
τυχώς, δηλαδή, γιατί αν η καρπουζιά ήταν δέ-
ντρο, σκεφτείτε τι θα πάθαινε ο Νεύτωνας, αν 
αντί για το μήλο που του έπεσε στο κεφάλι και 
επινόησε το νόμο της βαρύτητας, του έπεφτε 
καρπούζι)!

Στο ερώτημα γιατί επελέγη η λέξη λάχανο 
και όχι κάποια άλλη ονομασία φυτού ως πρώτο 
συνθετικό της λέξης λαχανοκομία, η απάντηση 
δεν είναι εύκολη. Μια πιθανή εξήγηση είναι 
γιατί ακούγεται καλύτερα στα αυτιά μας η λέξη 
λαχανοκομία από τη λέξη κουνουπιδοκομία, 
για παράδειγμα, που θα παραγόταν αν είχαμε 
χρησιμοποιήσει τη λέξη κουνουπίδι ως πρώτο 
συνθετικό. Η πιο λογική εξήγηση, πάντως, εί-
ναι αυτή που λέει ότι επελέγη η λέξη λάχανο, 
αφού και στην αρχαιότητα αναφερόταν σε όλα 
τα χορταρικά («λάχανον»).

1.1.1    Η παραγωγή και 
 κατανάλωση λαχανικών 
 στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια λαχανικών 
αποτελεί μια σημαντική απασχόληση πολλών 
ατόμων. Χάρη των ευνοϊκών κλιματικών συνθη-
κών, μπορούμε να καλλιεργήσουμε σχεδόν όλα 
τα γνωστά λαχανικά του κόσμου, είτε αυτά κα-
τάγονται από τροπικές χώρες είτε από τα κρύα 
μέρη της γης. Επίσης, όταν η καλλιέργεια γίνε-
ται υπό κάλυψη, μπορούμε να παράγουμε κη-
πευτικά ακόμη και κατά τις πιο ψυχρές εποχές. 
Κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη ποικιλία λαχα-
νικών κατά το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς 
και οι ποσότητες που παράγονται είναι τόσο με-
γάλες, ώστε να καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανά-
γκες της εγχώριας αγοράς. Υπολογίζεται ότι οι 

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ

(Στρέμματα)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

(Τόνοι)

ΑΠΟΔΟΣΗ 

(Κιλά/στρέμμα)

ΑΚΑΘ.ΑΞΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(σε χιλ. δρχ)

Αγγούρι 20.530 179.450 8.741 23.820.193

Αγκινάρα 21.590 24.883 1.153 3.491.831

Καρότο 12.040 37.490 3.114 4.151.268

Καρπούζι 162.150 622.530 3.839 27.484.700

Κολοκύθι 40.580 91.130 2.246 13.135.478

Κρεμμύδι (ξηρό) 69.550 154.050 2.215 10.213.515

Λάχανο 80.130 190.120 2.373 13.523.236

Μαρούλι 33.670 65.580 1.948 8.835.593

Μελιτζάνα 30.110 95.523 3.172 10.433.022

Πατάτα 416.743 949.301 2.278 60.631.855
Πιπεριά 36.140 89.000 2.463 12.149.390

Σπαράγγι 69.978 26.762 382 13.448.975

Τομάτα* 383.530 1.976.660 5.154 140.342.860

Φασόλι 69.550 72.000 1.035 16.955.280

* Περιλαμβάνει τη βιομηχανική τομάτα 
Στοιχεία του Υπ. Γεωργίας για το έτος 1995

Πίνακας 1.1 Εκτάσεις, παραγωγή και αποδόσεις
κηπευτικών στην Ελλάδα
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καλλιέργειες κηπευτικών στην Ελλάδα καλύ-
πτουν συνολικά περίπου 1.300.000 στρέμματα, 
με ετήσια παραγωγή γύρω στους 3.700.000 τον. 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.1, τα κηπευτικά 
που καλλιεργούνται στις μεγαλύτερες εκτάσεις 
είναι η πατάτα, η τομάτα (για νωπή και βιομη-
χανική κατανάλωση) και το καρπούζι. Υπάρ-
χει και μια σημαντική παραγωγή άλλων ειδών, 
όπως το κολοκύθι, το λάχανο, το κρεμμύδι, το 
φασόλι, η μελιτζάνα και η πιπεριά. Επίσης, πρέ-
πει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά άλλα είδη 
που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, αλλά 
συχνάζουν στο τραπέζι μας σχεδόν κάθε ημέρα, 
όπως ο μαϊντανός και τα διάφορα χόρτα.

Σχεδόν όλα τα λαχανικά που καλλιεργού-
νται στην Ελλάδα, κατευθύνονται στην εγχώρια 
αγορά, κυρίως στις λαϊκές αγορές, στα μανάβι-
κα και στα σουπερμάρκετ. Ωστόσο, όπως φαί-
νεται στο Πίνακα 1.2, μερικά είδη εξάγονται σε 
άλλες χώρες. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εξα-
γωγές καρπουζιού, αγγουριού, σπαραγγιού και 
πατάτας. Τα καρπούζια και τα αγγούρια καλλι-
εργούνται υπό κάλυψη και εξάγονται την άνοι-
ξη, όταν υπάρχει έλλειψη των προϊόντων αυτών 
στις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζεται κατά προ-
σέγγιση η ετήσια κατανάλωση των κυριότερων 
κηπευτικών στη χώρα μας. Από τα στοιχεία 

ΕΙΔΟΣ     ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Τόνοι)
Αγγούρι

Καρότο

Καρπούζι

Κολοκύθι

Κρεμμύδι (ξηρό)

Λάχανο

Μαρούλι

Μελιτζάνα

Πατάτα

Πιπεριά

Σπαράγγι

Τομάτα (υπαίθρια,

επιτραπέζια)

Φασόλι

145.000

23.500

500.000

82.000

160.000

180.000

60.000

86.000

929.800

78.500

760

677.000

65.000

Πίνακας 1.3. Η κατανάλωση
νωπών κηπευτικών στην Ελλάδα

ΕΙΔΟΣ    ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ
Αγγούρι

Καρότο 

Καρπούζι

Κολοκύθι

Κρεμμύδι (ξηρό)

Λάχανο

Μελιτζάνα

Πατάτα

Πιπεριά

Σπαράγγι

Τομάτα

Φασόλι

1.331

118

19.947

20

195

226

36

25.104

813

-

2.824

2

17.282

-

74.851

102

-

79

55

25.056

766

25.886

85

-

18.613

118

94.798

122

195

305

91

50.160

1.579

25.886

2.909

2

Πίνακας 1.2. Εξαγωγές κηπευτικών από την Ελλάδα (σε τόνους)
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αυτά μπορεί κάποιος εύκολα να διαπιστώσει 
ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε ιδιαίτερα χορτο-
φάγοι, καταναλώνοντας σημαντικές ποσότητες 
πατάτας, καρπουζιού, τομάτας κ.ά. πράγμα που 
είναι ιδιαίτερα θετικό για την υγεία μας. Για 
παράδειγμα, αν δεχθούμε ότι ο πληθυσμός της 
χώρας είναι 10.000.000, η κατά κεφαλήν κατα-
νάλωση καρπουζιού ανέρχεται σε 50 κιλά περί-
που το χρόνο και της εγχώριας πατάτας σε 93 
κιλά.

1.1.2  Ποια λαχανικά 
 καλλιεργούνται

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους 
μπορεί να κατατάξει κανείς τα λαχανικά που 
καλλιεργούνται. Ένας για παράδειγμα επι-
στημονικός τρόπος είναι να γίνει αυτό με βάση 
τη βοτανική συγγένεια που έχουν αυτά μετα-
ξύ τους. Αν ακολουθήσουμε, όμως, αυτό τον 
τρόπο, θα υπάρξει δυσκολία στην αποστήθιση 
λατινικών ονομάτων, συνήθως δύσκολων, π.χ. 
οικογένεια Cucurbitaceae: σε αυτήν ανήκουν 
το αγγούρι (Cucumis sativus) κ.ά. Αυτό γίνε-
ται στο ειδικό κεφάλαιο 10 «Τα λαχανοκομικά 
φυτά», υποκεφάλαιο 10.1 «Ταξινόμηση των λα-
χανικών». Επιλέξαμε, έτσι, να κατατάξουμε τα 
καλλιεργούμενα λαχανικά με έναν τρόπο πιο 
προσιτό, που να βασίζεται στο μέρος του φυτού 
που τρώγεται.

Αν βέβαια κάποτε σας έλεγαν ότι σε ένα 
γιορτινό τραπέζι σας έχουν ετοιμάσει μια λου-
λουδοσαλάτα, θα ξαφνιαζόσασταν. Δεν απέχει 
όμως από την πραγματικότητα, αν σκεφτούμε 
ότι η αγκινάρα, το κουνουπίδι ή το μπρόκολο, 
που τρώγονται ωμά ή μαγειρεμένα, είναι τα 
ανώριμα λουλούδια αυτών των φυτών.

Δεν αποτελεί επίσης έκπληξη ότι το φαγώσι-
μο τμήμα του σπαραγγιού είναι ο βλαστός του. 
Απλά, δεν παρασυρόμαστε να φάμε άλλους 
βλαστούς, π.χ. από αγγούρι ή από τομάτα, γιατί 
απλούστατα δεν τρώγονται.

Εικ. 1.1
Ανθοκεφαλές κουνουπιδιού

Εικ. 1.2
Βλαστοί σπαραγγιού
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Εικ. 1.3
Διάφοροι καρποί λαχανικών
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Μια μεγάλη κατηγορία λαχανικών αποτε-
λούν αυτά των οποίων φαγώσιμο μέρος αποτε-
λεί ο καρπός τους, είτε ως σαλάτα (τομάτα, αγ-
γούρι, πιπεριά), είτε μαγειρεμένος (μελιτζάνα, 
μπάμια, κολοκυθάκι, φασολάκι, κουκί, αρακάς), 
είτε ως φρούτο (καρπούζι, πεπόνι, φράουλα).

Εικ. 1.4
Ώριμοι και ανώριμοι καρποί λαχανικών

Ιδιαιτερότητα αυτής της κατηγορίας των λα-
χανικών αποτελεί το γεγονός ότι άλλων οι καρ-
ποί συγκομίζονται και καταναλώνονται ώριμοι 
(τομάτα, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα) και άλ-
λων ανώριμοι (αγγούρι, κολοκύθι, πιπεριά, με-
λιτζάνα, κουκί, αρακάς, φασολάκι, μπάμια).
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Μια άλλη μεγάλη κατηγορία αποτελούν τα 
λαχανικά των οποίων φαγώσιμο μέρος είναι τα 
φύλλα (φυλλώδη λαχανικά), είτε ωμά είτε μα-
γειρεμένα (μαρούλι, λάχανο, σπανάκι, ραδίκι, 
αντίδι) και αποτελούν τις λεγόμενες πράσινες 
σαλάτες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και 
τα λεγόμενα αρωματικά λαχανικά (μαϊντανός, 
άνηθος, μάραθο, σέλινο), που δίνουν ξεχωριστό 

άρωμα και γεύση στα φαγητά και στις σαλάτες 
μας.

Τελευταία κατηγορία αποτελούν εκείνα τα 
λαχανικά που καλλιεργούνται για το υπόγειο 
τμήμα τους: κόνδυλοι (πατάτα), ριζοκόνδυλοι 
(γλυκοπατάτα), γογγυλόριζες (παντζάρι, καρό-
το, ραπανάκι) και οι βολβοί (κρεμμύδι, πράσο, 
σκόρδο).

Εικ. 1.5
Φυλλώδη λαχανικά
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2. Κονσερβοποιημένα: λύση ανάγκης, όταν 
για παράδειγμα κατασκηνώνουμε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε κάποιο μέρος μακριά από 
αγορές. Το μόνο θετικό στοιχείο αυτού του τρό-
που κατανάλωσης είναι ότι μας μένει το ωραίο 
βαζάκι, μέσα στο οποίο συνήθως συσκευάζο-
νται τα κονσερβοποιημένα λαχανικά! Ας μην 
ξεχνάμε όμως την αρρώστια των ναυτικών, το 
σκορβούτο, που οφείλεται στην έλλειψη της βι-
ταμίνης C, λόγω της αποκλειστικής κατανάλω-
σης κονσερβοποιημένων λαχανικών.

3. Κατεψυγμένα: είναι μια καλή λύση για 
ορισμένα όμως λαχανικά, όπως το φασολάκι, ο 
αρακάς, η αγκινάρα, η μπάμια. Ο τρόπος που 
καταψύχονται είναι τέτοιος, ώστε να κρατούν 
μεγάλο μέρος της φρεσκάδας τους. Δεν είναι 
εφικτό να καταψυχθούν άλλα λαχανικά, γιατί 
κατά την απόψυξή τους μαλακώνει υπερβολικά 
ο ιστός τους και δεν προσφέρονται για κατα-
νάλωση (π.χ. η τομάτα ή το κολοκύθι). Η αιτία 
είναι ότι κατά την ψύξη δημιουργούνται μεγά-
λοι κρύσταλλοι πάγου στα κύτταρά τους και 
σπάζουν τα κυτταρικά τοιχώματα. Έτσι, όταν 
αποψύχονται, όλο το κυτταρικό νερό των ιστών 
απελευθερώνεται, με αποτέλεσμα να εμφανί-
ζουν αυτή τη μαλακή, υδαρή εικόνα.

4. Αποξηραμένα: μια μορφή κατανάλωσης 
που δυστυχώς κερδίζει ολοένα έδαφος, ιδιαίτε-
ρα στις προηγμένες χώρες, όπου ο χρόνος έχει 
γίνει πολύτιμος και ο εργαζόμενος προτιμά, 
αντί για παράδειγμα να καθαρίσει ένα ωραίο 
φρέσκο κρεμμυδάκι και να το βάλει στο φαγητό 
του, να χρησιμοποιήσει κρεμμύδι αποξηραμένο, 
σε σκόνη. Μπορεί βέβαια, αυτή να είναι πιο κα-
θαρή μέθοδος για τα χέρια μας και για την κου-
ζίνα, δεν παύει όμως σε αυτή την περίπτωση η 
προμήθεια των λαχανικών να είναι ακριβότερη, 
και τα ίδια λιγότερο υγιεινά και θρεπτικά, λόγω 
κυρίως της τεχνικής που ακολουθείται κατά την 
αποξήρανσή τους.

1.1.3 Με ποιες μορφές 
καταναλώνονται τα λαχανικά

Όλα αυτά τα λαχανικά που αναφέρθηκαν 
εμφανίζονται στην αγορά με διάφορες μορφές 
κατανάλωσης. Έτσι, ανάλογα με τον τρόπο που 
τα καταναλώνουμε, διακρίνουμε τις εξής κατη-
γορίες:

Φρέσκα: ευτυχώς αυτός είναι, ακόμα τουλά-
χιστον, ο πιο συνηθισμένος τρόπος κατανάλω-
σης των λαχανικών μας. Πρέπει να τονίσουμε 
ότι είναι σαφέστατα η υγιεινότερη και νοστιμό-
τερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε.

Εικ. 1.6
Βολβώδη λαχανικά
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Ανθοκομία

Η ετυμολογία της λέξης είναι ανάλογη με 
αυτή της Λαχανοκομίας: συνθέτη λέξη, που 
προέρχεται από το ουσιαστικό άνθος και το 
ρήμα κομώ, δηλαδή φροντίζω.

Για να κατανοήσουμε την αξία των λουλου-
διών, ας φανταστούμε πόσο άσχημος θα ήταν 
ένας κόσμος χωρίς χρώμα και άρωμα. Η οπτική 
απόλαυση που προσφέρουν τα λουλούδια ηρε-
μεί και γαληνεύει το νου μας, ενώ η προσφορά 
των λουλουδιών μας δίνει τη δυνατότητα, να εκ-
φράζουμε κατά τον καλύτερο τρόπο τα συναι-
σθήματά μας.

Δεν υπάρχει σήμερα σπίτι που να μην έχει 
έστω ένα μικρό καλλωπιστικό φυτό, με το οποίο 
διακοσμείται η βεράντα ή το σαλόνι, ενώ πάρα 
πολλοί έχουν κήπο στο σπίτι τους! Αυτοί μπο-
ρούν να διαθέτουν μια μεγαλύτερη ποικιλία 
καλλωπιστικών, μιας και μπορούν να φυτέψουν 
και δέντρα και θάμνους, φυτά που είναι δύσκο-
λο να αναπτυχθούν σε δοχεία στη βεράντα.

Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και η μεγάλη 
οικονομική σημασία που έχει σήμερα ο κλάδος 
της Ανθοκομίας για τη χώρα μας: υπάρχει μια 
μεγάλη εσωτερική αγορά αλλά ταυτόχρονα και 

μια αγορά στο εξωτερικό, που ζητά καλλωπι-
στικά φυτά τα οποία ευδοκιμούν καλύτερα στη 
χώρα μας, όπως είναι η γαρδένια και η πικρο-
δάφνη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως στις ανεπτυγ-
μένες κοινωνίες, μετά τους γρήγορους ρυθμούς 
της ανάπτυξης ήρθε η ώρα της ποιότητας, που 
είναι μια λέξη ξεχασμένη τα τελευταία χρόνια 
και στη διατροφή μας και στον τρόπο ζωής μας. 
Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, για την καλυ-
τέρευση της ποιότητας της ζωής μας, η Ανθοκο-
μία καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο.

1.2.1 Η παραγωγή και χρήση των αν-
θέων στην Ελλάδα

Στον Πίνακα 1.4 παρουσιάζονται οι εκτά-
σεις, η παραγωγή και οι αποδόσεις ανθοκο-
μικών ειδών στην Ελλάδα. Τα σημαντικότερα 
είδη είναι το γαρίφαλο, το χρυσάνθεμο και η 
τριανταφυλλιά, τα οποία καλλιεργούνται κυρί-
ως σε θερμοκήπια. Καλλιεργούνται επίσης διά-
φορα πολυετή ανθισμένα φυτά, καθώς και φυτά 
κηποτεχνίας. Άλλα ανθοκομικά φυτά καλλιερ-
γούνται σε πολύ περιορισμένη έκταση και αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα οι εισαγωγές ανθοκομι-
κών ειδών (κυρίως από την Ολλανδία) να είναι 
πάρα πολύ μεγάλες.

1.1.3 Ποια ανθοκομικά φυτά καλλι-
εργούνται

Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των καλλιερ-
γούμενων στη χώρα μας ανθοκομικών φυτών, 
που θα ήταν κουραστικό να τα παραθέσουμε 
όλα με το όνομά τους. Θεωρούμε επομένως πε-
ρισσότερο ρεαλιστικό να τα ομαδοποιήσουμε 
και να αναφέρουμε σε κάθε ομάδα μερικά πα-
ραδείγματα. Άλλωστε, στα επόμενα κεφάλαια 
υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την τεχνική της 
καλλιέργειας των πιο σημαντικών και γνωστών 
ανθοκομικών φυτών.

1.2

Εικ. 1.7
Πανδαισία χρωμάτων σε κήπο φυτεμένο 

με ανθόφυτα

24-0099_sel_5-328.indd   2124-0099_sel_5-328.indd   21 12/3/2019   2:07:39 PM12/3/2019   2:07:39 PM



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 122

1η Ομάδα. Καλλωπιστικά δέντρα
Συνήθως με αυτό τον όρο εννοούμε τα δέντρα 

που φυτεύονται σε έναν κήπο για τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του φυλλώματος ή της ανθοφορίας που 
έχουν. Όμως, κανείς δε μας εμποδίζει να εντάξουμε 
στο σχεδίασμά ενός κήπου κι ένα οπωροφόρο (για 
παράδειγμα μια πορτοκαλιά, η οποία έχει ωραίο 
φύλλωμα, μοσχοβολάει κατά την εποχή της άνθησης 
και μας δίνει γλυκύτατους καρπούς).

Συνεπώς, θα λέγαμε πως όλα τα δέντρα που 
υπάρχουν στη φύση, όλων των σχημάτων, όλων των 
μεγεθών και όλων των χρήσεων, μπορούν να εντα-
χθούν σε αυτή την κατηγορία.

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 

(Στρέμματα)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟ-

ΚΗΠΙΟ  (Χιλ.τεμάχια)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΚΤΑΣΗ

(Στρέμματα)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(Χιλ. Τεμάχια)

Γαρίφαλο 858 124.675 1658 214.620
Γλαστρικά 
πολυετή 
ανθισμένα

339 24.272 569 26.267

Γλαστρικά 
πολυετή 
πράσινα

585 11.353 607 11.498

Ζέρμπερα 30 2.078 30 2.078

Τουλίπα 0.5 20 53 1.979

Τριαντάφυλλο 897 63.381 898 63.399
Φυτά 
κηποτεχνίας - 
θάμνοι

10 446 501 3.497

Φυτά 
κηποτεχνίας 
-ετήσια

299 3.602 334 5.147

Φυτά
κηποτεχνίας 
-ξυλώδη

5 34 521 3.443

Χρυσάνθεμο 192.5 13.636 681 83.754

Στοιχεία του Υπ. Γεωργίας

Στη χώρα μας καλλιεργούνται και πολλα-
πλασιάζονται σχεδόν όλα τα δέντρα, με εξαίρε-
ση κάποια τροπικά δέντρα ή δέντρα ιδιαιτέρων 
απαιτήσεων, όπως η μπλε ελάτη και αρκετά 
καλλωπιστικά δέντρα μεγάλου μεγέθους, τα 
οποία εισάγονται από άλλες χώρες παραγωγής 
(Ιταλία) και στη συνέχεια καλλιεργούνται.

2η Ομάδα. Καλλωπιστικοί θάμνοι
Εκτός από τους συνηθισμένους θάμνους 

που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε έναν κήπο 
(όπως είναι το λιγούστρο, το βιβούρνο κ.ά.), σή-
μερα, ολοένα και περισσότερο, η ελληνική αν-

Πίνακας 1.4.
Εκτάσεις, παραγωγή και αποδόσεις ανθοκομικών ειδών στην Ελλάδα
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θοκομία ασχολείται με τους αυτοφυείς θάμνους 
της πατρίδας μας.

Η πικροδάφνη, η δάφνη και το σπάρτο είναι 
μερικά παραδείγματα της θαυμάσιας χλωρίδας 
της ελληνικής γης που μπορεί να αξιοποιηθεί.

3η Ομάδα. Πολυετή ποώδη
Η πλούσια ανθοφορία είναι το βασικό κίνη-

τρο καλλιέργειας και ευρύτατης χρήσης αυτών 
των φυτών. Το γεράνι, η αρμπαρόρριζα, η βαμ-
βακούλα στολίζουν κήπους και βεράντες όλο το 
χρόνο.

4η Ομάδα. Βολβώδη
Αποτελούν μια από τις πιο βασικές κατευ-

θύνσεις της Ανθοκομίας που ασχολείται με 
το κομμένο άνθος. Φυτά όπως ο νάρκισσος, ο 
γλαδίολος, η τουλίπα, η φρέζια κ.ά., καλλιερ-
γούνται υπαίθρια, για την παραγωγή κομμένων 
ανθέων.

5η Ομάδα. Αναρριχώμενα
Είναι η κατηγορία που χρησιμεύει ιδιαίτερα 

για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών σε ακάλυ-
πτους χώρους, την κάλυψη φρακτών, χρησιμο-
ποιείται σε πέργκολες και σκίαστρα κ.ά. Πα-
ραδείγματα τέτοιων φυτών είναι: η γλυτσίνια, 
η αναρριχώμενη τριανταφυλλιά, το γιασεμί κ.ά.

6η Ομάδα. Φυτά εσωτερικού χώρου
Είναι όλα εκείνα τα φυτά που αναπτύσσο-

νται σε δοχεία και στολίζουν εσωτερικούς χώ-
ρους οικιών, ξενοδοχείων, τραπεζών κ.λ.π. Οι 
επιλογές μας είναι δύο ειδών: πράσινα ή φυλ-
λώδη φυτά που εντυπωσιάζουν με το φύλλωμά 
τους (αράλια, φίκος, σεφλέρα κ.ά.) και φυτά 
που εντυπωσιάζουν, κυρίως, με τα άνθη τους 
και δευτερευόντως με το φύλλωμά τους (αιχ-
μέα, γαρδένια, αζαλέα κ. ά).

7η Ομάδα. Αρωματικά Φυτά
Σήμερα, όλα σχεδόν τα φυτά της ελληνι-

κής χλωρίδας που έχουν ως χαρακτηριστικό το 
άρωμα του φυλλώματος και του άνθους τους, 
καλλιεργούνται συστηματικά. Έτσι, δε μας πα-
ραξενεύει το γεγονός ότι μπορούμε να βρούμε 

σε ένα φυτώριο παραδοσιακά φυτά της ελληνι-
κής χλωρίδας, όπως είναι το θυμάρι, η ρίγανη, 
η μέντα κ.ά.

8η Ομάδα. Ετήσια
Μια μεγάλη σε αριθμό και είδη ομάδα φυ-

τών, που χαρακτηρίζεται από πλούσια ανθοφο-
ρία, χρωματική ποικιλία και σε μερικές περι-
πτώσεις από το άρωμα των ανθέων τους.

Μόνο με ετήσια φυτά άνοιξης και θέρους 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε χρώμα σε ένα δι-
αμορφωμένο χώρο όλες τις εποχές του χρόνου. 
Παραδείγματα ετήσιων φυτών άνοιξης είναι τα 
σκυλάκια, ο πανσές, η βιολέτα κ.ά., ενώ ετησί-
ων φυτών θέρους είναι η πετούνια, η σάλβια, ο 
κατηφές κ.ά.

9η ομάδα. Ανθοκομικά φυτά που καλλιεργούνται 
για κομμένα άνθη

Είναι η πιο σημαντική ομάδα καλλιεργούμε-
νων ανθοκομικών φυτών. Το ολοένα αυξανόμε-
νο ενδιαφέρον των καταναλωτών για ποιότητα 
στη ζωή, καθιστά τη δραστηριότητα αυτή οικο-
νομικά ενδιαφέρουσα. Δεν είναι τυχαίο ότι σή-
μερα επενδύονται αρκετά χρήματα ανά μονάδα 
καλλιεργούμενης έκτασης, για την καλλιέργεια 
των φυτών αυτών σε σύγχρονα θερμοκήπια με 
άριστο εξοπλισμό, ώστε να εξασφαλίζονται με-
γάλες αποδόσεις και ποιοτικά καλά προϊόντα 
(τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, ζέρμπερες κ.ά).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι γενικές πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγή, κατα-
νάλωση και χρήση των λαχανοκομικών και ανθοκομικών φυτών. Γίνεται κατάταξη των λα-
χανικών με βάση το μέρος του φυτού που καταναλώνεται και δίνονται επεξηγήσεις για τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας.

Παράλληλα, δίνονται πληροφορίες για τις μορφές με τις οποίες καταναλώνονται τα λαχα-
νικά και τη σημασία των μορφών κατανάλωσης στη διατροφή μας. Η κατάταξη των ανθοκο-
μικών φυτών που καλλιεργούνται στη χώρα μας σε ομάδες και η αναφορά των βασικών χα-
ρακτηριστικών της κάθε ομάδας, βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης των φυτών 
αυτών από τον άνθρωπο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1.  Ποια είναι η σημασία των λαχανικών στη διατροφή του ανθρώπου; Τι θα συνέβαινε αν 
βασίζαμε τη διατροφή μας μόνο σε ζωικά προϊόντα;

2.  Κατατάξτε τα παρακάτω λαχανικά σε κατηγορίες σύμφωνα με το μέρος του φυτού που 
τρώγεται: καρπούζι, τομάτα, σπαράγγι, αγκινάρα, ραπανάκι, σπανάκι, αγγούρι, κρεμ-
μύδι. Εξηγήστε γιατί στην ομάδα των λαχανικών των οποίων φαγώσιμο μέρος αποτελεί 
ο καρπός, αυτός άλλοτε τρώγεται ώριμος και άλλοτε ανώριμος. Δώστε παραδείγματα.

3.  Ποιες είναι οι μορφές κατανάλωσης των λαχανικών; Δώστε παραδείγματα από την 
κάθε ομάδα. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των φρέσκων και αποξηραμένων λα-
χανικών.

4. Ποια είναι η οικονομική σημασία του κλάδου της ανθοκομίας;
5.  Αναφέρετε τέσσερις κατηγορίες ανθοκομικών φυτών. Εξηγήστε τη χρήση τους και τη 

σημασία τους για τον άνθρωπο.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασία 1

Η κατανάλωση των κηπευτικών στην πόλη σας.

Σκοπός
Να υπολογίζουν οι μαθητές την κατανάλωση κηπευτικών από τον πληθυσμό της πόλης 

όπου διαμένουν.

Εκτέλεση
Γνωρίζοντας τον πληθυσμό της πόλης σας και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πίνακα 

1.3 που αφορά στην κατανάλωση λαχανικών από τον πληθυσμό της Ελλάδας, μπορείτε να 
υπολογίσετε τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης σας σε κηπευτικά.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πίνακα 1.1 (στρεμματικές αποδόσεις), 
μπορείτε να υπολογίσετε τις εκτάσεις αγροτικής γης που πρέπει να καλλιεργηθούν για το 
σκοπό αυτό;

Εργασία 2

Μορφές κατανάλωσης κηπευτικών.

Σκοπός
Να γνωρίζουν οι μαθητές ποιες μορφές λαχανικών καταναλώνονται.

Εκτέλεση
Στο κεφάλαιο αυτό (ποια λαχανικά καλλιεργούνται) περιγράφονται διάφορες μορφές 

κατανάλωσης των κηπευτικών. Με μια σχετική έρευνα (επίσκεψη στο σούπερ-μάρκετ και 
στη λαϊκή αγορά) μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε πολλές άλλες μορφές κατανάλωσης των 
κηπευτικών καθώς και άλλων, ίσως εξωτικών, ειδών. Φτιάξτε λοιπόν έναν κατάλογο με όσο 
το δυνατόν περισσότερα λαχανικά, τα οποία θα έχετε κατατάξει ανάλογα με τη χρήση και τη 
συσκευασία τους (π.χ.: κατεψυγμένα, κονσερβοποιημένα, αποξηραμένα κ.ά.).
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υλικού
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Ο πολλαπλασιασμός των φυτών φαίνεται 
πως ξεκίνησε ως ανθρώπινη δραστηριότητα, 
από την εποχή των σπηλαίων ακόμα, όταν ο 
πρωτόγονος άνθρωπος παρατήρησε ότι φυτά 
που μάζευε από τη φύση για τη διατροφή του 
και τα μετέφερε στον τόπο που διέμενε, κάποια 
στιγμή αναπτύσσονταν από μόνα τους. Ακόμα 
παρατήρησε ότι αποκλειστικός υπεύθυνος για 
την ανάπτυξή τους ήταν ο σπόρος του κάθε φυ-
τού. 

ο2
Είδη πολλαπλασιαστικού

υλικού

Γενικά 
στοιχεία για τον 
πολλαπλασιασμό των 
φυτών

2.1 Έτσι κατάλαβε ότι για να παράγει την τρο-
φή του, αρκούσε να μαζεύει τους σπόρους των 
φυτών που τον ενδιέφεραν και να τους καλλιερ-
γεί κοντά στον τόπο διαμονής του.

Σήμερα, ύστερα από εκατομμύρια χρόνια, 
αυτή η μέθοδος δεν έχει αλλάξει. Στα βασικά 
της σημεία είναι ίδια με την προαιώνια προ-
σπάθεια του ανθρώπου για επιβίωση. Τι έχει 
αλλάξει; Είναι λογικό σήμερα να χρησιμοποιεί-
ται η γνώση και η εμπειρία αλλά και τα τεχνικά 
μέσα που στο μεταξύ ανακαλύφθηκαν από τον 
άνθρωπο, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να πολ-
λαπλασιάζονται με επιτυχία ακόμα και τα πιο 
δύσκολα φυτά, κάτω από συνθήκες που ελέγ-
χονται πλήρως, με τη βοήθεια των σύγχρονων 
τεχνικών μέσων.

Ένα παράδειγμα αποτελούν τα σύγχρονα

Εικ. 2.1
Αυτόματη μηχανή σποράς
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θερμοκήπια-σπορεία, όπου ο πολλαπλασιασμός 
των φυτών γίνεται σε απόλυτα ελεγχόμενες 
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και όπου 
χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα που κάνουν μια 
επίπονη δουλειά εύκολα και γρήγορα. Στην ει-
κόνα 2.1 διακρίνεται το αυτόματο γέμισμα των 
δοχείων σποράς και η μηχανική σπορά, με την 
οποία σε απειροελάχιστο χρόνο σπέρνονται δε-
κάδες σπόροι.,

Η αρχαία ρήση «η αρχή είναι το ήμισυ του 
παντός» ισχύει και στα φυτά: ο πολλαπλασια-
σμός και των λαχανικών και των ανθέων είναι 
το σπουδαιότερο τμήμα της καλλιεργητικής τε-
χνικής τους.

Επίσης, η ανάπτυξη υγιών και ζωηρών φυ-
τών είναι βασική προϋπόθεση για μεγαλύτερη 
και ποιοτικά καλύτερη παραγωγή (στα λαχανι-
κά) ή για φυτά με δελεαστική εμφάνιση για τον 
καταναλωτή (ανθοκομικά).

Εγγενής και 
αγενής πολλαπλα-
σιασμός

α) Εγγενής
Στη φύση όλα τα έμβια όντα αγωνίζονται για 

την επιβίωση και τη διαιώνισή τους. Στα φυτά η 
διαιώνιση εξασφαλίζεται με τη δημιουργία σπό-
ρων από το μητρικό φυτό.

Κάθε φυτό παράγει σπόρους και ο κάθε 
σπόρος έχει την ιδιαιτερότητά του. Θα έχετε 
παρατηρήσει π.χ. αυτήν τη λευκή χνουδωτή μπα-
λίτσα με το κοινό όνομα κλέφτης ή επισκέπτης, 
που ταξιδεύει με το πρώτο φύσημα του ανέμου 
σε μεγάλες αποστάσεις. Είναι ένα σποράκι που 
ψάχνει τις κατάλληλες συνθήκες για να φυτρώ-
σει και να εξασφαλίσει έτσι τη διαιώνιση του 
είδους.

Όπως και αν εμφανίζονται οι σπόροι (μι-
κροί, μεγάλοι, χνουδωτοί ή με σκληρό περί-
βλημα), έχουν όλοι ένα κοινό μυστικό: θέλουν 
υγρασία και κατάλληλη θερμοκρασία για να φυ-
τρώσουν.

Τι είναι όμως ένας σπόρος; Είναι το προϊόν 
της προαιώνιας ένωσης των γεννητικών κυττά-
ρων των δύο φύλων ή, όπως αλλιώς λέγονται, 
των δύο γενών (αρσενικού και θηλυκού). Στη 
φύση, αρσενικά γεννητικά κύτταρα είναι για τα 
φυτά οι γυρεόκοκκοι, ενώ τα θηλυκά είναι τα 
ωάρια του άνθους.

Εικ. 2.2
Γυρεόκοκκος που έχει βλαστήσει

Τώρα, είναι εύκολο να προσδιορίσουμε τι 
είναι ο εγγενής πολλαπλασιασμός των φυτών. 
Είναι προφανώς ο πολλαπλασιασμός κατά τον 
οποίο χρησιμοποιούμε σπόρους για να αναπτύ-
ξουμε τα φυτά που επιθυμούμε.

β) Αγενής
Τι είναι όμως ο αγενής πολλαπλασιασμός; 

Προφανώς, η λέξη αγενής δεν έχει την έννοια 
του αντίθετου της λέξης ευγενής, αλλά έχει την 
έννοια της απουσίας των γενών.

Πάλι η παρατήρηση ήταν εκείνη που οδήγη-
σε τον άνθρωπο σε αυτή την τεχνική του πολλα-
πλασιασμού. Ένα μεγάλο κλαδί π.χ. που σερ-
νόταν στο έδαφος, κάποια στιγμή απέκτησε κι 
αυτό ρίζες και συνέχισε να αναπτύσσεται σαν 
ένα άλλο φυτό, απολύτως όμοιο με το μητρικό. 
Σήμερα, αυτή την τεχνική την ονομάζουμε πολ-
λαπλασιασμό με καταβολάδες. Ήταν, όμως, η 
αρχική παρατήρηση που οδήγησε στη χρήση και 
άλλων μερών του φυτού, εκτός από τα κλαδιά 
του, έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να μπορού-

2.2
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με να χρησιμοποιούμε πληθώρα φυτικών μερών 
για τον αγενή πολλαπλασιασμό.

Σύγκριση των δυο μεθόδων
Η σύγκριση των δυο μεθόδων μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι και στις δυο περιπτώσεις 
υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 
Έτσι ο μεν αγενής πολλαπλασιασμός έχει τα 
πλεονεκτήματα:
—   της πιστής αναπαραγωγής του είδους ή της 

ποικιλίας και
—   της πιο γρήγορης ανάπτυξης νέων φυτών. 

Έχει όμως και τα μειονεκτήματα:
—   της εύκολης μετάδοσης εχθρών και ασθενει-

ών στο υπό ανάπτυξη φυτό και
—   του όγκου και του βάρους του αγενούς πολ-

λαπλασιαστικού υλικού, (π.χ., για να φυτέ-
ψει κανείς ένα στρέμμα χρειάζεται 200 κιλά 
πατάτες, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση θα 
χρειαζόταν μερικά γραμμάρια σπόρους).

Ο εγγενής πολλαπλασιασμός αντίστοιχα 
έχει τα εξής μειονεκτήματα:
—    καμιά φορά μπορεί να μην πάρουμε το φυτό 

που επιθυμούμε, γιατί στη φύση τα έντομα 
ή ο αέρας που μεταφέρουν τη γύρη δεν κά-
νουν προσεκτικές επιλογές και έτσι μπορεί 
ο σπόρος που θα προκύψει να μην έχει τα 
βασικά χαρακτηριστικά του φυτού που επι-
θυμούμε να καλλιεργήσουμε και

—   τα νέα φυτά μπορεί να αργήσουν να αναπτυ-
χθούν, μιας και αυτά ξεκινούν από στάδιο 
μηδέν.
Έχει όμως και αυτός τα πλεονεκτήματά του:

 —   πολύ πιο δύσκολα μπορεί να μεταφερθούν 
στα νέα φυτά εχθροί και ασθένειες και

 —   είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία σποράς 
από τη διαδικασία φύτευσης αγενών μερών.

Στη γεωργική πράξη επεμβαίνουν συχνά 
παράγοντες που μας οδηγούν στην επιλογή του 
αγενούς ή του εγγενούς πολλαπλασιασμού. Σε 
αυτούς θα αναφερθούμε στο αντίστοιχο κεφά-
λαιο του πολλαπλασιασμού του κάθε φυτού. 

Στα αμέσως επόμενα υποκεφάλαια θα περι-
γράφουμε αναλυτικά πώς γίνεται ο πολλαπλα-
σιασμός με σπόρους (εγγενής) και πώς ο πολ-

λαπλασιασμός με τα διάφορα άλλα μέρη του 
φυτού (αγενής).

Πολλαπλασια-
σμός με σπόρους

Τι ζητάμε, τώρα, να έχουν οι σπόροι ενός 
φυτού που επιθυμούμε να πολλαπλασιάσουμε;
1. Να είναι καθαροί, διαφορετικά, αντί να φυ-

τρώνουν για παράδειγμα μόνο πανσεδάκια, 
θα βλέπουμε να μεγαλώνουν τσουκνίδες 
και άλλα ανεπιθύμητα φυτά, των οποίων οι 
σπόροι ανακατεύτηκαν με τους σπόρους του 
πανσέ.

2. Να είναι φρέσκοι: η φρεσκάδα των σπόρων 
δεν έχει σχέση, βέβαια, με τη φρεσκάδα των 
λαχανικών που αγοράζουμε. Φρέσκοι σπό-
ροι, για παράδειγμα, είναι αυτοί που παρά-
χθηκαν την προηγούμενη χρονιά πριν από 
την αξιοποίησή τους, ώστε η ηλικία τους να 
μην υπερβαίνει τον ένα χρόνο. Η φρεσκάδα 
των σπόρων θα μας εξασφαλίσει καλό και 
γρήγορο φύτρωμα.

3. Να είναι υγιείς: όσο μικρό μέγεθος κι αν 
έχουν, είναι πιθανό να φέρουν διάφορες 
ανεπιθύμητες ασθένειες (μύκητες, βακτή-
ρια), που θα εκδηλωθούν πάνω στο νεαρό 
φυτό αμέσως μόλις φυτρώσει. Τότε όμως 
είναι δύσκολη η καταπολέμηση των ασθε-
νειών αυτών και είναι πολύ πιθανό να υπάρ-
ξουν μεγάλες απώλειες στα φυτά μας.

4. Να έχουν καλό μέγεθος, κάτι που εξασφαλί-
ζει καλό φύτρωμα και να αντιπροσωπεύουν 
την επιθυμητή ποικιλία. Το τελευταίο είναι 
σημαντικό, γιατί φανταστείτε την έκπληξή 
μας αν αντί για τη μεγαλόκαρπη τομάτα που 
επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε, ανακαλύ-
ψουμε ότι έχουμε σπείρει σπόρους που θα 
μας δώσουν καρπούς πολύ μικρού μεγέθους 
(tomato cherry). Το κακό είναι, ότι όταν δια-
πιστώσουμε το λάθος, θα έχουν περάσει 3-4 
μήνες, οπότε θα είναι αργά για να το διορ-
θώσουμε.

2.3
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5.  Άλλη μια βασική προϋπόθεση είναι ο σπό-
ρος του φυτού να έχει συσκευαστεί και 
αποθηκευτεί με τα κατάλληλα μέσα και 
κάτω από συνθήκες που εξασφαλίζουν την 
καλή φυτρωτική του ικανότητα. Ο μεγάλος 
εχθρός όλων των σπόρων είναι η υγρασία. 
Γι’ αυτό είναι σημαντικό να συσκευάζονται 
αεροστεγώς, ώστε να μην απορροφούν την 
υγρασία της ατμόσφαιρας κι επιταχύνεται 
έτσι η γήρανσή τους. 

Εικ. 2.3
Συσκευασία σπόρων λαχανικών σε αεροστεγείς 

κατασκευές

Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που πρέπει 
να απαντηθεί είναι σε ποια θερμοκρασία και 
σε ποιο βάθος σποράς πρέπει να σπαρθούν οι 
σπόροι.

Αν και στη γεωπονική επιστήμη αποφεύ-
γουμε τους κανόνες, θα λέγαμε πως ένας γε-
νικός κανόνας για τις απαιτήσεις των σπόρων 
σε θερμοκρασία, είναι ότι οι σπόροι όλων των 
φυτών που αναπτύσσονται σε συνθήκες χαμη-
λών θερμοκρασιών (φυτά του χειμώνα) φυ-
τρώνουν σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. 
Αντίθετα, οι σπόροι όσων αναπτύσσονται σε 
συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών (φυτά άνοι-
ξης, καλοκαιριού) φυτρώνουν μόνο σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Έτσι, υπάρχει ένα κοινό επίπε-
δο θερμοκρασίας στο οποίο φυτρώνουν καλά 
όλοι σχεδόν οι σπόροι των φυτών και αυτό είναι 
γύρω στους 20°C.

Σε ότι αφορά στο βάθος σποράς, θα τολμή-
σουμε να διατυπώσουμε ένα δεύτερο κανόνα 

που λέει ότι: το βάθος σποράς όλων των σπό-
ρων ορίζεται ως το διπλάσιο ή τριπλάσιο μήκος 
της μεγαλύτερης διαμέτρου του σπόρου. Επειδή 
όμως αυτός ο κανόνας θυμίζει μαθηματικά, θα 
τον απλουστεύσουμε με δύο παραδείγματα:
1.  Έστω ότι έχουμε ένα σφαιρικό σπόρο δια-

μέτρου 0,5 εκ. (μπάμια). Το βάθος σποράς 
είναι 1 (0,5 x 2) ή 1,5 (0,5 x 3) εκ.

2.  Έστω ότι έχουμε ένα μακρόστενο σπόρο 
(αγγούρι). Το μήκος της μεγαλύτερης διαμέ-
τρου του σπόρου είναι 0,8 εκ., άρα το βάθος 
σποράς θα είναι 0,8 x 2=1,6 εκ. ή 0,8 x 3=2,4 
εκ. (Μη φανταστείτε, τώρα, ότι παίρνουμε 
υποδεκάμετρο και μετράμε με ακρίβεια χι-
λιοστού αυτές τις διαστάσεις, γιατί τότε θα 
θέλαμε ατέλειωτες ώρες δουλειάς για να 
σπείρουμε μερικούς σπόρους. Το μάτι και 
η παρατηρητικότητά μας είναι τα καλύτερα 
υποδεκάμετρα σε αυτή την περίπτωση).
Ίσως έχει γεννηθεί απορία σχετικά με τη 

διακύμανση του βάθους (2 ή 3 φορές). Δεν ορί-
ζουμε ένα συγκεκριμένο βάθος γιατί το διπλά-
σιο ή τριπλάσιο βάθος εξαρτάται από το πόσο 
αφράτο ή συνεκτικό είναι το χώμα ή το μείγμα 
μέσα στο οποίο θα σπείρουμε τους σπόρους 
μας. Έτσι, αν είναι αφράτο, επιλέγουμε το τρι-
πλάσιο βάθος, αν είναι συνεκτικό, το διπλάσιο.

  Πολλαπλασια-
σμός με μοσχεύματα

Η λέξη μόσχευμα ίσως σας είναι πιο γνω-
στή από την Ιατρική και τη λέξη μεταμόσχευση. 
Στην περίπτωση βέβαια των φυτών δεν απαι-
τούνται χειρουργεία, ωστόσο είναι μια μέθοδος 
πολλαπλασιασμού που απαιτεί γνώσεις και ει-
δικές τεχνικές για να «πιάσει», όπως λέμε, το 
μόσχευμα, που σημαίνει να ριζοβολήσει και να 
αναπτυχθεί, ώστε να μας δώσει ένα νέο φυτό.

Αυτός ο αγενής τρόπος πολλαπλασιασμού 
αποτελεί τον κυριότερο τρόπο παραγωγής νέων 
φυτών στην Ανθοκομία, όπου πολλά καλλωπι-
στικά δέντρα, θάμνοι, πολυετή ποώδη και φυτά 

2.4

24-0099_sel_5-328.indd   3224-0099_sel_5-328.indd   32 12/3/2019   2:07:39 PM12/3/2019   2:07:39 PM



ΕΙΔΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 33

εσωτερικού χώρου, πολλαπλασιάζονται με αυτή 
την τεχνική.

Ανάλογα με το μέρος του φυτού που χρη-
σιμοποιούμε, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες 
μοσχευμάτων:

α) μοσχεύματα βλαστών
β) μοσχεύματα φύλλων
γ) μοσχεύματα φύλλου με οφθαλμό
δ) μοσχεύματα ριζών

Πιο αναλυτικά:
α) Μοσχεύματα βλαστών.
Είναι τμήματα βλαστών μήκους από 10-30 

εκ. και διαμέτρου 7-13 χιλ., φέρουν τουλάχι-
στον δύο οφθαλμούς και τα παίρνουμε από τη 
βάση, την κορυφή ή το μέσον του μητρικού βλα-
στού του φυτού. Καμιά φορά τα μοσχεύματα 
της βάσης τα κόβουμε έτσι, ώστε να φέρουν κι 
ένα κομμάτι από το πιο παλιό κλαδί (τακούνι) 
(η παρουσία του τακουνιού σε ορισμένα φυτά 
αυξάνει το ποσοστό ριζοβολίας).

Ανάλογα με την εποχή λήψης, τα μοσχεύ-
ματα βλαστών διακρίνονται σε ξυλώδη (χειμώ-
νας), ημιξυλοποιημένα (καλοκαίρι), μαλακού 
ξύλου (άνοιξη) και ποώδη μοσχεύματα (ανε-
ξάρτητα από την εποχή λήψης).

Εικ. 2.4
Μοσχεύματα βλαστών

β) Μοσχεύματα φύλλων.
Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζονται κά-

ποια φυτά εσωτερικού χώρου. Η ριζοβολία και 
η ανάπτυξη των νέων φυτών γίνεται από φύλλα 
που στις νευρώσεις τους έχουν την ικανότητα 
να δημιουργούν ρίζα και νέο βλαστό (βιγκόνια, 
σανσεβιέρια, σαιντπώλια).

γ) Μοσχεύματα φύλλων με οφθαλμό
Η διαφορά από την προηγούμενη κατηγορία 

είναι ότι το φύλλο συνοδεύεται κι από ένα μι-
κρό κομμάτι βλαστού. Στη μασχάλη του φύλλου 
υπάρχει ο οφθαλμός που θα μας δώσει το νέο 
φυτό. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζονται 
πολλά φυτά εσωτερικού χώρου (φίκος, φυλλό-
δεντρο κ.ά.).

δ) Μοσχεύματα ριζών
Είναι κομμάτια ριζών, συνήθως σαρκω-

δών, που φέρουν οφθαλμούς, από τους οποί-
ους προκύπτουν τα νέα φυτά. Τα μοσχεύματα 
αυτά λαμβάνονται στο τέλος του χειμώνα ή αρ-
χές άνοιξης, οπότε και βρίσκονται σε λήθαργο 
(απουσία βλάστησης). Έτσι πολλαπλασιάζο-
νται η αράλια, ο άκανθας αλλά κι ένα λαχανι-
κά, το σπαράγγι.

Ο πιο απλός τρόπος χειρισμού όλων αυτών 
των τύπων των μοσχευμάτων είναι να τα τοπο-
θετήσουμε μέσα σε ένα υπόστρωμα ριζοβολίας 
καθαρό και ελαφρύ (άμμος, περλίτης) και να 
τους εξασφαλίσουμε υψηλά ποσοστά σχετικής 
υγρασίας, καταβρέχοντάς τα συχνά με πολύ 
ψιλή σταγόνα νερού. Αυτό δεν το πετυχαίνουμε 
με νεροπίστολο, αλλά με έναν εκτοξευτήρα νε-
ρού (μπεκ) υψηλής πίεσης, που βρίσκεται πάνω 
από τα μοσχεύματα (σύστημα υδρονέφωσης).

Ο πιο σύνθετος τρόπος είναι να χρησιμοποι-
ήσουμε, εκτός από τα παραπάνω, και τις λεγό-
μενες ορμόνες ριζοβολίας σε υγρή μορφή ή σε 
σκόνη και να εξασφαλίσουμε, στο υπόστρωμα 
ριζοβολίας με ένα δίκτυο ηλεκτρικών αντιστά-
σεων, σταθερή θερμοκρασία ημέρα και νύχτα.
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Πολλαπλασια-
σμός με καταβολάδες

Είναι η πιο παλιά μέθοδος αγενούς πολλα-
πλασιασμού. Σήμερα χρησιμοποιούνται στην 
Ανθοκομία δύο μέθοδοι πολλαπλασιασμού 
με καταβολάδες: η πρώτη γίνεται με τη χρήση 
απλής καταβολάδας και η δεύτερη με τη χρήση 
εναέριας καταβολάδας.

α) Απλή καταβολάδα.
Στην απλή καταβολάδα κάμπτουμε με προσοχή 

το κλαδί και το τοποθετούμε μέσα στο έδαφος, φρο-
ντίζοντας το άκρο του να βρίσκεται έξω από αυτό. 
Πολλές φορές προκαλούμε έναν τεχνητό τραυματι-
σμό στο σημείο του κλαδιού που βρίσκεται μέσα στο 
έδαφος, ώστε να επιταχύνουμε τη ριζοβολία ή χρησι-
μοποιούμε πάλι ορμόνες ριζοβολίας. 

β) Εναέρια καταβολάδα
Εφαρμόζεται την άνοιξη, σε βλαστούς ετή-

σιους ή διετείς. Η τεχνική αυτή έχει ως εξής: 
αφαιρείται ένας δακτύλιος φλοιού, πάχους 2 
περίπου εκατοστών. Στη συνέχεια η πληγή κα-
λύπτεται με βρεγμένα βρύα ή τύρφη και τυλίγε-
ται σφικτά με κάποιο πλαστικό που συγκρατεί 
με τον τρόπο αυτό την υγρασία. Το φθινόπωρο 
κόβεται ο βλαστός λίγο πιο κάτω από το σημείο 
της πληγής, αφαιρείται το πλαστικό και φυτεύ-
εται σε δοχείο.

 Πολλαπλασια-
σμός με εμβολιασμό

Ο εμβολιασμός προϋποθέτει τη χρήση δύο 
ξεχωριστών φυτών: το φυτό από το οποίο εκ-
μεταλλευόμαστε το υπόγειο τμήμα ανάπτυξης 
(ρίζα), που ονομάζεται υποκείμενο και το φυτό 
από το οποίο εκμεταλλευόμαστε το υπέργειο 
τμήμα (βλαστούς, φύλλα), που ονομάζεται εμ-
βόλιο.

Η μέθοδος αυτή πολλαπλασιασμού είναι 
αναγκαία, όταν κάποιο καλλιεργούμενο φυτό 
παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε ασθένει-
ες που μεταδίδονται από το έδαφος. Μια άλλη 
περίπτωση, εξίσου σημαντική, κατά την οποία 
εφαρμόζουμε εμβολιασμό είναι όταν επιθυμού-
με να δώσουμε στο φυτό κάποια ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά, όπως προσαρμογή σε ιδιαίτερες 
εδαφικές συνθήκες, ζωηρότητα ανάπτυξης κ.ά.

Το παράδειγμα του αμπελιού είναι το πιο 
χαρακτηριστικό και μας βοηθά να κατανοήσου-
με την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Όταν, 
πριν από πολλά χρόνια (1863) η φυλλοξήρα 
έκανε την εμφάνισή της στην Ευρώπη, ο ένας 
μετά τον άλλο οι αμπελώνες της καταστρέφο-
νταν. Η φυλλοξήρα είναι ένα έντομο που ήρθε 
από την Αμερική και έχει την κακιά συνήθεια 
να προσβάλλει όλα τα μέρη του αμπελιού (φύλ-
λα, ρίζες). Η προσβολή των φύλλων δε δημιουρ-
γεί προβλήματα στο αμπέλι. Η προσβολή όμως 
της ρίζας στάθηκε αδύνατο για πολλά χρόνια, 

Εικ. 2.5 
Απλή καταβολάδα

2.5

2.6

24-0099_sel_5-328.indd   3424-0099_sel_5-328.indd   34 12/3/2019   2:07:39 PM12/3/2019   2:07:39 PM



ΕΙΔΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 35

να αντιμετωπιστεί με επιτυχία, παρόλο που 
εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι. Κάποια στιγ-
μή παρατηρήθηκε ότι τα αμερικάνικα αμπέλια 
ήταν ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή της φυλλο-
ξήρας. Τότε, η λύση δόθηκε με τον εμβολιασμό 
ευρωπαϊκών αμπελιών πάνω σε αμερικάνικα 
υποκείμενα και έτσι η Ευρώπη συνεχίζει να πί-
νει τα θαυμάσια κρασιά της.

Προϋποθέσεις επιτυχίας του εμβολιασμού
Οι προϋποθέσεις για να πετύχει ένας εμβο-

λιασμός είναι οι εξής:
1. Να υπάρχει βοτανική συγγένεια ανάμεσα 

στο υποκείμενο και το εμβόλιο. Δε μπορού-
με για παράδειγμα να εμβολιάσουμε πάνω 
σε μια πορτοκαλιά μια μηλιά. Αντίθετα, 
μπορούμε να εμβολιάσουμε μια μανταρινιά, 
μιας και είναι φυτό συγγενές με την πορτο-
καλιά.

2. Ο εμβολιασμός να γίνει την κατάλληλη επο-
χή·

3. Να συμπέσουν οι ιστοί εμβολίου-υποκειμέ-
νου.

4. Να εξασφαλιστεί η προστασία του σημείου 

του εμβολιασμού, γιατί η πληγή που δημι-
ουργούμε ώστε να συμπέσουν οι ιστοί των 
δύο φυτών, μπορεί να αποτελέσει δίοδο για 
διάφορες προσβολές από παθογόνους οργα-
νισμούς.

Είδη εμβολιασμών
Δύο βασικοί μέθοδοι εμβολιασμών εφαρ-

μόζονται σήμερα στην πράξη: η πρώτη μέθοδος 
είναι ο εγκεντρισμός και η δεύτερη ο ενοφθαλ-
μισμός. Παρόλο που πληθώρα παραλλαγών των 
δύο βασικών μεθόδων έχουν αναπτυχθεί στην 
πράξη, η βασική φιλοσοφία παραμένει η ίδια.

Κατά την πρώτη μέθοδο, τη μέθοδο του 
εγκεντρισμού, χρησιμοποιείται ένα κομμάτι ξυ-
λοποιημένου βλαστού που φέρει ένα μάτι. Στη 
βάση του κομματιού αυτού, με κοφτερό μαχαι-
ράκι (μπολιαστήρι), δημιουργούμε μια σφήνα, 
περίπου όπως ξύνουμε το μολύβι μας. Αυτό το 
κομματάκι είναι το εμβόλιο. Στο υποκείμενο 
επεμβαίνουμε είτε στον κορμό είτε σε κάποιο 
μεγάλο κλαδί. Αφού κάνουμε μια οριζόντια 
τομή, στη συνέχεια με το μπολιαστήρι σχίζουμε 
στη μέση το κλαδί ή τον κορμό. Στο σημείο του

Εικ. 2.6
Εμβολιασμός α) με κεντράδι (εγκεντρισμός) και β) ενοφθαλμισμός
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σχισίματος εφαρμόζουμε μια ή δύο σφήνες του 
εμβολίου και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Για 
να έχουμε όμως επιτυχία, πρέπει να καλύψου-
με αμέσως με ειδική αλοιφή τις πληγές και να 
δέσουμε σφικτά το σημείο επαφής υποκειμέ-
νου-εμβολίου. Καλύτερη εποχή εκτέλεσης του 
εμβολιασμού αυτού είναι η άνοιξη.

Κατά τη δεύτερη μέθοδο, τη μέθοδο του 
ενοφθαλμισμού, αντί να χρησιμοποιήσουμε 
κομματάκι βλαστού ως εμβόλιο, χρησιμοποιού-
με ένα κομμάτι του φλοιού που φέρει ένα μάτι. 
Συνήθως το κομμάτι αυτό έχει σχήμα ορθογωνί-
ου παραλληλογράμμου. Αντίστοιχα, στο φλοιό 
του υποκειμένου κάνουμε μια σχισμή σε σχή-
μα Τ ή JL, διαστάσεων λίγο μεγαλύτερων από 
τις διατάσεις του εμβολίου και τοποθετούμε το 
εμβόλιό μας με προσοχή, ανασηκώνοντας τη 
φλούδα του υποκειμένου. Αμέσως δένουμε σφι-
κτά, αφήνοντας ελεύθερο το μάτι.

Στην ανθοκομική πράξη ο εμβολιασμός 
αποτελεί συνηθισμένο τρόπο πολλαπλασιασμού 
πολλών φυτών (τριανταφυλλιά, μιμόζα Νίκαιας 
κ.ά.). Στη λαχανοκομική πράξη, τα τελευταία 
χρόνια, αποτελεί αποκλειστική σχεδόν μέθοδο 
πολλαπλασιασμού της καρπουζιάς και δευτε-
ρευόντως εφαρμόζεται στο αγγούρι, στην πιπε-
ριά κ.ά.

Πολλαπλασια-
σμός με βολβούς

Οι βολβοί είναι υπόγειοι βλαστοί που λει-
τουργούν ως αποθησαυριστικά όργανα. Έχουν 
έναν ή περισσότερους οφθαλμούς και, όταν 
βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες, βλαστάνουν 
και δίνουν ένα νέο φυτό. Βασικό χαρακτηριστι-
κό τους είναι τα μεγάλα αποθέματα αποθησαυ-
ριστικών ουσιών που περιέχουν. Τα αποθέματα 
αυτά είναι μεγαλύτερα, όσο μεγαλύτερο είναι 
το μέγεθος του βολβού.

Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, πολλές 
φορές, οι βολβοί μπορεί να βλαστήσουν κανο-
νικά και να δώσουν φύλλα και μερικές φορές 

άνθος, χωρίς προηγουμένως να έχουν φυτευθεί 
στο έδαφος (θα έχετε προσέξει αυτό το φαινό-
μενο στο σπίτι σας, όπου, αν αποθηκευτούν βολ-
βοί κρεμμυδιού για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
βλαστάνουν κανονικά σα να ήταν φυτεμένοι).

Στα ανθοκομικά φυτά που πολλαπλασιάζο-
νται με βολβούς (βολβώδη ανθοκομικά), υπάρ-
χουν δύο εποχές φύτευσης: το φθινόπωρο (Σε-
πτέμβριος-Οκτώβριος) οπότε τα φυτά ανθίζουν 
από Ιανουάριο μέχρι Μάιο (υάκινθος, τουλίπα, 
ρεναγκούλα, νάρκισσος, ανεμώνη) και η άνοιξη 
(Μάρτιος-Απρίλιος) οπότε ανθίζουν από Ιούνιο 
μέχρι Οκτώβριο (γλαδίολος, γλοξίνια, κυκλάμι-
νο). Στα βολβώδη λαχανοκομικά φυτά η εποχή 
φύτευσης είναι η άνοιξη και εποχή συγκομιδής 
το τέλος του καλοκαιριού (κρεμμύδι, σκόρδο).

Βολβώδη ανθοκομικά φυτά
Με τον όρο «βολβώδη ανθοκομικά φυτά» 

δεν εννοούμε μόνον όσα πολλαπλασιάζονται με 
πραγματικούς βολβούς, αλλά και όσα σχημα-
τίζουν υπόγεια όργανα. Οι κυριότερες μορφές 
αυτών των αποθησαυριστικών οργάνων είναι: 

1. Χιτωνωτοί βολβοί
Είναι πραγματικοί βολβοί και τα διάφορα 

μέρη τους φαίνονται στην εικόνα 2.7. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν η τουλίπα, ο νάρκισσος 
και ο υάκινθος.

Εικ. 2.7
Χιτωνωτός βολβός

2. Λεπιδωτοί βολβοί
Διαφέρουν από τους προηγούμενους σε μερικά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως τα σαρκώ-

2.7
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δη φύλλα τους, τα οποία είναι τοποθετημένα 
όπως τα λέπια του φαριού, γι’ αυτό και ονομά-
στηκαν λεπιδωτοί. Σε αυτή την κατηγορία ανή-
κουν οι κρίνοι.

Εικ. 2.8
Λεπιδωτός βολβός

3. Κονδυλόμορφοι βολβοί
Είναι μικροί συμπαγείς υπόγειοι βλαστοί 

και διαφέρουν από τους προηγούμενους, γιατί 
δεν έχουν ούτε βασικό δίσκο ούτε χιτώνες. Σε 
αυτή την κατηγορία ανήκουν ο γλαδίολος, η 
φρέζια, ο κρόκος κ.ά.

Εικ. 2.9
Κονδυλόμορφος βολβός

4. Κόνδυλοι
Είναι πεπλατυσμένοι ή σφαιρικοί ή χωρίς συ-

γκεκριμένο σχήμα υπόγειοι βλαστοί. Οι οφθαλ-
μοί βρίσκονται στο επάνω μέρος και μοιάζουν 
με μικρούς κρατήρες. Οι ρίζες βγαίνουν από το 

κάτω μέρος. Φυτεύονται ολόκληροι ή μόνο ένα 
τμήμα τους, το οποίο, όμως απαραίτητα πρέπει 
να έχει έναν ή περισσότερους οφθαλμούς. Σε 
αυτή την κατηγορία ανήκουν ή βεγκόνια, η γλο-
ξίνια και η ρεναγκούλα.

Εικ. 2.10
Κόνδυλοι

5. Ριζώματα
Είναι υπόγειοι βλαστοί που εμφανίζονται 

σε ένα σύμπλεγμα σαρκωδών και χοντρών ρι-
ζών. Διακρίνονται μεσογονάτια διαστήματα και 
οφθαλμοί. Κάθε μεσογονάτιο διάστημα που φέ-
ρει έναν οφθαλμό, μπορεί να αποτελέσει πολ-
λαπλασιαστικό υλικό. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκει η κάνα και η ίριδα.

Εικ. 2.11
Ρίζωμα
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6. Κονδυλόμορφες ρίζες
Είναι διογκωμένες ρίζες, με τη διαφορά ότι 

δεν έχουν ούτε μεσογονάτια διαστήματα, ούτε 
οφθαλμούς, αφού δεν είναι βλαστοί. Οι οφθαλ-
μοί βρίσκονται στη βάση του παλιού στελέχους, 
επομένως για να πετύχει ο πολλαπλασιασμός 
πρέπει η σαρκώδης ρίζα να συνοδεύεται κι από 
ένα μικρό τμήμα του παλαιού στελέχους, που 
φέρει τον οφθαλμό. Σε αυτή την κατηγορία ανή-
κει η ντάλια.

Βολβώδη λαχανοκομικά φυτά
Με τον όρο βολβώδη λαχανοκομικά φυτά 

εννοούμε τα λαχανικά εκείνα που καλλιεργού-
νται κυρίως για το υπόγειο τμήμα τους (κρεμ-
μύδι σκόρδο), αλλά και εκείνα που το φαγώσι-
μο μέρος είναι το υπέργειο χλωρό τμήμα τους 
(φρέσκο κρεμμυδάκι, πράσο).

Παραγωγή 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού

Σχεδόν όλος ο σπόρος που χρησιμοποιείται 
στην Ελλάδα για την καλλιέργεια κηπευτικών 
και ανθέων εισάγεται από το εξωτερικό, κυρί-
ως από την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, 
το Ισραήλ και τις Η.Π.Α. Δυστυχώς για τη χώρα 
μας, αυτή η εξάρτηση για την προμήθεια σπό-
ρων από άλλες χώρες, δεν έχει μόνο ως απο-
τέλεσμα την εξαγωγή συναλλάγματος, αλλά εί-
ναι και ατυχής. Μας αφαιρεί τη δυνατότητα να 
πολλαπλασιάσουμε ντόπιες ποικιλίες διαφόρων 
φυτών που η διατήρησή τους είναι σημαντική, 
γιατί πάντοτε θα αποτελούν ένα γενετικό υλι-
κό για έρευνα και δημιουργία άλλων ποικιλιών 
με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ευτυχώς, τα τε-
λευταία χρόνια υπάρχει ευαισθητοποίηση στον 
τομέα αυτό και, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγ-
γελματικά, όλο και περισσότεροι ασχολούνται 
με τον τομέα παραγωγής σπόρων. Τα είδη που 
καλλιεργούνται έξω, στα χωράφια, είναι συνή-
θως ποικιλίες, ενώ αυτά που καλλιεργούνται 

στα θερμοκήπια είναι σε μεγάλο βαθμό υβρί-
δια.
—  Η ποικιλία αποτελείται από φυτά του ιδίου 

είδους, π.χ. τριανταφυλλιά, τα κύρια χαρα-
κτηριστικά των οποίων είναι όμοια, αλλά δι-
αφέρουν σε κάποιο βαθμό από αυτά μιας άλ-
λης ποικιλίας (π.χ. στο χρώμα, στο μέγεθος, 
στο ύψος των φυτών). Σε κάθε είδος μπορεί 
να υπάρχουν πολλές ποικιλίες.

—  Το υβρίδιο δημιουργείται από τη διασταύ-
ρωση δυο ποικιλιών. Τα υβρίδια χρησιμο-
ποιούνται πολύ στην καλλιέργεια κηπευτι-
κών και ανθέων, γιατί συνήθως προσφέρουν 
αυξημένη δύναμη ανάπτυξης, πρωιμότητα, 
αυξημένη παραγωγή και ανθεκτικότητα 
στους εχθρούς και στις ασθένειες. Επίσης, 
το υβρίδιο προσφέρει στο σποροπαραγωγό 
τη σιγουριά ότι δε μπορεί να κρατηθεί σπό-
ρος από τους καλλιεργητές το δεύτερο χρό-
νο (δεύτερη γενιά), γιατί, σε αντίθεση με την 
ποικιλία, ο σπόρος που παράγεται από ένα 
υβρίδιο (δεύτερη γενιά) δε θα δώσει φυτά με 
τα ίδια χαρακτηριστικά. Έτσι, οι καλλιεργη-
τές υβριδίων αγοράζουν πάντοτε νέους σπό-
ρους για τη συνέχιση της καλλιέργειάς τους.

α) Η παραγωγή σπόρου κηπευτικών και ανθέ-
ων

Για την παραγωγή σπόρου κηπευτικών και 
ανθέων υπάρχουν μερικές βασικές αρχές, οι 
οποίες στοχεύουν στη διατήρηση της γενετι-
κής και υγιεινής κατάστασης του φυτού. Έτσι, 
πρέπει να προσέξουμε να μη γίνει ανεπιθύμητη 
διασταύρωση του φυτού που καλλιεργείται για 
σπόρο με κάποιο ξένο ή άγριο φυτό του ίδιου 
είδους. Επίσης, πρέπει να φυλάσσουμε τα φυτά 
για σπόρο, μακριά από ασθένειες και εχθρούς. 
Κατά συνέπεια οι καλλιέργειες με στόχο τη 
σποροπαραγωγή πρέπει να γίνονται σε «απο-
μόνωση». Η απομόνωση αυτή πραγματοποιείται 
ανάλογα με τον τρόπο επικονίασης των φυτών.

Η επικονίαση είναι η γνωστή διαδικασία 
μεταφοράς της γύρης στο θηλυκό μέρος του 
άνθους. Ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς της 
γύρης, η επικονίαση μπορεί να γίνεται με τον 

2.8
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άνεμο ή τα έντομα. Μπορεί όμως, το φυτό να 
είναι αυτογονιμοποιούμενο, να μη χρειάζεται 
δηλαδή υποβοήθηση (άνεμος, έντομο) στη με-
ταφορά της γύρης.

Τα φυτά που αυτογονιμοποιούνται (όπως η 
τομάτα, η μελιτζάνα, το μαρούλι και το φασόλι), 
μπορούν να καλλιεργηθούν μαζί, η μια ποικιλία 
κοντά στην άλλη, χωρίς τον κίνδυνο σταυρογο-
νιμοποίησης.

Εικ. 2.12
Τεχνητή επικονίαση άνθους αγγουριάς

Αντίθετα, είδη φυτών των οποίων η επικο-
νίαση γίνεται με τη βοήθεια εντόμων ή ανέμου, 
πρέπει να φυτευθούν σε αρκετά μεγάλη από-
σταση η μια ποικιλία από την άλλη. Για παρά-
δειγμα, είναι γνωστό ότι η γύρη μπορεί να με-
ταφέρεται πολλά μέτρα ή χιλιόμετρα από τις 
μέλισσες ή άλλα έντομα ή από τον άνεμο. Για 
τα εντομόφιλα ή τα ανεμόφιλα είδη (φυτά στα 
οποία η γύρη μεταφέρεται με έντομα ή με τον 
άνεμο) θα πρέπει, επομένως, μεταξύ των ποι-
κιλιών να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση 500-
1.000μ. Η κατάταξη των κηπευτικών ανάλογα 
με τον τρόπο επικονίασης των ανθέων δίνεται 
στον παρακάτω πίνακα.

Εναλλακτικά, για την αποφυγή ανεπιθύμη-
της διασταύρωσης, τα φυτά για τα οποία υπάρ-

χει φόβος μήπως διασταυρωθούν μπορούν να 
καλλιεργηθούν σε διαφορετικές εποχές, έτσι 
ώστε η άνθηση της μιας ποικιλίας να μη συμπί-
πτει χρονικά με την άνθηση της δεύτερης. Στην 
περίπτωση αυτή δηλαδή, εφαρμόζεται η απομό-
νωση στο χρόνο.

Η τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών 
και των ανθέων για σπόρο δε διαφέρει πολύ 
από αυτήν που εφαρμόζεται για την παραγωγή 
λαχανικών για νωπή κατανάλωση, όσον αφορά 
στη σπορά, στη μεταφύτευση, στην άρδευση, 
στη λίπανση, στην υποστύλωση, στη ζιζανιοκτο-
νία και στην αντιμετώπιση των εχθρών και των 
ασθενειών.

Εκεί που διαφέρει σε σημαντικό βαθμό εί-
ναι στην ανάγκη για άνθηση στα είδη για νωπή 
κατανάλωση, στα οποία η συγκομιδή γίνεται 
πριν από το σχηματισμό του ανθικού στελέχους 
(τέτοια είναι το μαρούλι, το λάχανο κ.ά). Ο βι-
ολογικός κύκλος του λάχανου, για παράδειγμα, 
χωρίζεται σε δύο φάσεις: το πρώτο έτος το λά-
χανο αναπτύσσεται για να σχηματίσει μια κε-
φαλή (το λάχανο ή μάπα που τρώμε). Μετά από 
μια παύση (περίοδο λήθαργου), αρχίζει η πο-
ρεία άνθησης με τη χαλάρωση των φύλλων της 
κεφαλής και την ανάπτυξη του ανθικού στελέ-
χους από την κορυφή της κεφαλής.

Ανεμόφιλα Εντομόφιλα Αυτογονιμοποιημένα

Γλυκοκαλά-
μποκο

Αγγούρι Αντίδι

Παντζάρι Καρότο Αρακάς
Σπανάκι Καρπούζι Μαρούλι

Κολοκύθι Μελιτζάνα
Κουνουπίδι Πιπεριά
Κρεμμύδι Τομάτα
Λάχανο Φασόλι
Μπάμια
Πεπόνι

Πίνακας 2.1.
Η κατάταξη των κηπευτικών ανάλογα με τον

τρόπο επικονίασης των ανθέων.
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Μια παρόμοια πορεία βλαπτικής ανάπτυξης 
και στη συνέχεια άνθησης παρουσιάζεται σε 
όλα τα διετή είδη, όπως το παντζάρι, το καρό-
το, το κουνουπίδι κ.ά. Σε μερικά είδη μπορούμε 
να συγκομίσουμε το προϊόν της βλαπτικής ανά-
πτυξης (π.χ. τη ρίζα του καρότου) το φθινόπωρο 
και να το φυτέψουμε ξανά την άνοιξη, ώστε να 
ανθίσει το καλοκαίρι.

Άλλα σημεία διαφοράς μεταξύ των καλλιερ-
γειών για σπόρο κι εκείνων για νωπά προϊόντα 
κατανάλωσης είναι τα εξής:
1.  Για τη διευκόλυνση του ελέγχου της καλλι-

έργειας για σπόρο, τα φυτά φυτεύονται κά-
πως πιο αραιά.

2.  Επειδή η διάρκεια της καλλιέργειας για 
σπόρο είναι συνήθως μεγαλύτερη, έτσι ώστε 
ο σπόρος να ωριμάσει πάνω στο φυτό, οι 
συνολικές απαιτήσεις για νερό και λίπασμα 
είναι αυξημένες κατά 20-30%.

3.  Επειδή η ποιότητα του σπόρου αυξάνεται με 
την πλήρη ωρίμανσή του πάνω στο μητρικό 
φυτό, οι καρποί (π.χ. της τομάτας ή του αγ-
γουριού) συγκομίζονται σε πιο ώριμο στά-
διο.

4.  Μερικά είδη τα οποία δε χρειάζονται υπο-
στύλωση κατά την παραγωγή νωπού προ-
ϊόντος (π.χ. μαρούλι), κατά την άνθηση για 
σποροπαραγωγή μπορεί να χρειασθούν 
υποστύλωση του ανθικού στελέχους, επειδή 
αυτό αναπτύσσεται σε μεγάλο ύψος (μεγα-
λύτερο από ένα μέτρο).

Για τη διατήρηση της γενετικής καθαρότητας 
του πολλαπλασιαστικού υλικού, ο παραγωγός 
σπόρου ελέγχει τα μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά των φυτών σε τακτά διαστήματα κατά τη 
διάρκεια της καλλιέργειας. Ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στα εξής:
— το σχήμα του φυτού και των φύλλων
— το χρώμα των φύλλων
— το χρώμα των ανθέων
—  το χρώμα και σχήμα του καρπού (π.χ. τομά-

τα) ή της κεφαλής (π.χ. μαρούλι)
—  το χρώμα και σχήμα του καρπού και των 

σπόρων.

Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που 
ελέγχονται ανάλογα με το είδος, όπως η παρου-
σία ινών στους λοβούς των φασολιών ή αγκα-
θιών στους βλαστούς της μελιτζάνας κ.ά. Σε 
κάθε περίπτωση, όλα τα χαρακτηριστικά των 
φυτών συγκρίνονται με αυτά που περιλαμβάνο-
νται στην περιγραφή της ποικιλίας, όταν αυτή 
δημιουργείται.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, ελέγχε-
ται η παρουσία εντόμων και ασθενειών. Φυτά 
που παρουσιάζουν συμπτώματα ασθενειών, 
όπως το κιτρίνισμα των φύλλων, ξεριζώνονται 
και απομακρύνονται από την καλλιέργεια. Η 
εμφάνιση αφίδων (εντόμων που μεταδίδουν 
ιούς) αντιμετωπίζεται με ψεκασμό της καλλιέρ-
γειας με το κατάλληλο εντομοκτόνο. Ποτέ δεν 
πρέπει να αφήσουμε τον πληθυσμό των εντό-
μων να αυξηθεί, γιατί οι ασθένειες μεταδίδο-
νται πολύ εύκολα και μπορούν να επηρεάσουν 
αρνητικά την ποιότητα του σπόρου.

Ο καλός παραγωγός πολλαπλασιαστικού 
υλικού είναι πάντοτε πολύ σχολαστικός στον 
έλεγχο της καλλιέργειας. Ελέγχει προσεκτικά 
τα φυτά από όλες τις πλευρές και με την πείρα 
του μπορεί να διακρίνει τις μικρές αποχρώσεις 
που είναι πιθανόν να σχετίζονται με ασθένειες. 
Ο έλεγχος γίνεται συνήθως πριν ανέβει πολύ ο 
ήλιος, γιατί σε έντονη ηλιοφάνεια οι αλλαγές 
στο χρώμα των φύλλων δε διακρίνονται τόσο 
εύκολα. Επίσης, αποφεύγει τον έλεγχο, όταν 
υπάρχουν σταγόνες νερού πάνω στα φύλλα ή 
όταν φυσάει ο αέρας, (κάτι που δυσκολεύει τη 
δουλειά του).

Τέλος, ο παραγωγός σπόρου ελέγχει την 
πορεία της άνθησης των φυτών. Φυτά που ανθί-
ζουν πολύ νωρίς ή πολύ αργά ξεριζώνονται και 
ο σπόρος συγκομίζεται μόνο από τα φυτά που 
αναπτύσσονται και ανθίζουν ομοιόμορφα.

Η συγκομιδή του σπόρου μπορεί να γίνει μια 
φορά, με την ταυτόχρονη συγκομιδή όλων των 
φυτών (συνήθως με μηχανικό τρόπο) ή διαδοχι-
κά (συγκομιδή με το χέρι). Ο σπόρος εξάγεται 
από τον καρπό ανάλογα με το είδος. Για παρά-
δειγμα, υπάρχουν αλωνιστικές μηχανές για ξη-
ρούς σπόρους (π.χ. φασόλια, αρακάς, μπάμια) 
οι οποίες απλώς χωρίζουν τους σπόρους από 
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τους ξηρούς λοβούς, ενώ η εξαγωγή των σπό-
ρων που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον (π.χ. 
μέσα στον καρπό της τομάτας ή του πεπονιού), 
γίνεται με σύνθλιψη των καρπών σε νερό και 
πλύσιμο των σπόρων. Στη συνέχεια οι σπόροι 
ξηραίνονται, συσκευάζονται και αποθηκεύο-
νται.

β) Η παραγωγή οργάνων αγενούς πολλα-
πλασιαστικού υλικού

Η παραγωγή οργάνων αγενούς πολλαπλασι-
ασμού αφορά κυρίως στην πατάτα, στη φράου-
λα, στο σπαράγγι και στο σκόρδο για τα λαχα-
νικά και όλα τα βολβώδη, καθώς και σε αρκετά 
καλλωπιστικά, για τα ανθοκομικά φυτά.

Ο πατατόσπορος που χρησιμοποιείται στην 
Ελλάδα εισάγεται κυρίως από την Ολλανδία 
αλλά και από τη Γαλλία και τον Καναδά. Οι 
κόνδυλοι ελέγχονται μετά την παραγωγή τους 
και, εφόσον είναι υγιείς, πιστοποιούνται ως κα-
τάλληλοι για σπορά.

Το σκόρδο πολλαπλασιάζεται με σκελίδες. 
Οι μεγάλες σκελίδες δίνουν τη μεγαλύτερη 
παραγωγή. Συνήθως ο παραγωγός διαλέγει 
βολβούς στο τέλος της καλλιέργειας και τους 
αποθηκεύει σε θερμοκρασία γύρω στους 10°C, 
μέχρι την επόμενη φύτευση. Η καλλιέργεια για 
πολλαπλασιαστικό υλικό γίνεται με τον τρόπο, 
που χρησιμοποιείται και για την παραγωγή βολ-
βών για νωπή κατανάλωση.

Τα ριζώματα με τα οποία πολλαπλασιάζεται 
το σπαράγγι συνήθως εισάγονται από άλλες χώ-
ρες, αν και υπάρχουν περιπτώσεις που ο ίδιος ο 
παραγωγός μπορεί να τα παραγάγει.

Η φράουλα, όπως και πολλά καλλωπιστικά 
φυτά, πολλαπλασιάζονται με μια σύγχρονη τε-
χνική που ονομάζεται καλλιέργεια ιστών ή με-
ριστωματικός πολλαπλασιασμός και γίνεται σε 
ειδικά εργαστήρια, όπου παράγονται τα λεγό-
μενα «φυτά του σωλήνα». Βασική αρχή της τε-
χνικής είναι η καλλιέργεια κυττάρων, τα οποία 
προέρχονται από μέρη του φυτού που λέγονται 
μεριστώματα, όχι στο χωράφι αλλά σε εργαστή-
ριο, κάτω από ασηπτικές συνθήκες. Τα μέσα 
που αναπτύσσονται αυτά τα κύτταρα είναι τε-

χνητά θρεπτικά διαλύματα, που τοποθετούνται 
μέσα σε αποστειρωμένα δοχεία (δοκιμαστικοί 
σωλήνες, κωνικές φιάλες κ.ά.).

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πολλά, 
με κυριότερα ότι:

παράγονται πλήρως υγιή φυτά και
ότι από ένα μερίστωμα μπορεί να πάρουμε 

χιλιάδες φυτά σε μικρό χρόνο.
Μειονέκτημά της μπορεί να θεωρηθεί το 

γεγονός ότι απαιτείται ακριβός εργαστηρια-
κός εξοπλισμός και ειδικές γνώσεις για την 
εφαρμογή της. Στη χώρα μας υπάρχουν πολλές 
τέτοιες σύγχρονες μονάδες παραγωγής πολλα-
πλασιαστικού υλικού από μεριστώματα, κυρίως 
για τα καλλωπιστικά φυτά και δευτερευόντως 
για τα λαχανικά.

Εικ. 2.13
Φυτό αναπτυσσόμενο με την τεχνική του μεριστω-

ματικού πολλαπλασιασμού

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο πολλα-
πλασιασμός με μοσχεύματα όλων των τύπων 
τα οποία περιγράφτηκαν στο αντίστοιχο κεφά-
λαιο, εφαρμόζεται επίσης σε πολλά ανθοκομι-
κά είδη από τους ίδιους τους παραγωγούς μας. 
Μόνο στα βολβώδη υπάρχει σχετικά περιορι-
σμένη παραγωγή στη χώρα μας, με αποτέλεσμα 
να γίνεται εισαγωγή βολβών από άλλες χώρες 
και κυρίως από την Ολλανδία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στον πολλαπλασιασμό των λαχανικών και των ανθοκο-
μικών φυτών. Γίνεται αναφορά στον αγενή και τον εγγενή πολλαπλασιασμό, καθώς και πε-
ριγραφή της ακολουθούμενης τεχνικής για τον καθένα. Έτσι, στον εγγενή δίνονται όλες οι 
πληροφορίες οι σχετικές με τους σπόρους, ενώ στον αγενή περιγράφονται όλες οι ακολου-
θούμενες σήμερα τεχνικές και τα μέρη του φυτού που χρησιμοποιούμε. Τέλος, γίνεται ειδική 
αναφορά στην πολύ δύσκολη και λεπτή διαδικασία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 
και στις δύο μεθόδους (εγγενής, αγενής).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.  Δώστε τον ορισμό του εγγενούς και του αγενούς πολλαπλασιασμού. Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα των δύο μεθόδων.

2. Τι ζητάμε να έχουν οι σπόροι ενός φυτού που επιθυμούμε να πολλαπλασιάσουμε;
3.  Πόσα είδη μοσχευμάτων χρησιμοποιούνται στον αγενή πολλαπλασιασμό; Περιγράψτε 

τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
4.  Πόσα είδη καταβολάδων χρησιμοποιούνται; Περιγράψτε συνοπτικά την τεχνική πολλα-

πλασιασμού με αυτήν τη μέθοδο.
5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας ενός εμβολιασμού;
6.  Αναφέρετε τις κατηγορίες των βολβωδών ανθοκομικών φυτών. Δώστε παραδείγματα 

φυτών σε κάθε κατηγορία.
7.  Ποιες είναι οι διαφορές στην καλλιέργεια φυτών για σπόρο και εκείνων για νωπά προ-

ϊόντα κατανάλωσης;
8.  Βασική αρχή του μεριστωματικού πολλαπλασιασμού. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της 

μεθόδου;
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Επίδραση της θερμοκρασίας στη βλαστικότητα σπόρων.

Σκοπός
Να μελετήσουν οι μαθητές την επίδραση της θερμοκρασίας στη βλαστικότητα των σπόρων 

των λαχανικών.

Απαιτούμενα υλικά
1) Περίπου 100 σπόροι από τα εξής είδη: μαρούλι, λάχανο, τομάτα και μπάμια.

2) 8 τρυβλία (πλαστικά ή γυάλινα, αβαθή κυκλικά δοχεία διαμέτρου περίπου 10 εκ.).
3) Δύο χώροι με διαφορετικές θερμοκρασίες.

Εκτέλεση
Στη βάση των τρυβλίων τοποθετούμε 2-3 φύλλα απορροφητικού χαρτιού, τα οποία κα-

ταβρέχουμε με λίγο νερό. Στη συνέχεια σκορπίζουμε πάνω στο βρεγμένο χαρτί 50 σπόρους 
ανά τρυβλίο. Το νερό στο τρυβλίο πρέπει να είναι τόσο, ώστε να βρέξει τη μια πλευρά των 
σπόρων. Η επάνω πλευρά τους πρέπει να βρίσκεται στον αέρα.

Ένα τρυβλίο, ανά είδος, τοποθετείται στους 25°C (θερμοκρασία δωματίου), ενώ το άλλο 
τοποθετείται σε θάλαμο, στους 10°C. Παρακολουθούμε τη βλαστικότητα (δηλ. την εμφάνιση 
ριζιδίου) των σπόρων για δύο εβδομάδες και σημειώνουμε κάθε ημέρα τον αριθμό των σπό-
ρων που έχουν βλαστήσει.

Στο τέλος των παρατηρήσεων υπολογίζουμε το ποσοστό σπόρων που έχουν βλαστήσει 
συνολικά ανά είδος, σε κάθε θερμοκρασία και το ρυθμό βλάστησης, δηλ. πόσες ημέρες χρει-
άζονται το 50% των σπόρων για να βλαστήσουν.

Ποια είναι τα συμπεράσματά σας σχετικά με:
α) την επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό και το ποσοστό βλάστησης και 
β) την εποχή σποράς των ειδών που μελετήσαμε;

Εργαστηριακή άσκηση 2

Ριζοβολία μοσχευμάτων

Σκοπός
Να παράγουν οι μαθητές με επιτυχία καινούργια φυτά, από μοσχεύματα φύλλων και από 

ποώδη μοσχεύματα.
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Απαιτούμενα υλικά
Η άσκηση αυτή γίνεται εύκολα, εφόσον έχουμε το κατάλληλο φυτό και το κατάλληλο υπό-

στρωμα ριζοβολίας. Για μοσχεύματα φύλλου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά είδη 
όπως βεγκόνια και σανσεβιέρια, ενώ για ποώδη μοσχεύματα, κατάλληλο είδος είναι το γερά-
νι. Για καλή ριζοβολία απαιτείται ελαφρύ υπόστρωμα, με ικανοποιητικό επίπεδο υγρασίας, 
που να αερίζεται όμως καλά (π.χ. η άμμος ή ένα μείγμα από άμμο και τύρφη (1:1)).

Εκτέλεση
Γεμίζουμε μια γλάστρα ή ένα πλαστικό κιβώτιο σποράς με το υπόστρωμα, το οποίο πρέπει 

να είναι καθαρό, σε βάθος 8 εκ. περίπου.
Ποτίζουμε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος, μέχρι το νερό να αποστραγγίζει από τις 

τρύπες στη βάση της γλάστρας.
Στη συνέχεια κόβουμε προσεκτικά τα μοσχεύματα. Στη βεγκόνια τα μοσχεύματα αποτε-

λούνται από φύλλα σε πλήρη ανάπτυξη. Τα φύλλα αφαιρούνται από το φυτό και οι νευρώσεις 
στην κάτω επιφάνεια του ελάσματος χαράζονται σε μερικά σημεία, με ένα κοφτερό μαχαίρι. 
Μπορούμε, επίσης, να κόψουμε τα φύλλα σε 2-3 κομμάτια, εφόσον κάθε κομμάτι περιέχει 
ένα τμήμα του κεντρικού νεύρου. Τα μοσχεύματα το-
ποθετούνται πάνω στο υπόστρωμα με τέτοιον τρόπο, 
ώστε πιέζοντας λίγο τη βάση του νεύρου αυτό να ει-
σέρχεται μέσα στο υπόστρωμα, ενώ όλη η υπόλοιπη 
επιφάνεια του ελάσματος να εφάπτεται με το υπό-
στρωμα.

Στη Σανσεβιέρα κόβετε τα φύλλα κατά πλάτος σε 
τεμάχια των 8-10εκ. και τα τοποθετείτε κάθετα στο 
μέσο ριζοβολίας. Το υπόστρωμα δε χρειάζεται πολ-
λή υγρασία. Και στα παχύφυτα τοποθετείτε τα φύλλα 
κάθετα, αφού τα κόψετε και αφήσετε να στεγνώσει η 
τομή για μια ημέρα περίπου. Και εδώ το υπόστρωμα 
θέλει ελάχιστη υγρασία και επιπλέον δε σκεπάζουμε 
το φυτοδοχείο.

Η γλάστρα τοποθετείται σε θερμό (25-30°C) περιβάλλον, με υψηλή σχετική υγρασία 
(>95%), (π.χ. σε θερμοκήπιο ή σπορείο με υδρονέφωση). Εναλλακτικά μπορούμε να καλύ-
ψουμε τη γλάστρα με ένα φύλλο γυαλιού ή με διαφανές πλαστικό, αφήνοντας όμως κάποιο 
άνοιγμα για αέρα.
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Στα ποώδη μοσχεύματα γερανιού, κόβουμε τους φυλλοφόρους βλαστούς σε μήκος 8-15 
εκ. και τους αφήνουμε στον αέρα για μια ημέρα, μέχρι να επουλωθεί το τραύμα. Το κάτω 
μέρος του μοσχεύματος (μαζί με έναν οφθαλμό) εισέρχεται στο υπόστρωμα και οι συνθήκες 
ριζοβολίας και ανάπτυξης του καινούριου φυτού είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στη 
βεγκόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες για το χειρισμό αυτών των μοσχευμάτων, δίνονται στο 
κεφάλαιο 5, στην εργαστηριακή άσκηση 2.

Εργαστηριακή άσκηση 3

Εμβολιασμός.

Σκοπός
Να μπορούν οι μαθητές να εκτελέσουν σωστά τον εμβολιασμό σε φυτά καρπουζιάς και 

κολοκυθιάς.

Απαιτούμενα υλικά
Φυτά καρπουζιάς και κολοκυθιάς.
Εμβολιαστήρι.
Τύρφη και άμμος ή περλίτης.

Εκτέλεση
Η σπορά του υποκειμένου και του εμβολίου γίνεται σε σακουλάκι, κυπελλάκι, ή σε κιβώ-

τια που περιέχουν τύρφη και άμμο ή περλίτη 1:1, αφού προηγηθεί προβλάστηση των σπόρων 
σε βρεγμένη λινάτσα για 24 ώρες.

Κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού θα πρέπει τα στελέχη να είναι ισόπαχα σε υποκείμε-
να και εμβόλια. Αυτό επιτυγχάνεται με νωρίτερη σπορά του εμβολίου για 5-6 ημέρες, η οποία 
αντισταθμίζει τη βραδύτερη ανάπτυξή του σε σχέση με το υποκείμενο, αφού αυτό αναπτύσ-
σεται ταχύτερα. Έτσι, όταν αρχίσει η έκπτυξη των φυταρίων των εμβολίων, δίπλα ακριβώς 
τοποθετείται και ένας σπόρος του υποκειμένου.

Τα φυτά (υποκείμενα και εμβόλια ) είναι έτοιμα για τον εμβολιασμό όταν εκπτύξουν το 
πρώτο πραγματικό φύλλο. Για ευκολία στο χειρισμό των φυτών, επιδιώκεται το ύψος των 
στελεχών να είναι 8-10 εκ. και αυτό επιτυγχάνεται με σκίαση των φυτών για 24-36 ώρες πριν 
από τον εμβολιασμό. Χρειάζεται όμως προσοχή, ώστε τα στελέχη να μην είναι πολύ λεπτά, 
γιατί δημιουργούνται προβλήματα στήριξης και θραύσης. Όταν τα εμβόλια και τα υποκείμε-
να αποκτήσουν το πρώτο πραγματικό τους φύλλο, πραγματοποιείται ο εμβολιασμός, ο οποίος 
γίνεται συνήθως 13-15 ημέρες μετά τη σπορά του εμβολίου.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τον εμβολιασμό θα πρέπει να έχουν προηγου-
μένως απολυμανθεί σε διάλυμα μυκητοκτόνου, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάδοσης 
ασθενειών. Ο εμβολιασμός γίνεται ως εξής:

Ποτίζουμε και ξεριζώνουμε τα νεαρά φυτάρια από το υπόστρωμα με προσοχή, ώστε να 
μην καταστραφεί το ριζικό τους σύστημα και τα μεταφέρουμε στον πάγκο εργασίας.

Στο στέλεχος του υποκειμένου, στην απέναντι πλευρά από εκείνη που σχηματίζεται το
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πρώτο φύλλο και σε απόσταση 2-3 εκ. κάτω από τις κοτυληδόνες, κάνουμε λοξή τομή (με 
λεπτό ξυραφάκι) μήκους 8-12 χιλ., υπό γωνία 15-20°, που φτάνει μέχρι τη μέση τουλάχιστον 
του πάχους του στελέχους. Η τομή αυτή γίνεται από πάνω προς τα κάτω (από τις κοτυληδόνες 
προς τη ρίζα).

Στο στέλεχος του εμβολίου, στην πλευρά που σχηματίζεται το πρώτο φύλλο και σε απόστα-
ση 2-3 εκ. κάτω από τις κοτυληδόνες, γίνεται λοξή τομή μήκους 8-12 χιλ., υπό γωνία 15-20°, 
που φτάνει μέχρι τη μέση του πάχους του στελέχους. Η τομή αυτή γίνεται από κάτω προς τα 
πάνω (από τη ρίζα προς τις κοτυληδόνες).

Τα δύο φυτά φέρονται σε επαφή, προσέχοντας η τομή του ενός να μπει στην τομή του άλ-
λου και να εφάπτονται όσο γίνεται καλύτερα. Στη συνέχεια, οι τομές διατηρούνται σε επαφή 
με ειδικό πλαστικό μανταλάκι ή με δέσιμο των φυτών στο σημείο αυτό με πλαστική ταινία. 
Ακολούθως, φυτεύονται τα φυτά σε κυπελλάκια ή σακουλάκια, (χρησιμοποιείται το ίδιο μείγ-
μα με αυτό της σποράς).

Τα εμβολιασμένα φυτά διατηρούνται στο θερμοκήπιο και σε σημείο στο οποίο έχει ήδη 
δημιουργηθεί σκίαση, για να μειωθεί η διαπνοή τους. Η εργασία αυτή γίνεται για να βοηθη-
θούν τα φυτά να ξεπεράσουν το σοκ που έπαθαν λόγω της τομής του εμβολιασμού. Η θερμο-
κρασία διατηρείται σε επίπεδο πάνω από 16°C, όλο το εικοσιτετράωρο και για 15-20 ημέρες.

Κατόπιν, τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον βαθμιαία. Η συγκόλληση εμβολίου και 
υποκειμένου γίνεται μετά από 4-5 ημέρες. Μετά την παρέλευση 15-20 ημερών από τον εμβο-
λιασμό, αποκόπτεται το στέλεχος του εμβολίου (καρπουζιού) με ειδικό ξυραφάκι, σε απόστα-
ση 1-1,5 εκ. κάτω από το σημείο του εμβολιασμού. Έτσι το εμβόλιο τρέφεται αποκλειστικά 
και μόνο από τη ρίζα του υποκειμένου. Επίσης, κατά τη χρονική αυτή περίοδο αφαιρείται η 
κορυφή του υποκειμένου.

Εργαστηριακή άσκηση 4

Καταβολάδες.

Σκοπός
Να μπορούν οι μαθητές να εφαρμόζουν σωστά τον πολλαπλασιασμό με καταβολάδες.

Απαιτούμενα υλικά
1) Ένα αναπτυγμένο φυτό του είδους Διεφφενμπάχια και ένας φίκος.
2) Γλάστρες.
3) Τύρφη και άμμος ή περλίτης.
4) Διαφανές πλαστικό.

Εκτέλεση
Δίπλα στη γλάστρα με το μητρικό φυτό τοποθετούμε 1-3 γλάστρες μέσα στις οποίες υπάρ-

χει ένα μείγμα ριζοβολίας, π.χ. τύρφη-άμμος, τύρφη-περλίτης (1:1). Στη συνέχεια λυγίζου-
με 1-3 βλαστούς, έτσι ώστε να εισέρχονται μέσα στο υπόστρωμα των άλλων γλαστρών. Στο 
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σημείο επαφής με το υπόστρωμα ο βλαστός τραυματίζεται με την αφαίρεση ενός δακτυλίου 
φλοιού ή με περιτύλιγμα σύρματος. Το σημείο του τραύματος πρέπει να καλυφθεί σε βάθος 
7-10 εκ. με το υπόστρωμα, το οποίο το διατηρούμε υγρό με τακτικό πότισμα.

Η ριζοβολία με καταβολάδες γίνεται καλύτερα σε βλαστούς ηλικίας μέχρι ενός έτους. 
Γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου και δεν υπάρχει ανάγκη υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας, 
όπως στα μοσχεύματα.

Εναλλακτικά μπορούμε να μελετήσουμε εναέριες καταβολάδες στο φυτό φίκος. Για αυτή 
την περίπτωση ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο κεφάλαιο 5, εργαστηριακή άσκηση 2
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Το έδαφος όπως είναι γνωστό, είναι ο βα-
σικός παράγοντας ανάπτυξης όλων των φυτών. 
Σε αυτό θα εγκατασταθούν τα φυτά, από αυτό 
θα τροφοδοτηθούν με νερό και θρεπτικά στοι-
χεία. Επομένως, η σωστή επιλογή του κατάλλη-
λου εδάφους είναι παράγοντας επιτυχίας κάθε 
καλλιέργειας.

Σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη, το 
καλύτερο για την ανάπτυξη των φυτών είναι το 
κόκκινο χώμα. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν 
ισχύει. Ο λόγος είναι πολύ απλός: το κόκκινο 
χρώμα είναι χαρακτηριστικό των εδαφών που 
έχουν οξείδια σιδήρου (σκουριές) αλλά από 
μόνο του, αυτό το χαρακτηριστικό, δεν εξασφα-
λίζει την ποιότητα του εδάφους.

 Τα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά
ώστε να χαρακτηριστεί ποιοτικό το έδαφος εί-
ναι:
1.  Να έχει πολλά διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία 

για τα φυτά (άζωτο, φώσφορο, κάλιο κ.ά.).
2.  Να έχει καλή δομή, ώστε και να συγκρατεί 

νερό, αλλά και να στραγγίζει και να αερίζε-
ται καλά.

3.  Να είναι πλούσιο σε οργανική ουσία, κάτι 
που κατά κανόνα εξασφαλίζει και πλούτο 

ωφέλιμων μικροοργανισμών.
4.  Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητη βλά-

στηση και παθογόνους μικροοργανισμούς.
5.  Να έχει το κατάλληλο pH για την ανάπτυξη 

του κάθε φυτού.
6. Να έχει την κατάλληλη κλίση.

Στις επόμενες παραγράφους θα εξηγήσουμε 
μερικούς όρους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

α) Μηχανική σύσταση του εδάφους
Το έδαφος αποτελείται από ένα άθροισμα 

μικρότερων σωματιδίων (κόκκων). Ανάλογα με 
το μέγεθος των κόκκων, τα ανόργανα εδάφη δι-
ακρίνονται σε διάφορους τύπους. Τρεις είναι οι 
βασικές ομάδες διαχωρισμού των κόκκων ενός 
εδάφους:
1. Άμμος, με μέγεθος κόκκων από 2-0,05 χιλ.
2. Ιλύς, με μέγεθος κόκκων από 0,05-0,02 χιλ.
3.  Άργιλος, με μέγεθος κόκκων μικρότερο από 

0,02 χιλ.

Τα περισσότερα εδάφη είναι μείγμα και των 
τριών αυτών ομάδων, σε διάφορες αναλογίες.

Επειδή το βασικό χαρακτηριστικό της άμ-
μου είναι το μεγάλο μέγεθος των κόκκων της, η 
συμμετοχή της στο έδαφος, σε μεγάλο ποσοστό, 
θα το καταστήσει ελαφρύ, καλά αεριζόμενο και 
στραγγιζόμενο. Αντίθετα, η μεγάλη συμμετο-
χή της αργίλου θα καταστήσει ένα τέτοιο έδα-
φος βαρύ, συνεκτικό, δύσκολα αεριζόμενο και 

ο

Καλλιεργητικές
φροντίδες

Κατεργασία 
και βελτίωση του 
εδάφους

3.1

3
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στραγγιζόμενο. Τέτοια εδάφη είναι εκείνα τα 
οποία, όταν επικρατήσει μεγάλη περίοδος ξη-
ρασίας σχηματίζουν βαθιές ρωγμές.

Επομένως, αν το ζητούμενο σε μια καλλιέρ-
γεια είναι η γονιμότητα του εδάφους, η σωστή 
επιλογή είναι τα αργιλώδη εδάφη. Αν, όμως, το 
ζητούμενο είναι η καλή στράγγιση, ο αερισμός 
και η πρωιμότητα, τότε πρέπει να χρησιμοποιη-
θούν αμμώδη εδάφη.

Γιατί όμως τα αμμώδη εδάφη είναι πιο πρώ-
ιμα; Για να γίνει κατανοητό αυτό πρέπει να 
ανατρέξουμε σε βασικές γνώσεις φυσικής και 
μαθηματικών. Η θερμοχωρητικότητα είναι μια 
έννοια της φυσικής που δηλώνει την ευκολία 
ή τη δυσκολία που έχει ένα μέσο προκειμένου 
να ζεσταθεί από μια πηγή θερμότητας (ήλιος). 
Όταν λέμε για παράδειγμα, ότι το νερό έχει 
θερμοχωρητικότητα 1 και το έδαφος 0,2, αυτό 
σημαίνει ότι το νερό απαιτεί πενταπλάσια πο-
σότητα θερμότητας από το έδαφος για να φτά-
σει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο θερμοκρασί-
ας.

Τα αμμώδη εδάφη δε συγκρατούν υγρασία 
λόγω του μεγάλου μεγέθους των κόκκων, ενώ 
αντίθετα τα αργιλώδη, λόγω του πολύ μικρού 
μεγέθους των κόκκων και συνεπώς των περισ-
σότερων κενών που δημιουργούν, συγκρατούν 
πολλαπλάσια ποσότητα εδαφικής υγρασίας. 
Έτσι, τα αμμώδη εδάφη ζεσταίνονται πολύ πιο 
γρήγορα από τα αργιλώδη. Αυτή η πιο γρήγορη 
ανύψωση της θερμοκρασίας είναι που οδηγεί 
στην πιο γρήγορη ανάπτυξη των φυτών και συ-
νεπώς στην πρωιμότητα.

β) pH του εδάφους
Ένας άλλος σπουδαίος δείκτης που χαρα-

κτηρίζει τα εδάφη είναι το pH, το πόσο δηλαδή 
όξινο ή αλκαλικό είναι ένα έδαφος. Υπάρχουν 
φυτά που επιθυμούν όξινο περιβάλλον για να 
αναπτυχθούν, όπως η γαρδένια και η πατάτα 
και άλλα που αναπτύσσονται καλύτερα σε αλ-
καλικό περιβάλλον, όπως η πικροδάφνη και ο 
ευκάλυπτος. Είναι σημαντικό να είναι εξαρχής 
γνωστός αυτός ο δείκτης, όχι γιατί υπάρχει πι-
θανότητα να διορθωθεί, αλλά γιατί βοηθά στη 
σωστή επιλογή του είδους του φυτού ή των φυ-

τών που μπορούν να ευδοκιμήσουν στο συγκε-
κριμένο έδαφος.

γ) Περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανι-
κή ουσία

Για να θεωρηθεί γόνιμο το έδαφος πρέ-
πει να περιέχει οργανική ουσία τουλάχιστον 
3-5%, επί του ξηρού βάρους του. Δυστυχώς, 
στη χώρα μας τα ποσοστά της οργανικής ουσίας 
στα πιο πολλά εδάφη είναι 2%. Τα εδάφη που 
είναι πλούσια σε οργανική ουσία, ονομάζονται 
οργανικά εδάφη. Πιο συγκεκριμένα, οργανι-
κά χαρακτηρίζονται τα εδάφη, στα οποία το 
ποσοστό οργανικής ουσίας μπορεί να φτάσει 
μέχρι και το 60% της σύστασής τους. Απαντώ-
νται μόνο κοντά σε έλη ή αποξηραμένες λίμνες 
και σε προσχώσεις ποταμών. Ο λόγος είναι ότι 
μόνο σε αυτά τα σημεία μπορεί να υπάρχουν 
φυτικά υπολείμματα σε αποσάθρωση, τα οποία 
εμπλουτίζουν με την παρουσία τους τα εδάφη 
με οργανική ουσία.

Τα πλεονεκτήματα των οργανικών εδαφών 
είναι πολλά. Τα κυριότερα είναι τα εξής:
—  είναι γόνιμα, κυρίως σε άζωτο και δευτερευ-

όντως σε φώσφορο και κάλιο,
—  είναι εύκολα στην κατεργασία τους (όργω-

μα, φρεζάρισμα),
—  έχουν μεγάλη ικανότητα συγκράτησης νερού 

και
—  είναι πλούσια σε μικροοργανισμούς, των 

οποίων η παρουσία βοηθάει στη θρέψη των 
καλλιεργούμενων φυτών.
Η διατήρηση και η αύξηση της οργανικής 

ουσίας των εδαφών γίνεται είτε με ενσωμάτωση 
φυτικών υπολειμμάτων είτε με προσθήκη κο-
πριάς ή οργανικών λιπασμάτων. Τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον αξιοποίη-
σης και άλλων οργανικών υλικών, όπως, είναι 
για παράδειγμα, τα απόβλητα των ελαιουργεί-
ων. Η χρήση τους στη γεωργική πράξη θα έχει 
διπλό όφελος: πρώτον, θα προστατευθεί το 
περιβάλλον από τον αλόγιστο διασκορπισμό 
αυτών των αποβλήτων σε ποτάμια, λίμνες, θά-
λασσες και δεύτερον, θα εμπλουτισθούν τα καλ-
λιεργούμενα εδάφη με οργανική ουσία.
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δ) Κλίση του εδάφους
Ο Τσιφόρος, ένας μεγάλος Έλληνας ευ-

θυμογράφος, γράφει κάπου ότι όταν ο Θεός 
έφτιαχνε τον κόσμο του περίσσεψαν μερικές 
πέτρες. Δεν είχε τι να τις κάνει και τις έριξε 
στην Ελλάδα. Η υπερβολή, βέβαια, αυτή δείχνει 
με χιουμοριστικό τρόπο το ανάγλυφο των ελλη-
νικών εδαφών: λίγοι κάμποι και άφθονα βουνά. 
Αν εξαιρέσει, λοιπόν, κανείς τους λιγοστούς 
κάμπους, οι υπόλοιπες καλλιεργούμενες εκτά-
σεις βρίσκονται σε εδάφη με κλίση από μικρή 
έως πολύ μεγάλη. Το βασικό μειονέκτημα της 
κλίσης του εδάφους είναι ότι δεν κατανέμεται 
σε αυτό ομοιόμορφα η εδαφική υγρασία, πέρα 
βέβαια από το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολη 
η κατεργασία τους.

Μια σημαντική εργασία που γίνεται για να 
ξεπεραστεί το πρόβλημα είναι η δημιουργία 
αναβαθμίδων, δηλαδή μεγάλων σκαλοπατιών. 
Αυτή η εργασία είναι πολύ επίπονη και απαιτεί 
μεγάλα χωματουργικά μηχανήματα. Σήμερα, 
βέβαια, αυτά υπάρχουν. Σε παλαιότερες επο-
χές, όμως, η κατασκευή τους ήταν πολύ δύσκο-
λη, αφού γινόταν με τα χέρια.

Εικ. 3.1
Δημιουργία αναβαθμίδων για καλλιέργεια 

αμπελιού

ε) Κατεργασία του εδάφους
Με τον όρο κατεργασία του εδάφους, εν-

νοούμε όλες εκείνες τις εργασίες που γίνονται 
ώστε να καταστεί το έδαφος ικανό να δεχτεί 
κάποια καλλιέργεια.

Εικ. 3.2
Α. Έδαφος κατάλληλο για σπορά

Β. Έδαφος ακατάλληλο για σπορά

Το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει είναι να 
απομακρυνθούν όλα τα ανεπιθύμητα αντικεί-
μενα, όπως πέτρες, παλιά φυτικά υπολείμματα, 
κ.λ.π.

Το δεύτερο στάδιο είναι να γίνει όργωμα 
του εδάφους, που σημαίνει σκάψιμο και ανα-
στροφή σε βάθος που κυμαίνεται από 30-40 εκ. 
Η καλύτερη εποχή γι’ αυτή τη δουλειά είναι το 
φθινόπωρο, αν και η εποχή καθορίζεται περισ-
σότερο από το χρόνο κατά τον οποίο το έδαφος 
είναι ελεύθερο από κάποια καλλιέργεια.

Το τρίτο στάδιο είναι το σβάρνισμα και το 
φρεζάρισμα. Με το σβάρνισμα οι μπάλες του
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χώματος που δημιουργήθηκαν κατά την άροση 
και με το φρεζάρισμα, που είναι η πιο λεπτή κα-
τεργασία, το έδαφος γίνεται αφράτο και μαλα-
κό. Οι εργασίες αυτές γίνονται λίγο πριν από τη 
φύτευση.

Εικ. 3.3
Γεωργικός ελκυστήρας για κατεργασία του 

εδάφους

στ) Βελτίωση του εδάφους
Η παρατήρηση ή η εργαστηριακή ανάλυση 

παρέχουν μια εικόνα των ιδιοτήτων του εδά-
φους. Αν λοιπόν, το έδαφος είναι αργιλώδες, 
που σημαίνει ότι είναι πολύ βαρύ και συνεκτικό, 
πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτό υλικά που θα 
βελτιώσουν τη δομή του. Υπάρχουν δύο επιλο-
γές. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιηθεί οργανική 
ουσία (κοπριά, τύρφη) και η δεύτερη, λιγότερο 
συνηθισμένη, να χρησιμοποιηθούν ανόργανα 
υλικά (άμμος ποταμίσια).

Σε ότι αφορά το pH, η βελτίωση από όξινο, 
για παράδειγμα, σε ουδέτερο ή ελαφρώς αλκα-
λικό είναι μια διαδικασία σχεδόν ακατόρθω-
τη, δεδομένου ότι το έδαφος είναι ένα μεγάλο 
χωνευτήρι και πολύ γρήγορα επανέρχεται στην 
αρχική του κατάσταση.

Ωστόσο, η επιλογή και η προσθήκη κατάλ-
ληλων λιπασμάτων που δίνουν όξινη ή αλκαλι-
κή αντίδραση, υλικών όπως η τύρφη, που έχουν 
όξινη αντίδραση ή ασβεστίου που έχει αλκαλική 
αντίδραση, μπορούν προσωρινά, να βελτιώσουν 
σε μικρό βαθμό την οξύτητα ή την αλκαλικότητα 
των εδαφών.

Η γονιμότητα του εδάφους είναι ένας άλλος 

σημαντικός παράγοντας που πρέπει να βελτιω-
θεί, εφόσον η συνεχόμενη καλλιέργεια φυτών 
στο ίδιο έδαφος είναι λογικό να το εξαντλήσει 
από τα θρεπτικά στοιχεία που αρχικά περιέχει.

Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται με τη σωστή 
προσθήκη χημικών λιπασμάτων σε δύο εποχές. 
Κατά την εποχή του οργώματος προστίθενται 
στο έδαφος τα λεγόμενα βασικά λιπάσματα, 
που είναι κυρίως λιπάσματα φωσφόρου και 
καλίου και δευτερευόντως μια μικρή ποσότη-
τα αζωτούχων λιπασμάτων. Η δεύτερη εποχή 
βελτίωσης συμπίπτει χρονικά με την εποχή ανά-
πτυξης των φυτών και η προσθήκη λιπασμάτων 
γίνεται σε δόσεις. Η λίπανση αυτή ονομάζεται 
επιφανειακή και αφορά κυρίως το άζωτο και 
λιγότερο στα υπόλοιπα στοιχεία.

Η περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό αυ-
ξάνεται με την άρδευση (πότισμα).

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των δύο αυ-
τών επεμβάσεων του ανθρώπου για τη βελτίωση 
του εδάφους, η λίπανση και η άρδευση αναφέ-
ρονται στη συνέχεια σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

Λίπανση και 
άρδευση

α) Λίπανση
Τα φυτά δεν μπορούν να αποδώσουν αν δεν 

«ταϊστούν» κατάλληλα, αν δηλαδή δε βρουν 
στο έδαφος, όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειά-
ζονται για να «κτίσουν» τα διάφορα μέρη τους 
(φύλλα, βλαστούς, άνθη, καρπούς). Τα στοιχεία 
αυτά είναι:

Άζωτο Ν
Το βασικότερο στοιχείο ανάπτυξης όλων των 

πράσινων μερών του φυτού. Αν παρομοιάσουμε 
το CO

2
, που με την εκπληκτική λειτουργία της 

φωτοσύνθεσης μετατρέπεται σε υδατάνθρακες, 
με το τούβλο του οικοδομήματος που λέγεται 
φυτό, τότε ανάλογα θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι το άζωτο είναι η λάσπη.

Τα αζωτούχα λιπάσματα μπορεί να είναι 

3.2
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ανόργανα (νιτρική και θειϊκή αμμωνία) ή ορ-
γανικά (κοπριά). Επίσης, οι μορφές των αζω-
τούχων λιπασμάτων είναι δυο: η νιτρική μορφή 
που είναι και άμεσα διαθέσιμη στο φυτό και η 
αμμωνιακή μορφή που είναι λιγότερο διαθέ-
σιμη, επειδή απαιτεί χρόνο για να μετατραπεί 
σε διαθέσιμη. Το μειονέκτημα των νιτρικών 
μορφών των αζωτούχων λιπασμάτων είναι ότι 
αποπλύνονται και συνεπώς απομακρύνονται 
εύκολα από το έδαφος. Γι’ αυτό εφαρμόζονται 
με την επιφανειακή λίπανση, κατά τη διάρκεια 
ανάπτυξης των φυτών. Αντίθετα, η αμμωνιακή 
μορφή που αποπλύνεται λιγότερο, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη βασική λίπανση.

Φώσφορος Ρ
Βασικό στοιχείο, ιδιαίτερα αν το φυτό παρά-

γει άνθη και καρπούς. Συμμετέχει ενεργά στην 
ανάπτυξη αυτών των μερών του φυτού και εί-
ναι το στοιχείο που ρυθμίζει τη διακίνηση της 
ενέργειας στα φυτά. Μετακινείται δύσκολα στο 
έδαφος και αυτός είναι ο λόγος που η προσθή-
κη του γίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια της βα-
σικής λίπανσης.

Οι μορφές φωσφορικών λιπασμάτων που 
κυκλοφορούν στην αγορά είναι: λιπάσματα 
που περιέχουν μόνο φώσφορο ή λιπάσματα που 
μπορεί να περιέχουν και περισσότερα στοιχεία, 
π.χ. φωσφορική αμμωνία.

Κάλιο Κ
Είναι το τρίτο βασικό στοιχείο που βοηθάει 

σημαντικά στη διακίνηση, στο σχηματισμό και 
στην αποταμίευση των υδατανθράκων και έχει 
άμεση σχέση με τη νοστιμιά ενός προϊόντος. 
Συμβάλλει επίσης και σε άλλους τομείς ανάπτυ-
ξης, όπως είναι ο σχηματισμός ανθέων και καρ-
πών και στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των 
φυτών σε διάφορες προσβολές.

Ασβέστιο Ca
Βασικό συστατικό των κυτταρικών τοιχω-

μάτων. Η μεγάλη του συνεισφορά όμως, βρί-
σκεται στο γεγονός ότι εξουδετερώνει τοξικές 
ουσίες που παράγονται από το ριζικό σύστη-
μα των φυτών και βοηθάει στην απορρόφηση 

άλλων στοιχείων χρήσιμων για την ανάπτυξή 
τους.

Ιχνοστοιχεία
Είναι μια ομάδα αρκετών στοιχείων που 

ονομάζονται έτσι γιατί μόνο μικρές ποσότητες 
είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των φυτών. 
Τα στοιχεία αυτά είναι: το μαγνήσιο Mg, το 
θείο S, ο σίδηρος Fe, το μαγγάνιο Μn, το βόριο 
Βο, ο χαλκός Cu, ο ψευδάργυρος Ζn, το μολυ-
βδαίνιο Μο κ.ά.

Η έλλειψή τους προκαλεί συμπτώματα που 
ονομάζονται τροφοπενίες, ενώ η περίσσειά 
τους μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα στα 
φυτά. Ένα παράδειγμα τροφοπενίας, πολύ χα-
ρακτηριστικό, είναι η έλλειψη σιδήρου σε φυτά 
γαρδένιας ή εσπεριδοειδών (πορτοκαλιά, μα-
νταρινιά κά.). Όταν λείπει ο σίδηρος, τα φύλ-
λα των φυτών αυτών γίνονται κίτρινα, αλλά τα 
νεύρα τους παραμένουν πράσινα. Η χαρακτη-
ριστική αυτή διχρωμία στο φύλλο προδίδει την 
έλλειψη του σιδήρου.

 Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής 
λιπασμάτων
Ένας γενικός κανόνας, που μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλα τα καλλιεργούμενα φυτά, 
είναι να χρησιμοποιούνται ο φώσφορος και το 
κάλιο σε ποσότητες 50 κιλών ανά στρέμμα κατά 
την εφαρμογή της βασικής λίπανσης και το νι-
τρικό ή αμμωνιακό άζωτο σε τρεις ή περισσό-
τερες δόσεις κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των 
φυτών, πάλι σε ποσότητα 50 κιλών ανά στρέμ-
μα. Η λίπανση μπορεί να συμπληρώνεται κατά 
περίσταση με τη χρήση πλήρων λιπασμάτων, 
που περιέχουν και ιχνοστοιχεία είτε με ριζοπό-
τισμα είτε με ψεκασμό στο φύλλωμα των φυτών 
(διαφυλλική λίπανση).

Είναι, όμως, σημαντικό να τονιστεί ότι η 
αλόγιστη χρήση μεγάλων ποσοτήτων λιπασμά-
των όχι μόνο δε βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυ-
ξη των φυτών, αλλά αντίθετα μπορεί να δράσει 
τοξικά. Η σημαντικότερη δε συνέπειά της είναι 
ότι ρυπαίνει το περιβάλλον, προκαλώντας κα-
ταστάσεις δύσκολα αναστρέψιμες. Το παρά-
δειγμα του φυτοπλαγκτόν στις θάλασσες είναι
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Εικ. 3.4
Δοχεία για τη χορήγηση λιπασμάτων σε φυτά 

που αναπτύσσονται με την τεχνική της υδροπονι-
κής καλλιέργειας.

ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα ρύπανσης προ-
ερχόμενης από αλόγιστη χρήση των λιπασμά-
των. Το ίδιο σοβαρή είναι και η ρύπανση των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

β) Άρδευση
Το νερό είναι ένα από τα πιο βασικά στοι-

χεία ανάπτυξης των φυτών. Ωστόσο, όλα τα 
φυτά δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες σε νερό για 
την ανάπτυξή τους. Ο πλάτανος, για παράδειγ-
μα, είναι ένα καταπληκτικό δέντρο της χώρας 
μας που το συναντάμε εκεί που υπάρχει αφθο-
νία νερού. Από την άλλη πλευρά, ο κάκτος εί-
ναι ένα φυτό που ζει στην έρημο σε συνθήκες 
τρομακτικής έλλειψης νερού. Αν αντιστρέφομε 
τους τόπους ανάπτυξης των δύο αυτών φυτών, ο 
μεν πλάτανος θα ζούσε στην έρημο 1-2 ημέρες 
και μετά θα ξεραινόταν, ενώ και ο κάκτος, σε 
συνθήκες αφθονίας νερού, κάποια στιγμή πάλι 
θα ξεραινόταν, αφού θα σάπιζε το ριζικό του 
σύστημα.

Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτώ-
νται οι ανάγκες ενός φυτού σε νερό είναι πολ-
λοί:
— το είδος του φυτού
—  οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν και κυ-

ρίως η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία 
της ατμόσφαιρας

—  το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. Όσο πιο με-

γάλο είναι ένα φυτό, τόσο πιο μεγάλες είναι 
οι ανάγκες του σε νερό

—  ο τύπος του εδάφους ή ο τύπος του μείγμα-
τος στο οποίο αναπτύσσεται ένα φυτό σε δο-
χείο. Αν το έδαφος είναι αμμώδες, το νερό 
στραγγίζει γρήγορα και χρειάζονται συχνά 
ποτίσματα για να καλυφθούν οι ανάγκες του 
φυτού σε νερό. Αν το μείγμα είναι πλούσιο 
σε οργανική ουσία, που συγκρατεί αρκετό 
νερό, τότε οι ανάγκες είναι μειωμένες.

Εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς έπει-
τα από την παράθεση τόσων παραγόντων: πώς 
είναι δυνατόν να υπολογιστούν με ακρίβεια οι 
ανάγκες μιας καλλιέργειας σε νερό; Η απάντη-
ση δίνεται με την εφαρμογή ορισμένων κανό-
νων τους οποίους ακολουθούμε κατά τη γεωρ-
γική πράξη.

1ος κανόνας
Όταν τα φυτά βρίσκονται στο σπορείο και 

συνεπώς είναι μικρής ανάπτυξης, είναι αρκετά 
ευαίσθητα τόσο στην αφθονία του παρεχόμενου 
νερού, όσο και στη στέρησή του. Το πρόβλημα 
αντιμετωπίζεται αν τα ποτίσματά μας γίνονται 
συχνά, με μικρές ποσότητες νερού, αντί αραιά 
και με μεγάλες ποσότητες νερού.

Ένα αριθμητικό παράδειγμα θα εξηγήσει 
πλήρως τον κανόνα. Έστω ότι νεαρά φυτά το-
μάτας, στο σπορείο, πρέπει να ποτίζονται ημε-
ρησίως με 100 γρ. νερού. Αν δίνουμε αυτή την 
ποσότητα μια φορά την εβδομάδα χρησιμοποι-
ώντας 700 γρ. νερού, τότε τα φυτά θα βρίσκο-
νται αρχικά σε κατάσταση υπεραφθονίας νερού 
που σιγά σιγά θα μειώνεται και τις 2-3 τελευταί-
ες ημέρες της εβδομάδας θα αρχίσουν να δημι-
ουργούνται συνθήκες στέρησης.

Αυτή η έντονα μεταβαλλόμενη κατάσταση, 
από την υπεραφθονία στη στέρηση, δημιουρ-
γεί σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη των 
φυτών. Το πρώτο σοβαρό πρόβλημα παρουσι-
άζεται κατά τις ημέρες της υπεραφθονίας, όταν 
το ριζικό σύστημα των φυτών βρίσκεται κάτω 
από συνθήκες κορεσμού του εδάφους και δεν 
αερίζεται ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα το σά-
πισμα των ριζών, που οδηγεί στη συνέχεια το 
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φυτό σε ξήρανση. Το δεύτερο πρόβλημα παρου-
σιάζεται κατά τις ημέρες της στέρησης νερού, 
όταν τα φυτά, επειδή βρίσκονται κάτω από συν-
θήκες έλλειψης νερού, παρουσιάζουν συμπτώ-
ματα μάρανσης, πράγμα που σημαίνει αναστο-
λή της ανάπτυξής τους.

Τα ίδια προβλήματα, με διαφορετικές όμως 
επιπτώσεις και ένταση, προκαλούνται και στα 
μεγαλύτερα φυτά. Για παράδειγμα, η υπερα-
φθονία νερού στα μεγάλα φυτά τομάτας μπορεί 
να μην προκαλέσει σάπισμα, αλλά πτώση των 
ανθέων, με συνέπεια τη μείωση της παραγω-
γής. Από την άλλη, η στέρηση νερού στα με-
γάλα φυτά τομάτας μπορεί να μην προκαλέσει 
μάρανση, αλλά αναστολή της βλάστησης και 
ανθόρροια, φαινόμενα τα οποία έχουν το ίδιο 
αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή.

2ος κανόνας
Αφορά ιδιαίτερα στα νεαρά φυτά, όταν αυτά 

βρίσκονται στο σπορείο. Ο κανόνας αυτός λέει 
ότι είναι προτιμότερο να ποτίζονται νωρίς το 
πρωί, ώστε μέχρι το βράδυ τα φυτά να είναι στε-
γνά. Ο λόγος είναι ότι αν το βράδυ, που πέφτει 
η θερμοκρασία, το φύλλο του νεαρού φυτού εί-
ναι βρεγμένο, είναι πιο εύκολο να προσβληθεί 
από ασθένειες οι οποίες ευνοούνται από την 
υγρασία και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Αν τώρα συνεκτιμηθούν οι δύο αυτοί κανό-
νες μπορούμε να καταλήξουμε σε μια «συντα-
γή» ποτίσματος για όλα τα φυτά, σύμφωνα με 
την οποία: στα καλλιεργούμενα φυτά το παρε-
χόμενο νερό είναι προτιμότερο να χορηγείται 
το πρωί, συχνά και σε μικρές ποσότητες, παρά 
αραιά, σε μεγάλες ποσότητες. Η δυνατότητα 
αυτή στη χορήγηση του νερού βοηθάει στη σω-
στή ανάπτυξη όλων ανεξαιρέτως των φυτών.

Ο πολλαπλασιασμός ενός φυτού με σπόρους 
μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
—  ο πρώτος είναι να σπείρουμε απευθείας στο 

έδαφος, δηλαδή στην οριστική θέση ανάπτυ-
ξης των φυτών και

— ο δεύτερος είναι η τεχνική της μεταφύτευσης.

Τα πλεονεκτήματα της πρώτης μεθόδου εί-
ναι τα εξής:
—  τα νέα φυτά αναπτύσσονται χωρίς διαταρα-

χές, δεδομένου ότι το ριζικό τους σύστημα 
αναπτύσσεται χωρίς απώλειες και

—  είναι η οικονομικότερη μέθοδος πολλαπλα-
σιασμού.

Τα μειονεκτήματά της είναι:
—  οι σπόροι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον μη 

ελεγχόμενων συνθηκών και επομένως είναι 
λογικό ένας αριθμός από αυτούς να μη βλα-
στήσει. Επί πλέον, έχουν να αντιμετωπίσουν 
απρόβλεπτους εχθρούς, όπως τα πουλιά και 
τα μυρμήγκια, που καραδοκούν να τους αρ-
πάξουν και

—  όταν ένα φυτό ξεκινάει από το στάδιο του 
σπόρου, αναπτύσσεται πιο αργά σε σύγκρι-
ση με ένα άλλο που έχει μεταφυτευτεί ενώ 
ήδη βρίσκεται σε κάποιο στάδιο ανάπτυξης.

Η τεχνική της μεταφύτευσης εφαρμόζεται σε 
όλα τα ανθοκομικά φυτά και σε μερικά λαχα-
νοκομικά φυτά. Οι τεχνικές προϋποθέσεις ώστε 
να είναι επιτυχής είναι οι εξής:
— η ύπαρξη σπορείου
—  η ύπαρξη δοχείων ανάπτυξης (κιβώτια σπο-

ράς, γλαστράκια)
—  η ύπαρξη κατάλληλων μειγμάτων σποράς και 

ανάπτυξης.

α) Σπορεία
Τι είναι το σπορείο; Είναι ένας χώρος υπαί-

θριος ή κλειστός που φιλοξενεί, για ένα συνήθως

Mεταφύτευση3.3
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μικρό χρονικό διάστημα, τα νεαρά φυτά (φυ-
ντάνια), μέχρις ότου αυτά αποκτήσουν ορισμέ-
νο μέγεθος στην ανάπτυξή τους και είναι έτοιμα 
να μεταφυτευτούν είτε σε δοχεία (γλαστρικά 
ανθοκομικά φυτά ) είτε στο έδαφος, στο ύπαι-
θρο ή στο θερμοκήπιο (ανθοκομικά φυτά κή-
που, ανθοκομικά φυτά για κομμένα άνθη, λα-
χανικά).

Είδη σπορείων

1. υπαίθριο σπορείο
Δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα μικρό τμή-

μα του εδάφους, με τη διαφορά ότι θα πρέπει 
η φροντίδα μας γι’ αυτό να είναι μεγαλύτερη. 
Συγκεκριμένα:
—  θα πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένο 

από ζιζάνια
—  θα πρέπει να βελτιώνεται η δομή του με 

ανόργανα (άμμος) και οργανικά υλικά (κο-
πριά)

—  θα πρέπει, τέλος, η κατεργασία του να γίνει 
με μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια, γιατί 
ο σπόρος που θα σπαρθεί στο σπορείο πρέ-
πει να βρει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να 
φυτρώσει με επιτυχία.

Σε ένα υπαίθριο σπορείο μπορούν να πολ-
λαπλασιαστούν φυτά ανθεκτικά στις μεταβαλ-
λόμενες συνθήκες της υπαίθρου αλλά και φυτά 
ανθεκτικά στη μεταφύτευση, γιατί, όταν αυτά 
βγουν από το υπαίθριο σπορείο για να μεταφυ-
τευτούν στο έδαφος, το ριζικό τους σύστημα θα 
είναι γυμνό.

2. κλειστό σπορείο
Κάθε κατασκευή, πρόχειρη ή μόνιμη, της 

οποίας χαρακτηριστικό είναι η κάλυψη της ορο-
φής της ή και των πλευρών της με κάποιο διά-
φανο υλικό, αποτελεί ένα κλειστό σπορείο. Μια 
πρόχειρη κατασκευή, για παράδειγμα, είναι η 
κατασκευή ενός υπαίθριου σπορείου με τη χρη-
σιμοποίησηση απλών υλικών (ξύλινοι πάσσαλοι 
και διαφανές πλαστικό). Μόνιμη κατασκευή, 
υψηλών προδιαγραφών είναι το θερμοκήπιο- 
σπορείο, όπου τα χρησιμοποιούμενα υλικά εί-
ναι το μέταλλο και το γυαλί και η κατασκευή 

μπορεί να εξασφαλίσει πολλούς αυτοματισμούς 
κατά την προσπάθεια ρύθμισης των συνθηκών. 
Κοινός παρονομαστής όλων των κλειστών σπο-
ρείων, είναι η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέρ-
γειας και η δημιουργία πιο ευνοϊκών συνθηκών 
ανάπτυξης των φυτών.

Η βασική διαφορά πρόχειρων και μόνιμων 
κατασκευών βρίσκεται στο ότι στις πρόχειρες 
κατασκευές δεν υπάρχει απόλυτος έλεγχος 
των ακραίων συνθηκών. Αν για παράδειγμα η 
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πέσει πολύ χα-
μηλά κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν αρκεί η 
θέρμανση του χώρου από τον ήλιο κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας, για να προστατευθούν τα 
νεαρά φυτά. Αντίθετα, στις μόνιμες κατασκευές 
υψηλών προδιαγραφών (θερμοκήπιο-σπορείο), 
υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ελέγχου όλων 
των συνθηκών και μάλιστα με αυτοματισμούς 
που διευκολύνουν το έργο του παραγωγού. Αν 
για παράδειγμα, η θερμοκρασία πέσει κάτω 
από κάποιο επίπεδο, ένας απλός θερμοστάτης 
αρκεί για να δώσει εντολή στο σύστημα θέρ-
μανσης να λειτουργήσει και να επαναφέρει τη 
θερμοκρασία στο επίπεδο που έχουμε ορίσει.

β) Δοχεία ανάπτυξης
Χρησιμοποιούνται δύο τύποι δοχείων ανά-

πτυξης: τα ομαδικά δοχεία σποράς ή αλλιώς 
κιβώτια σποράς και τα ατομικά δοχεία σποράς.

1. Κιβώτια σποράς.
Είναι απλές κατασκευές από ξύλο ή πλαστι-

κό, σε μορφή ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων, 
με συνηθισμένες διαστάσεις 30 x 60 εκ. και βά-
θος που κυμαίνεται από 5-10 εκ. Ωστόσο, κάθε 
δοχείο άλλου σχήματος, π.χ. στρογγυλός πλα-
στικός κεσές γιαουρτιού, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σαν κιβώτιο σποράς, αρκεί να υπάρξει 
πρόβλεψη να ανοιχτούν τρύπες στον πυθμένα 
του δοχείου, ώστε να στραγγίζει το νερό.

Στα κιβώτια σποράς, τα νεαρά φυτά μπο-
ρούν να παραμείνουν προσωρινά για λίγες 
ημέρες ή για όσο διάστημα χρειάζεται ώστε να 
φτάσουν στο μέγεθος εκείνο που θα επιτρέψει 
να μεταφυτευθούν στην οριστική θέση ανάπτυ-
ξής τους.
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Στην πρώτη περίπτωση, όταν τα φυτά είναι 
πολύ μικρά (μόλις που έχουν εκπτυχθεί), μετα-
φυτεύονται με πολλή προσοχή σε ένα ατομικό 
γλαστράκι για να συνεχίσουν ένα-ένα πια την 
ανάπτυξή τους, μέχρις ότου αποκτήσουν το κα-
τάλληλο μέγεθος και να μεταφυτευθούν, στη 
συνέχεια, στην οριστική θέση ανάπτυξής τους.

Σε αυτή την περίπτωση, η σπορά είναι κα-
λύτερο να γίνεται σε γραμμές που απέχουν 5 
εκ. η μια από την άλλη, ώστε να είναι εύκολος ο 
αποχωρισμός του ενός φυτού από το άλλο, στο 

στάδιο της πρώτης μεταφύτευσης. Επειδή τα 
φυτά παραμένουν για λίγο χρόνο στο κιβώτιο 
σποράς, το βάθος αυτού αρκεί να είναι 5 εκ., 
ώστε να γίνεται οικονομία στο υλικό που χρησι-
μοποιείται για τη σπορά. Κατά αυτό τον τρόπο 
πολλαπλασιάζονται η τομάτα , η πιπεριά και η 
μελιτζάνα από τα λαχανικά και αρκετά ανθό-
φυτα.

Στη δεύτερη περίπτωση, τα φυτά παραμέ-
νουν στο κιβώτιο σποράς όλο εκείνο το διάστη-
μα που θα χρειαστεί, μέχρις ότου αποκτήσουν

Εικ. 3.5
Κιβώτια σποράς
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το κατάλληλο μέγεθος για μεταφύτευση στην οριστι-
κή θέση ανάπτυξής τους. Σε αυτή την περίπτωση, το 
βάθος του κιβωτίου σποράς πρέπει να είναι 10 του-
λάχιστον εκ., γιατί το ριζικό σύστημα των φυτών θα 
αναπτυχθεί αρκετά.

Γενικά μπορεί να προσδιοριστεί ότι το κατάλληλο 
στάδιο μεταφύτευσης είναι όταν τα φυτά έχουν απο-
κτήσει 3-4 πραγματικά φύλλα.

2. Ατομικά δοχεία σποράς
Ο πηλός, το πλαστικό, το χαρτί, η τύρφη εί-

ναι μερικά από τα υλικά από τα οποία κατα-
σκευάζονται σήμερα όλοι οι τύποι των ατομι-
κών γλαστριδίων. Τα πήλινα γλαστράκια έχουν 

το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιούνται αρκετές 
φορές (μέχρι να σπάσουν), αλλά είναι βαριά 
και μεταφέρονται δύσκολα, έτσι η χρήση τους 
περιορίζεται σε ορισμένα ανθόφυτα. Τα πλα-
στικά γλαστράκια μπορεί να είναι σταθερού 
σχήματος ή μεταβαλλόμενου. Το πιο απλό πλα-
στικό γλαστράκι σταθερού σχήματος είναι το 
ποτηράκι του καφέ, μικρό ή μεγάλο, με την προ-
ϋπόθεση ότι ανοίγεται τρύπα στον πάτο του για 
να στραγγίζει το νερό. Υπάρχουν, βεβαίως, και 
πλαστικά γλαστράκια διαφόρων σχημάτων και 
μεγεθών, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα, 
κυρίως στην ανθοκομική πράξη.

Πλαστικά γλαστράκια μεταβαλλόμενου

Εικ. 3.6
Διάφοροι τύποι γλαστριδίων
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σχήματος μπορούν να είναι όλα τα πλαστικά 
σακουλάκια διαφόρων μεγεθών, μαύρα ή διά-
φανα, που έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα του 
μικρού κόστους προμήθειας, έχουν όμως και το 
μειονέκτημα της δυσκολίας στο γέμισμα, λόγω 
του ασταθούς σχήματός τους. Τα μαύρα σακου-
λάκια είναι προτιμότερα από τα διάφανα, γιατί 
στα δεύτερα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 
να αναπτυχθούν διάφορες πρασινάδες (βρύα 
και λειχήνες), επειδή το υλικό είναι περατό 
στο φως. Η ανάπτυξη αυτών εκτός του ότι είναι 
αντιαισθητική, δημιουργεί και πρακτικά προ-
βλήματα, αφού οι πρασινάδες αυτές ανταγω-
νίζονται σε κάποιο βαθμό τα καλλιεργούμενα 
φυτά στο νερό και στα θρεπτικά στοιχεία.

Το χαρτί και η τύρφη χρησιμοποιούνται για 
να κατασκευαστούν γλαστράκια διαφόρων σχη-
μάτων και μεγεθών. Τα υλικά αυτά χρησιμοποι-
ούνται είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό μεταξύ 
τους, δίνοντας κατασκευές σταθερού σχήματος. 
Τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτών των γλαστρι-
δίων είναι ότι είναι ελαφρά και συνεπώς μετα-
φέρονται εύκολα, είναι καθαρά, εξασφαλίζουν 
πολύ καλές συνθήκες αερισμού και στράγγισης 
και το κυριότερο, μεταφυτεύονται όπως είναι, 
γλαστράκι και φυτό μαζί, δεδομένου ότι το υλι-
κό από το οποίο κατασκευάζονται είναι περα-
τό τις ρίζες των φυτών. Προσφέρουν επίσης, 
σε φυτά δύσκολα στη μεταφύτευση, το μεγάλο 
πλεονέκτημα να μην επηρεάζεται το ριζικό σύ-
στημά τους και έτσι η μεταφυτευτική καταπόνη-
ση να περιορίζεται στο ελάχιστο. Το μοναδικό 
μειονέκτημα αυτών των γλαστριδίων είναι το 
κόστος τους, δεδομένου ότι είναι μιας χρήσης.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα κατηγορία ατο-
μικών δοχείων σποράς: οι κύβοι (γλαστράκι 
και περιεχόμενο μαζί). Αυτές οι κατασκευές 
ξεκίνησαν από την απλή παρατήρηση ότι, αν 
συμπιεστεί το χώμα, δημιουργείται ένας κύβος 
σταθερού σχήματος και εκεί μπορεί να σπαρθεί 
οποιοδήποτε φυτό.

Σήμερα υπάρχουν δύο κατηγορίες κύβων: 
είναι οι κύβοι εδάφους και οι κύβοι εμπορίου. 
Η πρώτη κατηγορία υποδηλώνει την παρουσία 
του εδάφους στην κατασκευή τους. Πράγματι, 
έδαφος στο οποίο μπορεί να προστεθούν βελτι-

ωτικά υλικά όπως τύρφη, ασβέστιο κ.ά συμπιέ-
ζεται, αφού αποκτήσει την κατάλληλη υγρασία 
και δημιουργείται ο λεγόμενος κύβος εδάφους. 
Η μηχανική συμπίεση μπορεί να δώσει κύβο 
διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, ενώ η κατα-
σκευή τους μπορεί να συνδυαστεί με αυτόματη 
σπορά, περιορίζοντας κατά αυτό τον τρόπο το 
κόστος όλων των εργασιών. Το μεγάλο πλεο-
νέκτημα που έχουν τα γλαστράκια από χαρτί 
ή τύρφη, να μεταφυτεύονται δηλαδή φυτό και 
γλαστράκι μαζί, ισχύει και για τους κύβους εδά-
φους. Γι’ αυτό είναι δυνατόν να χρησιμοποιού-
νται σε φυτά δύσκολα μεταφυτευόμενα.

Οι κύβοι εμπορίου είναι στην ουσία ίδιες 
κατασκευές με τους κύβους εδάφους, μόνο που 
για την κατασκευή τους δεν χρησιμοποιείται 
έδαφος, αλλά κυρίως τύρφη. Η τύρφη εμπλου-
τίζεται από την αρχή με κάποια θρεπτικά στοι-
χεία. Αυτά για να μεταφέρονται εύκολα, πω-
λούνται χωρίς ίχνος υγρασίας. Γι’ αυτό, όταν 
χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, πρέπει προ-
ηγουμένως να έχουν διαβραχεί καλά επί ώρες, 
γιατί η τύρφη όταν είναι ξερή, αργεί πολύ να 
διαβραχεί.

Οι κύβοι εμπορίου κυκλοφορούν στην αγο-
ρά σε δύο τύπους: ο πρώτος τύπος είναι κύβοι 
πεπιεσμένοι, σε μορφή ενός κυκλικού δίσκου 
και προστατευμένοι με ένα ψιλό διχτάκι. Αυτοί, 
όταν διαβραχούν, φουσκώνουν και αποκτούν 
ύψος 4-5 φορές μεγαλύτερο από το αρχικό τους. 
Αυτή η ιδιαιτερότητα προσφέρει το πλεονέκτη-
μα της εύκολης αποθήκευσης και μεταφοράς, 
δεδομένου ότι πιάνουν λίγο χώρο, όταν είναι 
ξεροί. Ο άλλος τύπος είναι οι κύβοι κανονικού 
σχήματος και μεγέθους, οι οποίοι όταν διαβρέ-
χονται, δε μεταβάλλονται σε μέγεθος.

Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε στις πολύ 
ενδιαφέρουσες κατασκευές που είναι οι δίσκοι 
σποράς. Αυτοί μπορεί να είναι κατασκευασμέ-
νοι από τα ίδια υλικά που αναφέρθηκαν και πιο 
πάνω (με εξαίρεση τον πηλό). Το συγκριτικό 
πλεονέκτημά τους είναι η απλοποίηση των ερ-
γασιών που απαιτούνται (π.χ. με μια φτυαριά 
μείγματος γεμίζουμε περισσότερες θέσεις σπο-
ράς, σε σχέση με το γέμισμα των ατομικών γλα-
στριδίων).
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γ) Μείγματα σποράς και ανάπτυξης

Όλα τα δοχεία ανάπτυξης που αναφέρθη-
καν, με εξαίρεση τους κύβους εδάφους και 
εμπορίου, πρέπει να γεμισθούν με κατάλληλο 
μείγμα για τη σπορά και την ανάπτυξη των νεα-
ρών φυτών. Η πιο απλή προσέγγιση είναι να γε-
μισθούν αυτά τα γλαστράκια με χώμα. Δεν είναι 
σίγουρο όμως ότι το χώμα θα είναι κατάλληλο 
τόσο από πλευράς δομής, όσο και από πλευράς 
καθαρότητας, πράγμα που θα δημιουργήσει 
πολλαπλά προβλήματα από κακό αερισμό και 

Εικ. 3.7 
Γλαστράκια από τύρφη

στράγγιση. Η έλλειψη καθαρότητας, πάλι, θα 
δημιουργήσει προβλήματα μετάδοσης ασθενει-
ών και ζιζανίων, ιδιαίτερα στα ευαίσθητα φυτά.

Έτσι, σήμερα χρησιμοποιούνται διάφοροι 
τύποι μειγμάτων, από διαφορετικά υλικά. Τα 
βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται για να 
φτιάξει ο παραγωγός μόνος του ένα μείγμα εί-
ναι: έδαφος (χώμα), τύρφη, κοπριά και άμμος 
ποταμίσια.

Έδαφος
Η επιλογή του εδάφους πρέπει να γίνει με 

προσοχή, ώστε αυτό να μην προέρχεται από 
προηγούμενες καλλιέργειες (κίνδυνος ασθε-
νειών) και να έχει καλή δομή και γονιμότητα. 
Ωστόσο, επειδή η δομή μπορεί να βελτιωθεί με 
την προσθήκη και άλλων υλικών, παραμένει κυ-
ρίαρχη προτεραιότητα η επιλογή εδάφους, που 
δεν έχει καλλιεργηθεί τα προηγούμενα χρόνια 
με οποιοδήποτε φυτό.

Τύρφη
Η τύρφη είναι ένα οργανικό υλικό στείρο σε 

παθογόνα μικρόβια αλλά μικρής γονιμότητας. 
Εάν προστεθεί σε μεγάλες ποσότητες στο μείγ-
μα, για να εξουδετερωθεί το χαμηλό pH και 
να βελτιωθεί η γονιμότητά του, χρειάζεται συ-
νήθως, να προστεθούν σε αυτό λιπάσματα και 
ασβέστιο.

Κοπριά
Χωρίς αμφιβολία είναι το πιο γόνιμο οργανικό 

υλικό αλλά ταυτόχρονα και το υλικό που χρειάζεται 
προσεκτικούς χειρισμούς, ώστε να χρησιμοποιηθεί 
με επιτυχία ως βασικό συστατικό ενός μείγματος. 
Πρώτα από όλα η προέλευση της κοπριάς είναι μια 
σημαντική παράμετρος που πρέπει να εκτιμηθεί. Η 
ομάδα των μηρυκαστικών ζώων (πρόβατο, κατσίκα, 
αγελάδα) δίνει μαζί με την ομάδα των μονόπλων 
(άλογο, γαϊδούρι) την κατά τεκμήριο ποιοτικά καλύ-
τερη κοπριά, για χρήση στη γεωργική πράξη. Η κότα 
και ο χοίρος δίνουν κοπριά με υψηλή περιεκτικότη-
τα σε άλατα και η χρήση της ιδιαίτερα στα σπορεία, 
πρέπει να αποφεύγεται.
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Το άλλο βασικό στοιχείο που χρειάζεται 
πολλή προσοχή είναι ότι για να χρησιμοποιηθεί 
η κοπριά πρέπει να «χωνευτεί» ή καλύτερα να 
ζυμωθεί. Η ζύμωση είναι μια διαδικασία επί-
δρασης μικροοργανισμών σε κάποιο οργανικό 
υπόστρωμα, όπως είναι η κοπριά. Οι μικροορ-
γανισμοί αυτοί, που ονομάζονται ζύμες, βοη-
θούν στην αποσύνθεση της οργανικής ύλης.

Είναι γνωστό από τους παππούδες μας, που 
χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν την κο-
πριά, ότι πριν τη χρησιμοποιήσουν, τη σωριά-
ζουν, την καταβρέχουν και την αφήνουν του-
λάχιστον ένα χρόνο, μέχρις ότου «χωνευτεί» ή 
καλύτερα, ζυμωθεί.

Μια εσφαλμένη εντύπωση που έχουν οι μη 
κατέχοντες το θέμα είναι ότι αν η κοπριά είναι 
ξερή είναι και «χωνεμένη». Αυτή η εντύπω-
ση είναι πέρα για πέρα λανθασμένη, πράγμα 
που διαπιστώνεται γρήγορα και από όσους τη 
χρησιμοποιούν, όταν τα φυτά τους αρχίζουν να 
ξεραίνονται και αναδύεται μια δυσάρεστη μυ-
ρωδιά στο χώρο που περιβάλλει την κοπριά, 
όπου δεκάδες μυγάκια στήνουν χορό. Ο λόγος 
είναι ότι αποξήρανση δε σημαίνει αυτόματα και 
«χώνεμα» της κοπριάς. Έτσι, όταν τοποθετείται 
«αχώνευτη» στο μείγμα ή στη ρίζα των φυτών, 
με το πρώτο πότισμα αρχίζει πάλι η διαδικασία 
της ζύμωσης, η οποία είχε διακοπεί προσωρινά 
λόγω έλλειψης υγρασίας, με συνέπεια να δημι-
ουργούνται όλα τα δυσμενή αποτελέσματα που 
προαναφέρθηκαν.

Άμμος ποταμίσια
Είναι ένα θαυμάσιο ανόργανο υλικό, που 

χρησιμοποιείται για να βελτιώσει τη δομή του 
μείγματος, εξασφαλίζοντας καλές συνθήκες αε-
ρισμού και στράγγισης.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
προέλευσή της (ποταμίσια), γιατί η ποταμίσια 
άμμος είναι απαλλαγμένη από άλατα και δε 
δημιουργεί πρόβλημα στα φυτά. Η θαλασσινή 
άμμος, αν και βρίσκεται σε αφθονία σε πολ-
λές περιοχές της χώρας μας, πρέπει επιμελώς 
να αποφεύγεται, γιατί η παρουσία του αλατιού 
δρα τοξικά στα καλλιεργούμενα φυτά. Η άπο-
ψη ότι, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μετά 

από πλύσιμο, πρακτικά είναι ανέφικτη, γιατί θα 
χρειαστούν μεγάλες ποσότητες νερού και πολύς 
κόπος για να γίνει καλή έκπλυση της θαλασσι-
νής άμμου.

Καταστροφή 
ζιζανίων

Τα ζιζάνια είναι όλα εκείνα τα ενοχλητι-
κά χορτάρια που φυτρώνουν «εκεί που δεν τα 
σπέρνουν» και δυσκολεύουν το καλλιεργούμε-
νο φυτό να αναπτυχθεί.

Η ενόχληση αυτή είναι διπλή. Πρώτα από 
όλα ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά 
για το νερό, το φως και τα θρεπτικά στοιχεία 
και δεύτερον λειτουργούν κατά κανόνα σαν κα-
ταφύγια (ενδιάμεσοι ξενιστές) όλων εκείνων 
των εντόμων και των ασθενειών που καταστρέ-
φουν τα φυτά.

Το να φυτρώσει ένα χορτάρι κάτω από ένα 
δέντρο, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Όταν όμως 
φυτρώσουν ζιζάνια μέσα σε μια φυτεία κρεμ-
μυδιού, για παράδειγμα, τότε, αν δεν υπάρ-
χει άμεση παρέμβαση, το πιθανότερο είναι να 
παραχθούν τσουκνίδες και όχι κρεμμύδια. Η 
ανάγκη, επομένως καταστροφής των ζιζανί-
ων είναι επιτακτική, ιδιαίτερα στα λαχανικά, 
αφού η ύπαρξή τους έχει άμεση επίπτωση στην 
παραγωγή. Αντίθετα, σε έναν κήπο μπορεί με 
την παρουσία τους να καθυστερούν την ανάπτυ-
ξη κάποιων χαμηλών ανθόφυτων, εκεί όμως το 
πρόβλημα είναι περισσότερο αισθητικό και όχι 
επιβίωσης.

Η καταστροφή των ζιζανίων μπορεί να γίνει 
με δύο τρόπους: με μηχανική καταστροφή και 
με χημική καταστροφή. Ο πρώτος τρόπος απαι-
τεί γερά μπράτσα, οικολογική συνείδηση και 
μπορεί να γίνει χειρωνακτικά ή μηχανικά. Τα 
λίγα που ενδέχεται να ξεφύγουν, αφού μπορεί 
να είναι μπερδεμένα με τα φυτά, αφαιρούνται 
με το χέρι. Σε αυτή την περίπτωση τα ζιζάνια 
καταστρέφονται με το σκαλιστήρι.

Στη δεύτερη περίπτωση αντί για το χέρι χρη-

3.4
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σιμοποιείται ένα σκαπτικό αυτοκινούμενο μη-
χάνημα. Τότε όμως, η καλλιέργεια χρειάζεται 
να έχει γίνει σε γραμμές, με αποστάσεις φύτευ-
σης τέτοιες, που να επιτρέπουν τη διέλευση του 
μηχανήματος.

Ο δεύτερος τρόπος, με μηχανική καταστρο-
φή, είναι πιο εύκολος αλλά συνάμα επικίνδυνος 
για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Υπάρχουν, 
βέβαια, πληθώρα ζιζανιοκτόνων στην αγορά, 
έτσι ώστε ο παραγωγός να επιλέγει, ανάλογα 
με την καλλιέργεια και ανάλογα με το είδος των 
αγριόχορτων που φυτρώνουν, το κατάλληλο ζι-
ζανιοκτόνο.

Εικ. 3.8
Χημική καταστροφή ζιζανίων

Υπάρχουν, για παράδειγμα, στην αγορά 
εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα, που εξολοθρεύουν 
μόνο πλατύφυλλα ζιζάνια. Αν λοιπόν καλλιερ-
γείται το κρεμμύδι, το οποίο δεν είναι πλατύ-
φυλλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο 
ζιζανιοκτόνο. Αν όμως αυτό εφαρμοστεί σε μια 
καλλιέργεια ραδικιού, τότε καταστρέφονται 
μαζί με τα ζιζάνια και τα ραδίκια.

Μια πραγματικότητα που δεν είναι υπερ-
βολή και δείχνει το βαθμό δράσης αυτών των 
φαρμάκων είναι ότι, αν χρησιμοποιήσουμε τον 
ίδιο ψεκαστήρα με τον οποίο προηγουμένως 
ραντίσαμε για τα πλατύφυλλα ζιζάνια χωρίς να 
τον πλύνουμε σχολαστικά, για να ραντίσουμε με 
κάποιο φάρμακο, ας πούμε για τα έντομα, τότε 
θα διαπιστώσουμε με έκπληξη ότι τα φυτά θα 
υποστούν σοβαρές ζημιές από την ελάχιστη πο-
σότητα του ζιζανιοκτόνου που έχει παραμείνει 
στον ψεκαστήρα.

Κλαδέματα

Τα κλαδέματα γίνονται για να πετύχουμε 
δύο στόχους.

Ο πρώτος στόχος που αφορά μόνο στα ανθο-
κομικά φυτά είναι να τους δώσουμε ένα συγκε-
κριμένο σχήμα για λόγους αισθητικής (π.χ. ορι-
σμένα φυτά που φυτεύονται σε συγκεκριμένες 
διατάξεις για να φτιάξουν μια μπορντούρα, τα 
ψαλιδίζουμε τακτικά για να έχουν όλα το ίδιο 
μέγεθος και σχήμα).

Επειδή βέβαια η αισθητική εί-
ναι υποκειμενική, υπάρχουν πολλοί 
υποστηρικτές της αντίθετης άπο-
ψης που ισχυρίζονται ότι καλύτε-
ρα είναι να αφήνουμε τα φυτά να 
αναπτυχθούν ελεύθερα, όπως θα 
αναπτύσσονταν στη φύση. Η άκρως 
αντίθετη άποψη είναι αυτή που 
επικράτησε σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης και επιτάσσει αυστηρά γεωμετρικά 
σχήματα και στο σχέδιο φύτευσης των καλλωπι-
στικών αλλά και στα ίδια τα φυτά.

Επειδή αρκετές φορές η μέση λύση είναι η 
καλύτερη, σήμερα στους κήπους συνυπάρχουν 
και εφαρμόζονται και οι δύο αυτές απόψεις. 
Δηλαδή κάποια φυτά αναπτύσσονται ελεύθερα 
ενώ κάποια άλλα δέχονται κλαδέματα, ώστε να 
αποκτήσουν συγκεκριμένο σχήμα και μέγεθος.

Ο δεύτερος στόχος του κλαδέματος είναι να 
μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις και να βελτιωθεί 
η ποιότητα του παραγομένου προϊόντος. Αυτός 
ο στόχος αφορά σε μερικά λαχανικά, κυρίως σε 
αυτά που καλλιεργούνται στο θερμοκήπιο (το-
μάτα, πιπεριά, αγγούρι, πεπόνι κ.λ.π.), αλλά και 
κάποια ανθοκομικά, όπως η τριανταφυλλιά που 
το κλάδεμά της είναι μια επιβεβλημένη καλλι-
εργητική φροντίδα, προκειμένου να συγκομι-
σθούν τριαντάφυλλα υψηλών προδιαγραφών, 
όπως είναι για παράδειγμα αυτά με το μακρύ 
στέλεχος.

Η βασική αρχή που επιβάλλει τις επεμβά-
σεις του κλαδέματος είναι η εξισορρόπηση-

3.5
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φορτίου και βλάστησης. Με τον όρο φορτίο 
εννοούμε την παραγωγή, είτε καρπών (τομά-
τα) είτε λουλουδιών (τριανταφυλλιά). Με τον 
όρο βλάστηση εννοούμε το σύνολο των πρά-
σινων μερών του φυτού (βλαστοί, φύλλα).

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η ση-
μασία αυτής της αρχής, μπορούμε να σκεφτού-
με το παράδειγμα της τριανταφυλλιάς, η οποία 
είναι ένα φυτό που δέχεται πολλά κλαδέματα 
κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αν αφήσουμε ένα 
φυτό τριανταφυλλιάς ακλάδευτο, θα έχει έναν 
πολύ μεγάλο αριθμό ανθοφόρων βλαστών, που 
ο καθένας θα μπορεί να δώσει τριαντάφυλλα. 
Όμως, ο μεγάλος αριθμός των βλαστών θα προ-
καλέσει την ανάπτυξη πολλών τριαντάφυλλων 
μικρού μεγέθους. Η εξήγηση είναι απλή. Ο με-
γάλος αριθμός των βλαστών δεν επιτρέπει την 
ανάπτυξη τριαντάφυλλων κανονικού μεγέθους, 
για λόγους αδυναμίας στη θρέψη. Καλείται, δη-
λαδή, το ίδιο ριζικό σύστημα να θρέψει πολύ 
περισσότερα μέρη του φυτού, με αποτέλεσμα το 
μέγεθος των ανθέων να είναι μικρότερο.

Είδη κλαδέματος
Ανάλογα με το μέρος του φυτού που αποκό-

πτεται, διακρίνουμε τα εξής κλαδέματα:

1. Βλαστολόγημα
Είναι η αφαίρεση ολόκληρων βλαστών ή μέ-

ρους του βλαστού του φυτού.

2. Κορυφολόγημα
Είναι η αφαίρεση της κορυφής του φυτού 

που είναι σε ανάπτυξη, προκειμένου να σταμα-
τήσει η περαιτέρω ανάπτυξή του σε ύψος.

3. Αποφύλλωση
Είναι η αφαίρεση κυρίως γερασμένων φύλ-

λων, που δεν προσφέρουν πια στη διαδικασία 
της φωτοσύνθεσης και η παρουσία τους εμποδί-
ζει τον καλό αερισμό και το φωτισμό των υπο-
λοίπων μερών του φυτού.

4. Αφαίρεση ανθέων ή καρπών
Είναι προαιρετική επέμβαση, αν διαπιστω-

θεί για παράδειγμα ότι ο αριθμός των ανθέων 

είναι μεγάλος και κατά συνέπεια δε θα δώσουν 
την ανάλογη ποιότητα είτε σε άνθος είτε σε 
καρπό. Η αφαίρεση καρπών είναι επιβεβλημέ-
νη, όταν διαπιστωθεί στην πορεία ανάπτυξής 
τους ότι είναι κακοσχηματισμένοι και συνεπώς 
δε θα είναι εμπορεύσιμοι. Η έγκαιρη απομά-
κρυνσή τους θα ελαφρώσει το φυτό από ένα 
φορτίο, που έτσι και αλλιώς του είναι άχρηστο 
και θα βοηθήσει τους κανονικά αναπτυσσόμε-
νους καρπούς να αναπτυχθούν.

Δεν είναι, όμως, μόνο η βασική αρχή που 
προαναφέρθηκε η αιτία κλαδέματος. Υπάρχουν 
και άλλοι λόγοι που επιβάλλουν το κλάδεμα. 
Μερικοί από αυτούς είναι:
1.  Όταν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον όγκο 

και όχι την επιφάνεια του χώρου που καλλι-
εργούμε (αφορά τις θερμοκηπιακές καλλιέρ-
γειες ανθέων και κηπευτικών). Ένα σημερι-
νό, σύγχρονο θερμοκήπιο έχει μεγάλο ύψος 
το οποίο καλούμαστε να εκμεταλλευτούμε. Ο 

Εικ. 3.9
Αποφύλλωση τομάτας στο θερμοκήπιο
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τρόπος εκμετάλλευσης είναι με τη διαδικασία 
των κλαδεμάτων, κλαδεύοντας έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν ψηλά φυτά. Αυτό επιτυγχάνε-
ται, εάν, (π.χ. στην τομάτα) αφήσουμε μόνο 
τον κεντρικό βλαστό να αναπτυχθεί, αφαι-
ρώντας όλους τους πλάγιους. Έτσι το φυτό 
συγκεντρώνει την ικμάδα του σε έναν πόλο 
ανάπτυξης και πολύ γρήγορα αναπτύσσεται 
σε ύψος.

2.  Όταν η βλάστηση είναι πολύ μεγάλη και δεν 
εξασφαλίζει καλές συνθήκες αερισμού και 
φωτισμού, στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
την ανάπτυξη ποιοτικών χαρακτηριστικών σε 
άνθη και σε καρπούς. Σε αυτή την περίπτωση 
οι επεμβάσεις δεν ακολουθούν κανόνες. Γί-
νονται επιλεκτικά και αφορούν στην αφαίρε-
ση και βλαστών και φύλλων, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες ανά-
πτυξης του φυτού.

3.  Όταν χρειάζεται να υπάρχει χώρος, ώστε να 
διευκολυνθούν οι υπόλοιπες καλλιεργητικές 
περιποιήσεις (φυτοπροστασία, υποβοήθηση 
καρπόδεσης).

Περιποιήσεις 
στα αναπτυγμένα 
φυτά

Όταν αναφερόμαστε στην περιποίηση των 
φυτών, εννοούμε κυρίως τη φροντίδα που τους 
παρέχεται όσον αφορά στο νερό, στα θρεπτικά 
στοιχεία και στη φυτοπροστασία. Ωστόσο, ανά-
λογα με το είδος του καλλιεργούμενου φυτού, 
προκύπτουν και άλλες περιποιήσεις που αφο-
ρούν στο κλάδεμα, στην υποστύλωση, στην υπο-
βοήθηση της καρπόδεσης κ.ά.

Οι βασικές περιποιήσεις που αφορούν στο 
πότισμα και στη λίπανση έχουν ήδη αναφερθεί 

ή θα αναφερθούν στα ειδικά κεφάλαια για την 
καλλιέργεια των φυτών. Έτσι, στο κεφάλαιο 
αυτό θα γίνει μνεία μόνο της φυτοπροστασίας 
αλλά και των περιποιήσεων, που δεν αφορούν 
σε όλα τα καλλιεργούμενα φυτά, αλλά κυρίως 
στα λαχανικά που καλλιεργούνται στο θερμο-
κήπιο.

α) Φυτοπροστασία

Με τον όρο αυτό εννοούμε την προστασία 
των φυτών από έντομα (εχθροί), από μύκητες, 
βακτήρια και ιούς (ασθένειες), που προσβάλ-
λουν τα φυτά και δημιουργούν σοβαρά προβλή-
ματα στην ποσότητα και στην ποιότητα των πα-
ραγομένων προϊόντων.

Η συνήθης καταπολέμηση βασίζεται στη 
χρήση εξειδικευμένων φυτοφαρμάκων για κάθε 
περίπτωση. Η εξειδίκευση αυτή είναι τόσο με-
γάλη, ώστε σήμερα να χρησιμοποιούνται άλλα 
εντομοκτόνα για την καταπολέμηση των αφίδων 
(αφιδοκτόνα) και άλλα για την καταπολέμηση 
φυλλοφάγων εντόμων. Αντίστοιχη εξειδίκευση 
υπάρχει και στα μυκητοκτόνα φυτοφάρμακα. 
Έτσι, άλλο φυτοφάρμακο χρησιμοποιείται για 
τον περονόσπορο και άλλο για το ωίδιο. Βακτη-
ριοκτόνο ή ιοκτόνα φυτοφάρμακα δεν υπάρ-
χουν.

Επομένως, αυτές οι κατηγορίες παθογό-
νων πρέπει να αντιμετωπίζονται με την πρόλη-
ψη, αφού δεν υπάρχει στην πράξη καταστολή. 
Όμως, σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί 
ότι το θέμα της πρόληψης μπορεί και πρέπει 
να επεκταθεί σε όλες τις προσβολές, αφού θα 
οδηγήσει στη μείωση των χρησιμοποιούμενων 
σήμερα φυτοφαρμάκων.

Αυτό, σε συνδυασμό με τις μεθόδους βι-
ολογικής καταπολέμησης που συνεχώς εξε-
λίσσονται, θα πρέπει να είναι στόχος υψίστης 
προτεραιότητας. Η υπερβολική χρήση φυτο-
φαρμάκων εξάλλου, πέρα από τον άμεσο κίνδυ-
νο που διατρέχουν και ο παραγωγός και ο κα-
ταναλωτής, όλα αυτά τα χρόνια, έχει ανατρέψει 
την ισορροπία στη φύση, με σημαντικές επιπτώ-
σεις για το περιβάλλον γενικότερα.

3.6
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β) Υποστύλωση

Ένας από τους στόχους της καλλιέργειας 
των λαχανικών στο θερμοκήπιο είναι η εκμε-
τάλλευση του όγκου του. Έτσι, με τα κατάλληλα 
κλαδέματα (δες αντίστοιχο κεφάλαιο 3.5), τα 
φυτά διαμορφώνονται ώστε να αποκτήσουν με-
γάλο ύψος. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια φυτά 
όπως η τομάτα και το αγγουράκι που δεν έχουν 
ξυλοποιημένο κορμό όπως τα δέντρα, να χρειά-
ζονται υποβοήθηση, η οποία επιτυγχάνεται με 
την υποστήλωση.

Για να υποστυλωθούν τα φυτά στο θερμοκή-
πιο χρειάζεται γαλβανισμένο σύρμα (ανοξείδω-
το) και πλαστικός σπάγκος. Βασική προϋπόθε-
ση είναι η καλή κατασκευή του θερμοκηπίου, 
ώστε ο σκελετός του να αντέξει το βάρος των 
φυτών και της καρποφορίας. Αν για παράδειγ-
μα, το θερμοκήπιο είναι κατασκευασμένο πρό-
χειρα από ξύλο και ο σκελετός του δεν αντέχει 
μεγάλα φορτία, κινδυνεύει κάποια στιγμή, από 
το βάρος των φυτών και των καρπών, να καταρ-
ρεύσει και τότε η ζημιά θα είναι πολύ μεγάλη. 
Γι’ αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται 
η χρήση υλικών που χρησιμοποιούνται και στις 
υπαίθριες καλλιέργειες, όπως είναι τα καλάμια.

Η υποστύλωση στις καλές κατασκευές των 
θερμοκηπίων, ξεκινάει με την πρόσδεση των 
συρμάτων στο σκελετό του θερμοκηπίου, σε ένα 
ύψος 2 μέτρων περίπου πάνω από κάθε γραμ-
μή φύτευσης. Αφού τα φυτά μεταφυτευθούν στο 
έδαφος του θερμοκηπίου, το επόμενο βήμα εί-
ναι να υποστυλωθούν με τη χρησιμοποίηση του 
πλαστικού σπάγκου. Ο λόγος που ο σπάγγος 
είναι πλαστικός και όχι φυτικός, είναι ότι αυ-
τός αντέχει περισσότερο στη φθορά. Κάθε φυτό 
έχει και το δικό του σπάγκο, ο οποίος ξεκινά-
ει τη διαδρομή του από τη βάση του φυτού και 
φτάνει μέχρι το σύρμα υποστύλωσης. Υπάρχουν 
τρεις τρόποι «ξεκινήματος». Ο πρώτος και πιο 
απλός είναι να γίνει μια χαλαρή θηλιά στο βλα-
στό του φυτού. Ο δεύτερος είναι να χρησιμοποι-
ηθεί ένα μικρό ξυλαράκι στο οποίο θα δεθεί ο 
σπάγκος και θα εισαχθεί το ξυλαράκι δίπλα στο 
φυτό. Ο τρίτος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα ει-
δικό κλιπ, σαν μανταλάκι, που αγκαλιάζει τον 

κορμό του φυτού και έχει υποδοχή για το δέσι-
μο του σπάγκου. Στην πράξη, οι συνηθέστεροι 
τρόποι είναι οι δύο πρώτοι. 

Εικ. 3.10
Φυτά μελιτζάνας υποστηλωμένα στο θερμοκήπιο

Αφού ο σπάγγος δεθεί στο φυτό, το επόμενο 
βήμα είναι να περιελιχθεί με προσοχή ανάμεσα 
στα φύλλα του φυτού και το άλλο άκρο του να 
δεθεί στο σύρμα της υποστύλωσης με κάποια 
θηλιά, που θα μπορεί να λύνεται εύκολα.

Ο σπάγγος χρειάζεται να λύνεται κάθε 
φορά που το φυτό μεγαλώνει και πρέπει να συ-
νεχιστεί η υποστύλωση. Ο λόγος είναι ότι, αν 
επιχειρηθεί η περιέλιξη του φυτού στο σπάγκο, 
υπάρχει κίνδυνος να σπάσει η κορυφή του που 
είναι σε ανάπτυξη, με συνέπεια να σταματήσει 
σε αυτό το σημείο η παραγωγή (προηγουμέ-
νως, με το κλάδεμα έχει αφαιρεθεί κάθε άλλος 
πλευρικός βλαστός που θα μπορούσε να συνε-
χίσει την ανάπτυξη του φυτού). Για να αποφευ-
χθεί λοιπόν αυτό το λάθος, λύνεται ο σπάγκος,
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περιελίσσεται στα νέα φύλλα και ξαναδένεται 
πάλι στο σύρμα.

Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται κατά τη δι-
άρκεια όλης της περιόδου κατά την οποία το 
φυτό μεγαλώνει μέσα στο θερμοκήπιο. Η εύλο-
γη απορία που πρέπει να απαντηθεί είναι τι γί-
νεται, όταν τα φυτά φτάσουν και ξεπεράσουν το 
σύρμα υποστύλωσης (2 μέτρα). Στην περίπτωση 
αυτή γίνεται κάτι απλό: ο βλαστός του φυτού 
λυγίζεται ώστε η κορυφή του να βρίσκεται στο 
ύψος των 2 μέτρων. Αν το λύγισμα είναι, αρκετά 
μεγάλο, (το φυτό μπορεί να είναι πολύ ψηλό), 
αυτό δεν επηρεάζει το φυτό, γιατί στο μεταξύ 
έχουν συγκομιστεί οι καρποί που βρίσκονταν 
στο βλαστό, έχουν αφαιρεθεί τα παλιά φύλλα 
σαν γερασμένα κι έτσι ο βλαστός απογυμνώνε-
ται σταδιακά. Δε μας προβληματίζει ακόμα και 
αν, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να φτάσει 
να ακουμπά στο έδαφος.

Εικ. 3.11
Φυτά τομάτας υποστυλωμένα στο θερμοκήπιο

γ) Υποβοήθηση της καρπόδεσης

Όταν ένα λαχανικά καλλιεργείται εκτός 
εποχής στο θερμοκήπιο, είναι λογικό να αντι-
μετωπίζει προβλήματα λόγω της επικράτησης 
συνθηκών που δεν είναι κατάλληλες για την 
καρπόδεση, π.χ. χαμηλές θερμοκρασίες.

Είναι γνωστό ότι η καρπόδεση στα φυτά εί-
ναι αποτέλεσμα δύο βασικών διαδικασιών: της 
επικονίασης (μεταφορά γύρης) και της γονιμο-
ποίησης (βλάστηση της γύρης).

Η επικονίαση αφορά στα φυτά που χρειά-
ζονται την παρουσία της γύρης για να καρπο-
δέσουν. Υπάρχουν όμως και φυτά στα οποία 
ο καρπός αναπτύσσεται παρθενοκαρπικά (αγ-
γουράκι) και δεν έχουν ανάγκη την παρουσία 
γύρης. Όλα τα άλλα, όμως, φυτά χρειάζονται τη 
βοήθεια είτε των εντόμων είτε του αέρα είτε της 
βαρύτητας για να γίνει η επικονίαση. Στο θερ-
μοκήπιο μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την επι-
κονίαση αποτελεί η πολύ υψηλή σχετική υγρα-
σία που «κολλάει» τη γύρη στο άνθος και δεν 
την αφήνει να απελευθερωθεί στο χώρο. Αυτό 
το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους: ο 
πρώτος είναι να χρησιμοποιηθούν κυψέλες, είτε 
μελισσών είτε ενός άλλου εντόμου του βομβί-
νου, γιατί η καθημερινή επίσκεψη των εντόμων 
στα άνθη θα βοηθήσει να ξεπεραστεί το πρό-
βλημα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κουνηθούν 
είτε τα άνθη, είτε τα φυτά, ώστε να υποβοηθη-
θεί η απελευθέρωση της γύρης.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί το 
μηχανικό πρόβλημα μεταφοράς της γύρης. Τι 
γίνεται όμως όταν οι θερμοκρασίες είναι απα-
γορευτικές για τη βλάστηση του γυρεόκοκκου 
και την επίτευξη της γονιμοποίησης του άνθους; 
Στην περίπτωση αυτή η ανύψωση της θερμο-
κρασίας θα ήταν μια καλή λύση, είναι όμως 
πολύ δαπανηρή. Έτσι απομένει μια λύση που 
είναι από τις πιο παρεξηγημένες στη συνείδηση 
πολλών καταναλωτών: είναι η λύση της χρησι-
μοποίησης φυτορμονών για την υποβοήθηση της 
καρπόδεσης, όταν οι συνθήκες που επικρατούν 
στο θερμοκήπιο δεν είναι ιδανικές.

Η λύση αυτή είναι παρεξηγημένη δικαίως, 
αφού υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και δεν
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μπορούν όλοι να γνωρίζουν τι σημαίνει η χρή-
ση φυτορμόνης στα φυτά. Η χρήση φυτορμονών 
για την καρπόδεση δεν έχει καμία απολύτως 
επίπτωση στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 
Πρέπει δε να τονιστεί, ότι δεν υπάρχει καμία 
απολύτως σχέση μεταξύ των φυτορμονών (που 
το κανονικό τους όνομα είναι «φυτορρυθμιστι-
κές ουσίες») και των ορμονών του ανθρώπου 
και των ζώων.

Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι οι φυτορμόνες 
δεν έχουν επίπτωση στην ποιότητα του παραγό-
μενου προϊόντος. Μια τομάτα που αναπτύχθηκε 
με την επίδραση της φυτορμόνης b-NAA (β-να-
φθοξυοξικό οξύ), σίγουρα δεν έχει τη γεύση και 
το άρωμα μιας τομάτας που ωρίμασε πάνω στο 
ίδιο φυτό φυσιολογικά, με τη γονιμοποίηση της 
γύρης. Ο λόγος είναι απλός: η ορμονιασμένη 
είναι ποιοτικά υποβαθμισμένη. Οι σπόροι λεί-
πουν από τον καρπό, που πολλές φορές μπορεί 
να μην είναι συμπαγής, αλλά να παρουσιάζει 
κενά στο εσωτερικό του.

Άλλο, όμως, υποβαθμισμένο προϊόν και 
άλλο προϊόν επικίνδυνο για την υγεία. Πρέπει 
να κατανοηθεί, δηλαδή, και η αγωνία του παρα-
γωγού τομάτας, για παράδειγμα, όταν οι συν-
θήκες της θερμοκρασίας είναι απαγορευτικές 
για τη γονιμοποίηση της γύρης (<13°C) και δεν 
έχει άλλο τρόπο να εξασφαλίσει την παραγω-
γή του (η θέρμανση του θερμοκηπίου είναι μια 
πολύ ακριβή διαδικασία). Εκτός αν και οι κα-
ταναλωτές αποφασίσουν να μην καταναλώνουν 
λαχανικά εκτός εποχής και σταματήσουν να ζη-
τούν τομάτες για το χειμωνιάτικο τραπέζι τους.

Καλλιέργεια 
σε δοχεία

Η καλλιέργεια σε δοχεία είναι μια τεχνική 
που αφορά σε όλα τα φυτά εσωτερικού χώ-
ρου και σε αρκετά φυτά βεράντας και κήπου. 
Όμως, η τεχνική αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος 
και στην περίπτωση της καλλιέργειας των λαχα-
νικών στα θερμοκήπια. Οι λόγοι που χρησιμο-
ποιείται είναι πρακτικοί και όχι αισθητικοί. Για 

παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
παραγωγό που διαθέτει θερμοκήπιο, του οποί-
ου το έδαφος έχει υποβαθμιστεί σοβαρά από τη 
συνεχή καλλιέργεια.

Ως δοχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
κοινές πλαστικές γλάστρες, με ελάχιστη χωρη-
τικότητα τα 10 λίτρα, αλλά και κάθε άλλη κα-
τασκευή που μπορεί να εξασφαλίσει την απρό-
σκοπτη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των 
καλλιεργούμενων φυτών. Επίσης, μια πρακτική 
λύση που προσφέρεται είναι να χρησιμοποιη-
θούν πλαστικά σακιά, τα οποία γεμίζονται με 
κατάλληλο μείγμα ανάπτυξης και ανάλογα με 
το μέγεθος τους μπορούν να φιλοξενήσουν ένα 
ή περισσότερα φυτά.

Εικ. 3.12
Καλλιέργεια αγγουριάς σε πλαστικά σακιά στο 

θερμοκήπιο

Η καλλιέργεια σε δοχεία παρουσιάζει το 
εξής μειονέκτημα: εξαιτίας του μικρού όγκου 
του μείγματος στο οποίο αναπτύσσεται το ρι-
ζικό σύστημα των φυτών, δεν επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη γονιμότητα, την οποία εξασφαλί-
ζει το έδαφος. Έτσι, γίνονται από πολύ νωρίς 
συνεχείς λιπάνσεις με όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία για την ανάπτυξη των φυτών. Η τεχνική 
αυτή θεωρείται ως ενδιάμεση της καλλιέργειας 
στο έδαφος και αυτής που αναπτύσσεται στο 
επόμενο κεφάλαιο, της καλλιέργειας δηλαδή 
χωρίς έδαφος.

3.7
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Καλλιέρ-
γεια χωρίς έδαφος 
(υδροπονική καλλι-
έργεια)

3.8.1. Εκτάσεις, πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα

Οι πρώτες γνωστές προσπάθειες για την 
καλλιέργεια φυτών σε νερό χρονολογούνται 
στο 17ο αιώνα, όταν ο Ιρλανδός Robert Boyle 
(1666) και ο Άγγλος John Woodward παρατή-
ρησαν την ανάπτυξη φυτών σε νερό ή νερό στο 
οποίο είχε προστεθεί λίγο χώμα. Εκατό χρό-
νια αργότερα, στη Γαλλία, οι de Saussure και 
Boussingault έδειξαν ότι τα φυτά περιέχουν 
C, Η, Ο και Ν, ενώ το 1860, στη Γερμανία, οι 

Sachs και Knop έδειξαν ότι, εκτός από αυτά τα 
τέσσερα στοιχεία, τα φυτά έχουν ανάγκη από 
Ρ, S, Ca, Mg, και Κ. Αυτοί μεγάλωσαν φυτά, σε 
διαλύματα που περιείχαν αυτά τα στοιχεία. Από 
τότε ανακαλύφτηκαν οι ανάγκες των φυτών για 
ιχνοστοιχεία (στοιχεία που χρειάζονται για την 
ανάπτυξη φυτών αλλά σε πολύ μικρές ποσότη-
τες) όπως Fe, Zn, Cu, Β, Mn, Μο και Cl και έτσι 
τέθηκαν οι βάσεις για την καλλιέργεια χωρίς 
έδαφος.

Σήμερα, η καλλιέργεια φυτών (κηπευτικά 
και ανθοκομικά είδη) εκτός εδάφους ή υδρο-
πονική καλλιέργεια, όπως συνήθως ονομάζεται, 
είναι μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τεχνική και 
εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Στον 
πίνακα 3.1 φαίνονται οι εκτάσεις υδροπονικής 
καλλιέργειας σε μερικές χώρες της Ευρώπης:

Εικ. 3.13

Κάθετη καλλιέργεια φράουλας σε δοχεία  
(σωλήνες)

Τα πλεονεκτήματα της υδροπονικής καλλιέργειας 
είναι τα εξής:
1.  Επειδή το θρεπτικό διάλυμα είναι ομοιογενές 

(σε αντίθεση με το χώμα), η δειγματοληψία, 
ανάλυση και ρύθμιση των συστατικών είναι 
εύκολη, είναι δυνατός ο έλεγχος της θρέψης 
των φυτών με μεγάλη ακρίβεια. Κατά συνέ-
πεια, η παραγωγή είναι μεγάλη και η ποιότη-
τα των προϊόντων είναι άριστη. Επίσης, εξοι-
κονομείται λίπασμα και νερό.

3.8
Χώρα Έκταση

Κηπευτικά
(στρέμματα)

Καλλωπιστικά

     - άνθη 

Σύνολο

Ολλανδία 32.900 17.330 50.230

Ισπανία 10.000

Γαλλία 9.000 730 9.730

Βέλγιο 6.000

Γερμανία 600 - 600

Ιταλία 300 68 368

Ελλάδα 300 30 330

Πίνακας 1.1 Εκτάσεις, παραγωγή και αποδό-
σεις

κηπευτικών στην Ελλάδα
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2.  Μπορούν να γίνουν καλλιέργειες σε περιοχές 
όπου η κανονική καλλιέργεια στο έδαφος δεν 
είναι δυνατή, π.χ. σε έρημα μέρη ή σε ρηχά ή 
αλμυρά εδάφη.

3.  Η απολύμανση του διαλύματος είναι εύκολη 
και μπορεί να καλλιεργείται το ίδιο είδος φυ-
τού συνέχεια, χωρίς τον κίνδυνο ανάπτυξης 
ασθενειών εδάφους.

4.  Το θρεπτικό διάλυμα, ακόμα και σε περιο-
χές με χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να θερ-
μανθεί εύκολα. Αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη 
του φυτού και αυξάνει την παραγωγή και την 
πρωιμότητα.

Τα κύρια μειονεκτήματα της υδροπονικής καλλι-
έργειας είναι:
1.  Το υψηλό κόστος εγκατάστασης του συστή-

ματος.
2.  Το κόστος κατασκευής του θερμοκηπίου, το 

οποίο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με συ-
στήματα που ελέγχουν τη σύσταση του θρε-
πτικού διαλύματος και τις συνθήκες του πε-
ριβάλλοντος (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, 
εξαερισμός).

3. Η ανάγκη εκπαίδευσης του παραγωγού.

Εικ. 3.14
Σύστημα ρύθμισης και ελέγχου του pH του θρε-

πτικού διαλύματος

3.8.2. Συστήματα υδροπονικής καλλι-
έργειας

Τα διάφορα συστήματα υδροπονικής καλ-
λιέργειας που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τα 
εξής:

α) Καλλιέργεια σε δοχεία με νερό (Water ή 
tank culture)

Με αυτήν τη μέθοδο τα φυτά καλλιεργούνται 
σε δοχεία γεμάτα με θρεπτικό διάλυμα. Τα δο-
χεία πρέπει να έχουν βάθος τουλάχιστον 15 εκ. 
και μια εξαγωγή νερού με βάνα στη βάση. Γε-
μίζονται με θρεπτικό διάλυμα και καλύπτονται 
εξωτερικά με μαύρο πλαστικό ή πολυστερίνη 
για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης βρύων. Το 
κάλυμμα των δοχείων φτιάχνεται από πλαστικό 
πλέγμα και πριονίδι, περλίτη ή άλλο υπόστρω-
μα κατάλληλο για σπορά. Οι σπόροι σπέρνο-
νται στο υπόστρωμα του καλύμματος και οι ρί-
ζες αναπτύσσονται μέσα στο θρεπτικό διάλυμα. 
Μετά την ανάπτυξη των πρώτων 2-3 φύλλων, 
η στάθμη του διαλύματος χαμηλώνει κατά 2-3 
εκ. κάτω από το πλέγμα, έτσι ώστε οι ρίζες να 
βρίσκονται στο νερό, ενώ ο κορμός παραμένει 
στον αέρα.

Το σύστημα αυτό είναι κατάλληλο για μικρά 
φυτά όπως το μαρούλι, αλλά δεν εφαρμόζεται 
σε εμπορική κλίμακα λόγω του υψηλού κόστους 
εγκατάστασής του. Άλλα μειονεκτήματά του εί-
ναι ότι πολλές φορές, οι ρίζες υποφέρουν από 
έλλειψη οξυγόνου και το θρεπτικό διάλυμα 
πολύ γρήγορα χάνει την ισορροπία συστατικών 
και συχνά χρειάζεται αλλαγή.

β) Καλλιέργεια σε χαλίκι ή άμμο
Η χοντρή ποταμίσια άμμος ή το ψιλό χαλίκι 

από βασάλτη ή γρανίτη είναι κατάλληλα υλικά 
για υποστρώματα φυτών. Το υλικό αυτό χρησι-
μοποιείται σε αλίες που φτιάχνονται στο έδα-
φος ή σε κανάλια από γαλβανισμένο σίδηρο ή 
μπετόν. Οι κόκκοι των υλικών πρέπει να έχουν 
διάμετρο περίπου 0,75 εκ. και να μην υπάρχουν 
μικροί κόκκοι, που μπορούν να μαζεύονται στη 
βάση των αλιών. Τα χαλίκια πρέπει να είναι
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στρογγυλά και όχι κοφτερά, γιατί αλλιώς μπο-
ρούν να προκαλέσουν τραύματα στις ρίζες των 
φυτών.

Οι διαστάσεις των αλιών ή των καναλιών 
εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης, 
αλλά τυπικές τιμές είναι 30 x 1 μ. με διαδρόμους 
0,5-1,0 μ. και με βάθος υποστρώματος 20-25 εκ. 
Οι αλίες ή τα κανάλια τοποθετούνται επίπεδα, 
ώστε η διανομή νερού να γίνεται ομοιόμορφα, 
σε όλο το μήκος της εγκατάστασης. Κάθε αλία 
συνδέεται με δεξαμενή, η οποία τροφοδοτεί το 
σύστημα με ένα πλήρες θρεπτικό διάλυμα. Η 
συχνότητα άρδευσης εξαρτάται από τις καιρι-
κές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, 
ηλιοφάνεια) και από το είδος και το στάδιο 
ανάπτυξης του φυτού. Τα μεγάλα φυτά έχουν 
μεγαλύτερες απαιτήσεις από τα μικρά φυτά. 
Σε κάθε άρδευση η αλία ή το κανάλι γεμίζει 
με θρεπτικό διάλυμα από τη δεξαμενή. Στη 
συνέχεια, το διάλυμα αυτό αποστραγγίζεται 
διαμέσου σωλήνων που βρίσκονται στη βάση 
του υποστρώματος. Κάθε φορά που γίνεται 
άρδευση το θρεπτικό διάλυμα αντικαθιστά τον 
αέρα στους πόρους του υποστρώματος. Με την 
αποστράγγιση ο αέρας εισάγεται ξανά στους 
πόρους, ανανεώνοντας έτσι την παροχή οξυγό-
νου. Όσο πιο γρήγορα τρέχει το νερό, τόσο πιο 
ολοκληρωμένη είναι η αλλαγή του αέρα. Στην 
πράξη, μια αρδευτική περίοδος 10-15 λεπτών, 
η οποία ακολουθείται από αποστράγγιση 15-30 
λεπτών είναι αρκετή.

γ) Τύρφη
Τύρφη είναι το προϊόν αποσύνθεσης φυτών 

όπως το σφάγνο (Sphagnum, είδος βρύου), τα 
οποία αναπτύσσονται σε διάφορα βαλτώδη 
μέρη του κόσμου (κυρίως Ρωσία, Σκανδιναβία, 
Καναδάς, Ιρλανδία). Η τύρφη είναι ένα πολύ 
ελαφρύ υλικό που αποτελεί θαυμάσιο υπό-
στρωμα για την ανάπτυξη των φυτών, εξαιτίας 
της ιδιότητας που έχει να κρατά υγρασία στους 
πόρους αλλά και να αερίζεται καλά. Η τύρφη, 
όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο του πολ-
λαπλασιασμού, χρησιμοποιείται σε μεγάλο 
βαθμό στα μείγματα σποράς και ως υπόστρωμα 
καλλωπιστικών φυτών σε γλάστρες.

Για την καλλιέργεια φυτών (κηπευτικών και 
ανθέων) εκτός εδάφους, μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε τύρφη ως υπόστρωμα με δύο τρό-
πους:
—  τύρφη σε αυλάκια ή κανάλια (όπως την 

άμμο)
—  τύρφη σε σάκους, με 1-4 θέσεις φύτευσης φυ-

τών ανά σάκο.
Όταν η τύρφη χρησιμοποιείται σε αυλάκια, 

το πότισμα γίνεται με σταγόνες (στάγδην), με 
την τοποθέτηση σταλακτήρων δίπλα στα φυτά, 
κατά μήκος του αυλακιού. Το θρεπτικό διάλυ-
μα που περισσεύει αποστραγγίζεται διαμέσου 
σωλήνων στη βάση του αυλακιού και μετά από 
φιλτράρισμα κυκλοφορεί ξανά στο σύστημα.

Όταν η τύρφη βρίσκεται σε σάκους, το 
θρεπτικό διάλυμα συνήθως δεν ανακυκλώνε-
ται. Υπάρχουν διάφορες συσκευασίες σάκων 
που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ο παραγωγός, 
όμως, μπορεί να φτιάξει τους σάκους μόνος του. 
Το μήκος των σάκων διαφέρει ανάλογα με τον 
αριθμό φυτών που θα φυτευτούν (για 3 φυτά 
τομάτας θα είναι περίπου από 81 έως 127 εκ., 
με όγκο γύρω στα 45-50 λίτρα). Επειδή η τύρ-
φη είναι όξινη, το pH πρέπει να ρυθμιστεί πριν 
από το φύτεμα (5,5-6,5 είναι το ιδανικό pH για 
τα περισσότερα κηπευτικά) και πρέπει επίσης 
να προστεθεί λίπασμα για την καλή ανάπτυξη 
των φυτών. Σε εμπορικές συσκευασίες αυτό γί-
νεται στο εργοστάσιο. Όμως, ο παραγωγός που 
φτιάχνει μόνος του τους σάκους πρέπει ο ίδιος 
να προσθέσει ασβέστιο και άλλα στοιχεία. Τα 
λιπάσματα που χρειάζονται για μια μπάλα (350 
λίτρα) τύρφης είναι:

- 2 κιλά δολομίτης
- 150 γραμ. ουρία
- 300 γραμ. ΚΗΟ

3

- 150 γραμ. K
2
SO

4

- 0,5 κιλά υπερφωσφορικό
- ιχνοστοιχεία
Οι σάκοι τοποθετούνται σε σειρές και η τύρ-

φη διαβρέχεται με την προσθήκη νερού (περί-
που 10 λίτρα ανά σάκο), ανοίγοντας μια τρύπα 
στην πάνω επιφάνεια και ποτίζοντας με το λά-
στιχο. Μετά από αυτό το πρώτο πότισμα, κάθε 
σάκος αφήνεται για 1-2 ημέρες, ώστε η τύρφη
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να υγρανθεί ομοιόμορφα. Στη συνέχεια κάνου-
με 2-3 χαραγές , η κάθε μια μήκους 5-7 εκ. και 
σε ύψος περίπου 2,5 εκ. από τη βάση, ώστε να 
επιτρέπει την αποστράγγιση του πλεονάσματος 
του νερού και του θρεπτικού διαλύματος κατά 
τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Κατά τη μεταφύτευση των φυτών στους σά-
κους, ο παραγωγός ανοίγει τις θέσεις για τα 
φυτά, κόβοντας το πλαστικό στην πάνω επιφά-
νεια του σάκου με κοφτερό μαχαίρι. Τα φυτά 
τοποθετούνται 2-3 εκ. κάτω από την επιφάνεια 
της τύρφης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται 
η παροχή οξυγόνου και νερού στις ρίζες του 
φυτού, καθώς και η ανταλλαγή συστατικών. Βα-
θύτερη φύτευση αποφεύγεται, γιατί μπορεί να 
προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου στις ρίζες.

Το πότισμα γίνεται με θρεπτικό διάλυμα 
χρησιμοποιώντας το σύστημα της στάγδην άρ-
δευσης και ένα σταλακτήρα ανά φυτό. Η συ-
χνότητα άρδευσης και η ποσότητα νερού κάθε 
φορά εξαρτάται από το είδος και το στάδιο 
ανάπτυξης του φυτού. Ένας γενικός δείκτης για 
την ανάγκη ή όχι άρδευσης είναι να πάρουμε 
μια χούφτα τύρφης από τη ζώνη ριζοβολίας και 
να την πιέσουμε λίγο. Τότε:
—  εάν απορρέει πολύ νερό με λίγη πίεση, η 

τύρφη είναι βρεγμένη και το πότισμα πρέπει 
να μειωθεί

—  εάν απορρέει λίγο νερό, η τύρφη έχει τη σω-
στή υγρασία και δε χρειάζεται πότισμα

—  εάν δεν απορρέει καθόλου νερό, η τύρφη εί-
ναι ξερή και χρειάζεται πότισμα αμέσως.

Ο παραγωγός αποφεύγει την υπερβολική 
άρδευση, γιατί μαζεύεται στάσιμο νερό μέσα 
στο σάκο, οι ρίζες δεν αερίζονται καλά, η ανά-
πτυξη των φυτών μειώνεται και οι κορυφές λε-
πταίνουν και κιτρινίζουν. Επίσης, αποφεύγει 
την ξήρανση της τύρφης, γιατί η ξηρή τύρφη δεν 
βρέχεται εύκολα τα φυτά στερούνται το νερό, 
με επακόλουθα μάρανση, μείωση της ανάπτυ-
ξης και απώλεια της παραγωγής.

Η τύρφη σε σάκους χρησιμοποιείται συ-
νήθως για μια μόνο καλλιέργεια. Το σύστημα 
εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα στη Βόρεια 
Ευρώπη, όπου τα αποτελέσματα είναι πολύ 

θετικά (υψηλή παραγωγή και καλή ποιότητα 
προϊόντος). Επίσης, αποφεύγεται η απολύμαν-
ση του υποστρώματος και ελέγχεται εύκολα η 
ανάπτυξη του ριζικού συστήματος καθώς και 
του εναερίου φυτού. Το κύριο μειονέκτημα εί-
ναι το κόστος της τύρφης, το οποίο είναι πολύ 
υψηλό, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, λόγω της εισα-
γωγής της.

Εικ. 3.15
Καλλιέργεια τομάτας σε πετροβάμβακα

δ) Πετροβάμβακας (rockwool)
Ο πετροβάμβακας είναι ένα αδρανές υλικό 

που κατασκευάζεται από τρία βασικά πετρώ-
ματα: διαβάση (είδος βασάλτη) 60%, ασβεστό-
πετρα 20% και κάρβουνο 20%. Τα πετρώματα 
αυτά θερμαίνονται μέχρι τους 1600°C και το 
διάπυρο μείγμα πέφτει στη συνέχεια σε ένα τύ-
μπανο που περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, 
ώστε κατά την ψύξη το υλικό αυτό να πάρει τη 
μορφή λεπτών ινών. Οι ίνες συμπιέζονται σε 
πλάκες διαφόρων διαστάσεων, οι οποίες παρέ-
χουν τις εξής ιδανικές για την καλλιέργεια φυ-
τών ιδιότητες:
—  γύρω στο 95% του ολικού όγκου τους αποτε-
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λούν πόροι, οι οποίοι συγκρατούν αέρα και 
θρεπτικό διάλυμα

—  ο πετροβάμβακας είναι αδρανές υλικό και 
έχει pH γύρω στο 7,0. Αυτό θεωρείται κατάλ-
ληλο για την καλλιέργεια των περισσοτέρων 
κηπευτικών

—  είναι ελαφρύς και αποστειρωμένος, όταν 
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά

—  παρουσιάζει σταθερότητα στη δομή του και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από μια φορά. 
Ο πετροβάμβακας χρησιμοποιείται σε με-

γάλη κλίμακα για την καλλιέργεια κηπευτικών 
(κυρίως τομάτες και αγγούρια) και ανθοκομι-
κών ειδών (τριαντάφυλλα, ορχιδέες κ.ά.) στην 
Ολλανδία καθώς και στην Αγγλία, Γαλλία και 
σε πολλές ακόμη χώρες. Εισάγεται στην Ελλά-
δα αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες, λόγω του 
υψηλού κόστους του.

Στην εφαρμογή του συστήματος με πετρο-
βάμβακα, οι πλάκες τοποθετούνται σε σειρές 
πάνω σε μια ειδική κατασκευή από φελιζόλ. 
Αυτό παρέχει μια στερεή βάση και καλύπτεται 
με ένα πλαστικό φύλλο (άσπρο από έξω και 
μαύρο από μέσα), το οποίο διπλώνεται ώστε 
να καλύψει και την πάνω επιφάνεια του πετρο-
βάμβακα. Οι σπόροι σπέρνονται αρχικά σε μι-
κρούς κύβους πετροβάμβακα και, όταν τα φυτά 
αποκτήσουν κατάλληλο μέγεθος (συνήθως 2-3 
πραγματικά φύλλα), οι κύβοι τοποθετούνται 
πάνω στις πλάκες πετροβάμβακα, ώστε η παρα-
πέρα ανάπτυξη του ριζικού συστήματος να γίνει 
μέσα στις πλάκες.

Εικ. 3.16
Τοποθέτηση των πλακών του πετροβάμβακα στο 

θερμοκήπιο

Σε κάθε πλάκα των 90 εκ. μήκους τοποθε-
τούνται 2 ή 3 φυτά ανάλογα με το είδος. Δίπλα 
σε κάθε φυτό τοποθετείται ένας σταλακτήρας 
και το πότισμα και η υδρολίπανση γίνονται με 
στάγδην άρδευση.

Εικ. 3.17
Τοποθέτηση κύβου με σπορόφυτο τομάτας στην 

πλάκα του πετροβάμβακα

Σε μια παραλλαγή του συστήματος, η καλλι-
έργεια σε πετροβάμβακα μπορεί να γίνει όπως 
και με την τύρφη, δηλαδή σε σάκους. Κάθε σά-
κος αποτελεί μια πλάκα πετροβάμβακα τυλιγ-
μένη με πλαστικό. Ο τρόπος καλλιέργειας είναι 
παρόμοιος με αυτόν που περιγράφεται παρα-
πάνω για την τύρφη. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
αντί για πετροβάμβακα ο σάκος μπορεί να γε-
μίζεται με περλίτη. Αυτός αποτελεί ένα ακόμη 
αδρανές υλικό, κατάλληλο για την καλλιέργεια 
φυτών χωρίς έδαφος. Επιπλέον, είναι υλικό που 
κατασκευάζεται στην Ελλάδα, οπότε είναι πιο 
οικονομικό σε σχέση με τον πετροβάμβακα.
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Εικ. 3.18
Το ριζικό σύστημα της τομάτας όπως αυτό ανα-

πτύσσεται σε πλάκα πετροβάμβακα

ε) Καλλιέργεια σε λεπτή στοιβάδα θρε-
πτικού διαλύματος - Nutrient film technique 
(NFT)

Η καλλιέργεια φυτών σε λεπτή στοιβάδα 
θρεπτικού διαλύματος (γνωστό ως nutrient 
film technique ή NFT) ξεκίνησε από την Αγ-
γλία προς το τέλος της δεκαετίας του ’60. Στην 
τεχνική αυτή, εκτός από ένα μικρό κύβο μέσα 
στον οποίο φυτρώνει ο σπόρος και μεγαλώνει 
το φυτό, στο σπορείο, δεν υπάρχει άλλο στερεό 
υπόστρωμα και το φυτό αναπτύσσεται σε ένα 
θρεπτικό διάλυμα το οποίο επανακυκλοφορεί.

Το σύστημα NFT αποτελείται από μια δε-
ξαμενή, η οποία τοποθετείται στο έδαφος, στο 
χαμηλότερο σημείο του θερμοκηπίου και κα-
νάλια, τα οποία τοποθετούνται πάνω στο έδα-
φος ή σε ανυψωμένα στηρίγματα, έτσι ώστε να 
έχουν μια ελαφρά κλίση προς τη δεξαμενή. Τα 
κανάλια κατασκευάζονται από γαλβανισμένο 
σίδηρο, πολυστερίνη ή άλλο κατάλληλο υλικό 
και η βάση και οι πλευρές τους καλύπτονται με 
πλαστικό. Τα φυτά τοποθετούνται στα κανάλια 

και το πλαστικό (μαύρο από μέσα και άσπρο 
από έξω) χρησιμοποιείται για να καλύψει τις 
ρίζες, οι οποίες χρειάζονται σκοτάδι για την 
ανάπτυξή τους. Με τη βοήθεια μιας αντλίας, το 
θρεπτικό διάλυμα μεταφέρεται στο υψηλότερο 
σημείο του συστήματος από όπου ρέει πίσω στη 
δεξαμενή δια μέσου των καναλιών. Η ροή του 
νερού ρυθμίζεται έτσι, ώστε οι ρίζες του κάθε 
φυτού να βρίσκονται σε μια λεπτή στοιβάδα του 
θρεπτικού διαλύματος.

Η σύνθεση και το pH του διαλύματος ρυθμί-
ζονται από ηλεκτρόδια και όργανα ελέγχου και

Εικ. 3.19
Σπορόφυτο αναπτυγμένο σε κύβο jiffy-7

το σύστημα ολόκληρο μπορεί να προσφέρει 
ένα μεγάλο βαθμό αυτοματοποίησης, όπως η 
ρύθμιση της σύνθεσης και της θερμοκρασίας 
του θρεπτικού διαλύματος. Το σύστημα NFT 
δίνει στον παραγωγό τη δυνατότητα να ελέγχει 
την ανάπτυξη των φυτών με μεγάλη ακρίβεια, 
ώστε να μεγιστοποιεί την παραγωγή και την 
ποιότητα των προϊόντων. Προσφέρει επίσης, 
οικονομία στην κατανάλωση λιπασμάτων και 
νερού.
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 Ρύθμιση του 
χρόνου άνθησης

Πριν από μερικά χρόνια η άνθηση φυτών 
εκτός εποχής (π.χ. χρυσάνθεμων την άνοιξη) 
ήταν κάτι αδιανόητο. Σήμερα όμως, η γεωπονι-
κή επιστήμη ανακάλυψε ότι μπορεί να παρέμβει 
στη θαυμάσια διαδικασία της άνθησης, ρυθμί-
ζοντας το χρόνο ανάλογα με τις επιθυμίες μας.

Ο βασικός παράγοντας στον οποίο επεμ-
βαίνουμε όταν ρυθμίζουμε την άνθηση είναι η 
φωτοπερίοδος. Τι είναι όμως η φωτοπερίοδος; 
Είναι η διάρκεια της ημέρας σε ένα εικοσιτε-
τράωρο (φως και περίοδος).

Η παρατήρηση, λοιπόν, που αξιοποιήθηκε 
στην περίπτωση του χρυσάνθεμου ήταν ότι αυτό 
αναπτυσσόταν σε συνθήκες μεγάλης ημέρας 
(καλοκαίρι) και άνθιζε τότε που η ημέρα ήταν 
σε διάρκεια, περίπου ίση με τη νύχτα. Όταν στη 
συνέχεια τοποθετήθηκαν φυτά χρυσάνθεμου σε 
τεχνητές συνθήκες ίδιες με αυτές που επικρα-
τούν στη φύση, τότε επιτεύχθηκε αυτό που πριν 
από χρόνια ήταν αδιανόητο. Η άνθηση δηλα-
δή του φυτού σε άλλη περίοδο, εκτός από τον 
Οκτώβριο.

Οι τεχνητές συνθήκες φωτισμού επιτυγχά-
νονται με απλά μέσα, όπως είναι οι κοινοί λα-
μπτήρες πυρακτώσεως και φθορισμού. Αν και 
οι λαμπτήρες φθορισμού παράγουν φως που 
διαφέρει από το ηλιακό, προτιμώνται γιατί εί-
ναι οικονομικότεροι. Για να εξισορροπηθεί δε 
το φάσμα του φωτός και να πλησιάσει αυτό του 
ήλιου, χρησιμοποιούνται και οι λαμπτήρες πυ-
ρακτώσεως στην αναλογία 2:1. Η διάρκεια του 
τεχνητού φωτισμού μπορεί να ρυθμίζεται από 
ένα απλό χρονοδιακόπτη.

Σε άλλες περιπτώσεις είναι ενδεχόμενο να 
υπάρξει το εντελώς αντίθετο πρόβλημα: να 
χρειαστεί δηλαδή, να μικρύνει η διάρκεια της 
ημέρας. Αυτό επιτυγχάνεται πιο δύσκολα, για-
τί πρέπει ορισμένες ώρες να καλύπτονται τα 
φυτά με ένα μαύρο, αδιαπέραστο από το φως 
πλαστικό. Δυστυχώς, ο αυτοματισμός ανοίγμα-

τος-κλεισίματος του πλαστικού είναι πιο πολύ-
πλοκος και πιο ακριβός από τον αντίστοιχο αυ-
τοματισμό του χρονοδιακόπτη.

 Νάνα φυτά- 
Νανοποίηση

Φαίνεται πως όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα 
αυτό είχαν στο νου τους την αρχαία ρήση «ουκ 
εν τω πολλώ το ευ». Είναι αλήθεια πως σε κά-
ποιες περιπτώσεις η μικρή ανάπτυξη ενός φυ-
τού δίνει μια ξεχωριστή εικόνα, η οποία είναι 
άλλοτε αποδεκτή και άλλοτε όχι. Η πιο χαρα-
κτηριστική μορφή νάνων φυτών είναι τα «μπον-
σάι». Οι Γιαπωνέζοι θέλοντας να μιμηθούν τη 
φύση, ανέπτυξαν αυτή την τεχνική παραγωγής 
νάνων φυτών σε μικρά δοχεία. Η τεχνική ξεκί-
νησε από την παρατήρηση ότι στη φύση τα δέ-
ντρα που αναπτύσσονταν σε δυσμενές περιβάλ-
λον (βραχώδη μέρη, ανεμόπληκτα), δεν είχαν 
ανάλογη ανάπτυξη με αυτά που αναπτύσσονταν 
υπό κανονικές συνθήκες. Για λόγους επιβίωσης, 
δηλαδή, αποκτούσαν μικρή ανάπτυξη με μικρή 
φυλλική επιφάνεια, έτσι ώστε οι ανάγκες τους 
σε νερό και θρεπτικά στοιχεία να είναι μικρές. 
Με αυτό τον τρόπο είχαν μεν τα χαρακτηρι-
στικά του δέντρου αλλά σε μικρογραφία. Οι 
Γιαπωνέζοι μεταφέροντας στην πράξη τεχνη-
τές δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης και με κα-
τάλληλους χειρισμούς (κλαδέματα, δεσίματα) 
κατάφεραν να δώσουν νάνα μορφή σε δέντρα 
που αν αναπτύσσονταν κανονικά θα έφταναν 
σε ύψος πολλών μέτρων.

Αν και πολλοί θλίβονται από την εικόνα 
ενός νάνου πεύκου, για παράδειγμα, εντούτοις 
υπάρχουν άλλοι που θέλουν στο σαλόνι τους 
ένα δέντρο «μπονσάι». Η δυσκολία, αν ξεπερά-
σει κανείς το υψηλό κόστος που έχουν αυτά τα 
φυτά, βρίσκεται στο γεγονός ότι πρέπει να δέ-
χονται λεπτούς χειρισμούς και περιποιήσεις για 
όλη τους τη ζωή. Ειδάλλως, ή θα ξεραθούν ή θα 
αρχίσουν να αναπτύσσονται ως κανονικά δέ-
ντρα, οπότε ο αγοραστής θα έχει πληρώσει πολ-

3.9

3.10
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λά χρήματα για την αγορά ενός κοινού δέντρου.
Ένας άλλος τρόπος επηρεασμού του μεγέ-

θους των φυτών είναι με τη χρησιμοποίηση χη-
μικών επιβραδυντών της βλάστησης, όπως είναι 
το chlormequat. Αυτή η τεχνική, που έχει ως 
στόχο την ανάπτυξη νάνων φυτών, εφαρμόζεται 
σε καλλωπιστικά φυτά, είτε ανθόφυτα (γαρδέ-
νια) είτε πράσινα φυλλώδη φυτά (φίκος βενια-
μίν).

Τελευταία, η τεχνική των επιβραδυντών 
εφαρμόζεται στη χώρα μας και στα λαχανικά 
τα οποία λόγω ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης 
ή υπερβολικής λίπανσης μπορεί να αποκτούν 
υπερβολικά μεγάλο μέγεθος (τομάτα θερμοκη-
πίου). Η κατεύθυνση, βέβαια, σε αυτή την περί-
πτωση δεν είναι η νανοποίηση, αλλά η ανακοπή 
της υπερβολικής ανάπτυξης. Ο στόχος παραγω-
γής τέτοιων ανθοκομικών φυτών είναι να πά-
ρουν μια μορφή «κόμπακτ», πιο συμπαγή δηλα-
δή, ώστε στα μεν ανθόφυτα να κυριαρχούν τα 
λουλούδια, τα δε φυλλώδη να έχουν μια πλού-
σια φυλλική επιφάνεια, σε μικρό μέγεθος. Το 
μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι, όταν 

περάσει η επίδραση της επιβραδυντικής ουσίας, 
με το χρόνο, τα φυτά επανέρχονται στον αρχικό 
ρυθμό ανάπτυξης.

Τέλος, μια μορφή νανοποίησης που εφαρ-
μόζεται στην καλλιέργεια των φυτών, βασίζεται 
σε κληρονομικούς παράγοντες. Έτσι, για πα-
ράδειγμα, στο φασολάκι υπάρχουν νάνες ποι-
κιλίες μικρής ανάπτυξης, όπου το φυτό αποκτά 
πολύ μικρό μέγεθος ανάπτυξης, σε αντίθεση 
με τις αναρριχώμενες ποικιλίες, στις οποίες τα 
φυτά αναπτύσσονται σε μεγάλο ύψος.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι νάνα φυτά μπορούν να παραχθούν:
—  με κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς 

(κλαδέματα) και τεχνητές συνθήκες στέρη-
σης νερού και θρεπτικών στοιχείων (μπον-
σάι)

—  με τη χρήση χημικών ουσιών που προκαλούν 
επιβράδυνση της βλάστησης (γαρδένια, φί-
κος)

—  με τη χρησιμοποίηση γενετικού υλικού (οι 
σπόροι που έχουν το χαρακτηριστικό της μι-
κρής ανάπτυξης (π.χ. φασολάκι).

Εικ. 3.20
Φυτά νανοποιημένα με τη χρήση χημικών επιβραδυντών
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι βασικές αρχές που αφορούν στις καλλιεργητικές περιποι-
ήσεις των καλλιεργούμενων φυτών. Ο ρόλος του εδάφους, η κατεργασία του και η βελτίωση 
των ιδιοτήτων του είναι ο θεμέλιος λίθος της καλλιέργειας.

Φροντίδες όπως η λίπανση, η άρδευση, η μεταφύτευση, η φυτοπροστασία, τα κλαδέματα, 
η υποστύλωση και η υποβοήθηση της καρπόδεσης, που αναλύονται στη συνέχεια, είναι απα-
ραίτητες για την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων 
προϊόντων.

Παρουσιάζονται δύο νέες τεχνικές καλλιέργειας: η καλλιέργεια σε δοχεία και η καλλιέρ-
γεια χωρίς έδαφος, που αποτελούν σήμερα εναλλακτικές λύσεις, όταν το έδαφος είναι ακα-
τάλληλο για καλλιέργεια για διάφορους λόγους (πετρώδες, υψηλή αλατότητα κλπ.).

Τέλος, δίνονται πληροφορίες για τη ρύθμιση του χρόνου άνθησης, που σήμερα αποτελεί 
ένα σημαντικό στόχο όλων των ανθοπαραγωγών, ώστε να παράγουν και να διαθέτουν κομ-
μένο λουλούδι όλο το χρόνο. Η τεχνική της νανοποίησης των φυτών, με την οποία κλείνει το 
κεφάλαιο 3, αποτελεί μια σύγχρονη εφαρμογή σε ανθοκομικά κυρίως φυτά και έχει στόχο 
την ομοιόμορφη παρουσίαση των φυτών, ώστε να είναι πιο δελεαστικά στον καταναλωτή.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα καλό έδαφος.
2.  Ποια είναι τα λιπαντικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη θρέψη των φυτών; Δώστε 

παραδείγματα.
3. Από ποιους παράγοντες εξαρτώνται οι ανάγκες των φυτών σε νερό;
4. Τι είναι το σπορείο; Πόσα είδη σπορείων υπάρχουν;
5.  Ποια υλικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός μείγματος; Περιγράψτε συνο-

πτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
6. Ποιους στόχους εξυπηρετεί το κλάδεμα των φυτών; Δώστε παραδείγματα.
7. Ποια είναι η σχέση των φυτορμονών με τη διατροφή μας και το περιβάλλον;
8. Αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της υδροπονικής καλλιέργειας.
9.  Με ποιο τρόπο ρυθμίζεται ο χρόνος άνθησης των φυτών; Αναφέρετε τα μέσα που χρη-

σιμοποιούνται.
10. Ποιες επιλογές υπάρχουν για την παραγωγή νάνων φυτών;
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Συλλογή σπόρων κηπευτικών και ανθέων.

Σκοπός
Να δημιουργήσουν οι μαθητές μια συλλογή σπόρων κηπευτικών και ανθέων και να εξοι-

κειωθούν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός.

Απαιτούμενα υλικά
Σπόροι κηπευτικών και ανθοκομικών ειδών.

Εκτέλεση
Ο καθένας να προμηθευτεί σπόρους 2-3 κηπευτικών ή και ανθοκομικών ειδών. Οι σπόροι 

να τοποθετηθούν σε σακουλάκια από διαφανές πλαστικό και κάθε σακουλάκι να φέρει το 
όνομα του είδους.

Με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσουν οι μαθητές μια συλλογή που δείχνει τη μεγάλη πολυ-
μορφία των σπόρων όσον αφορά στο σχήμα, στο μέγεθος, στο χρώμα κ.ά. και θα είναι απα-
ραίτητο να μπορούν να ξεχωρίσουν μια αγγουριά από μια τοματιά, χωρίς να σπείρουν και να 
περιμένουν το σχηματισμό του καρπού.

Εργαστηριακή άσκηση 2

Σπορά κηπευτικών.

Σκοπός
Να μελετήσουν οι μαθητές την επίδραση του τρόπου σποράς στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 

των φυτών.

 Απαιτούμενα υλικά
1) Σπόροι λαχανικών
2) Υπόστρωμα σποράς
3) Κιβώτια σποράς.

Εκτέλεση
Ένα υπόστρωμα σποράς (π.χ. τύρφη-άμμος σε αναλογία 1:1), τοποθετείται σε δύο κιβώ-

τια σποράς βάθους 5 εκ. Περίπου 20 σπόροι 3-4 ειδών σπέρνονται σε γραμμές. Κάθε γραμμή 
σημαδεύεται στην άκρη με ένα ξυλάκι που φέρει το όνομα του είδους.
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Στη συνέχεια οι σπόροι καλύπτονται με το ίδιο μείγμα, σε βάθος 1εκ. στο ένα κιβώτιο και 
3εκ. στο άλλο. Η επιφάνεια του υποστρώματος πιέζεται ελαφρά και καλύπτεται με ένα φύλλο 
απορροφητικού χαρτιού (χαρτί κουζίνας) πάνω στο οποίο γίνεται ελαφρύ πότισμα. Μετά το 
πότισμα τα κιβώτια τοποθετούνται μαζί, στον ίδιο χώρο (θερμοκρασία δωματίου).

Τα είδη που προτείνονται είναι:
- μαρούλι,
- αγγούρι ή πεπόνι ή κολοκύθι και
- τομάτα ή μελιτζάνα ή πιπεριά.
Τι συμπεραίνουμε όσον αφορά στο ρυθμό ανάδυσης και ανάπτυξης των φυτών, σε σχέση 

με το είδος και το βάθος της σποράς; Παρατηρήστε τη μορφολογία των φυτών κατά τα πρώτα 
στάδια της ανάπτυξης και στη συνέχεια μεταφυτέψτε μερικά φυτά σε άλλο υπόστρωμα (τύρ-
φη-άμμο), σε ατομικές γλάστρες και παρατηρήστε την παραπέρα ανάπτυξή τους.

Γίνεται επανάληψη του παραπάνω πειράματος, αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιείται μόνο 
άμμος ή χώμα ως υπόστρωμα, αντί για τύρφη-άμμο. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δια-
φορές στη βλαστική συμπεριφορά και στην ανάπτυξη των φυτών; Ποιο είναι το καλύτερο 
υπόστρωμα και ποιο το καλύτερο βάθος σποράς;

Εργαστηριακή άσκηση 3

Ανάπτυξη των φυτών.

Σκοπός
Να παρατηρήσουν οι μαθητές την ανάπτυξη των φυτών.

Απαιτούμενα υλικά
Υπόστρωμα τύρφης-άμμου.
Σπόροι μπάμιας και τομάτας.
Γλάστρες.

Εκτέλεση
Γεμίζονται 12 γλάστρες με ένα υπόστρωμα τύρφης-άμμου. Στις 6 γλάστρες σπέρνονται 3-
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4 σπόροι μπάμιας ανά γλάστρα, σε βάθος σποράς περίπου 2 εκ. και σας άλλες σπέρνονται 3-4 
σπόροι τομάτας. Όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος γύρω στα 4-5 εκ. και οι κοτυληδόνες είναι 
πλήρως ανοικτές, γίνεται αραίωμα των φυτών, ώστε να υπάρχει ένα ανά γλάστρα.

Η φροντίδα των φυτών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφ. 10, δηλ. υποστύλωση με 
σπάγκο ή καλάμι, κλάδεμα, πότισμα και λίπανση. Οι επεμβάσεις που γίνονται είναι οι εξής: 
α) Μπάμια: σε τρία φυτά οι καρποί συγκομίζονται στο στάδιο εμπορικής ωρίμανσης (δηλ. 
όταν έχουν μήκος 5-7 εκ). Στα άλλα τρία φυτά οι καρποί συγκομίζονται όταν είναι πλήρως 
ώριμοι (δηλ. ξηροί, με αναπτυγμένο σπόρο). Κάθε εβδομάδα σημειώνεται το ύψος των φυ-
τών, ο αριθμός των ανθέων που σχηματίζονται ανά φυτό και ο αριθμός καρπών που κόβονται.

β) Τομάτα: σε τρία φυτά αφαιρούνται οι πλάγιοι βλαστοί που σχηματίζονται στις μασχά-
λες των φύλλων όταν έχουν μήκος 3-4 εκ. Στα άλλα φυτά δεν αφαιρούνται οι βλαστοί. Κάθε 
εβδομάδα παρατηρείται το ύψος των φυτών. Όταν υπάρχουν καρποί, μετριέται ο αριθμός και 
το βάρος των καρπών σε κάθε συγκομιδή. Και στα δύο είδη η καλλιέργεια συνεχίζεται για 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συμπεράσματα: Ποια είναι η επίδραση του καρπού στην ανάπτυξη και στην παραγωγή 
της μπάμιας; Όταν συγκομίζονται οι καρποί σε μικρή ηλικία είναι μεγαλύτερη η παραγωγή 
και η ανάπτυξη του φυτού; Πού οφείλεται η διαφορά στην παραγωγή; Στη μείωση του αριθ-
μού των καρπών ή στην πτώση των ανθέων; Τι συμπεραίνουμε όσον αφορά στην συχνότητα 
συγκομιδής; Ποια είναι η επίδραση του κλαδέματος πάνω στην ανάπτυξη και στην παραγωγή 
της τομάτας; Πώς επηρεάζουν οι πλάγιοι βλαστοί την ανάπτυξη του φυτού, την παραγωγή και 
το μέγεθος των καρπών;
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Στους κήπους, στα πάρκα, στους δρόμους 
χρησιμοποιείται μια μεγάλη ποικιλία διακο-
σμητικών φυτών είτε για τα εντυπωσιακά, δια-
φόρων χρωμάτων και σχημάτων, αρωματικά ή 
όχι άνθη τους, είτε για το υπέροχο και πλούσιο 
φύλλωμά τους. Τα φυτά αυτά μπορεί να είναι 
ποώδη ή ξυλώδη, ετήσια ή πολυετή, φυλλοβόλα 
ή αειθαλή. Ο κατάλληλος συνδυασμός αυτών 
προσφέρει μια ξεχωριστή ομορφιά στο τοπίο 
που διακοσμούν, την οποία απολαμβάνει ο ιδι-
οκτήτης, ο επισκέπτης, ο περιπατητής και ο τα-
ξιδιώτης.

Αρκετά από αυτά τα φυτά, εύκολα μπορούν 
να καλλιεργηθούν μέσα σε ζαρντινιέρες και 
γλάστρες, στις βεράντες και στα μπαλκόνια των 
πολυκατοικιών και να δώσουν μια νότα ανάλα-
φρη στο βάρος των τσιμεντουπόλεων.

Κατά την επιλογή των καλλωπιστικών φυ-
τών, με στόχο να πετύχουμε τους κατάλληλους 
συνδυασμούς, χωρίζουμε τα φυτά αυτά στις πα-
ρακάτω κατηγορίες:

1. Ετήσια.
2. Διετή και πολυετή
3. Βολβώδη, ριζωματώδη και κονδυλώδη
4. Αναρριχώμενα
5. Αειθαλή θαμνώδη
6. Φυλλοβόλα θαμνώδη
7. Καλλωπιστικά δένδρα.

Με τη σειρά αυτή θα εξεταστούν παρακάτω 
σύντομα τα πιο συνηθισμένα της κάθε κατηγο-
ρίας και θα γίνει απλή αναφορά των υπολοί-
πων.

Ετήσια καλλω-
πιστικά φυτά

Ετήσια καλλωπιστικά χαρακτηρίζονται όλα 
τα φυτά τα οποία σπέρνονται, βλαστάνουν, 
αναπτύσσονται, ανθίζουν, κάνουν σπόρους 
και ξεραίνονται μέσα σε διάστημα 6-8 μηνών. 
Έχουν μεγάλη ποικιλία μεγέθους, χρωμάτων 
και αρωμάτων, έτσι που αποτελούν απαραίτητο 
συμπλήρωμα κάθε ανθόκηπου. Επιπλέον:
1.  Δεν έχουν μεγάλες καλλιεργητικές απαιτή-

σεις, ούτε πολλά έξοδα.
2. Δεν εξαντλούν πολύ το έδαφος.
3.  Κάθε χρόνο η θέση τους μέσα στον κήπο 

μπορεί να αλλάξει.
4.  Μπορούν να καλλιεργηθούν εύκολα σε κάθε 

είδους φυτοδοχεία και κιβώτια.
5.  Έχουν πλούσια ανθοφορία και τα άνθη τους 

είναι κατάλληλα για ανθοδέσμες. Διατηρού-
νται καλά στο ανθοδοχείο.

6.  Λόγω του μικρού βιολογικού κύκλου τους, 
δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
από εχθρούς και ασθένειες.

ο

Γενικά

Καλλωπιστικά φυτά
εξωτερικών χώρων

4.1

4
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Πολλαπλασιάζονται εύκολα, με σπόρο.
Στα ετήσια φυτά κατατάσσουμε και ορισμέ-

να διετή και πολυετή καλλωπιστικά, τα οποία 
πολλαπλασιάζονται με σπόρο και δίνουν άνθη 
από τον πρώτο χρόνο.

Ανάλογα με την εποχή σποράς και την επο-
χή άνθησης τα ετήσια καλλωπιστικά φυτά χωρί-
ζονται σε δύο ομάδες:
α)  Ετήσια φυτά άνοιξης. Σπέρνονται το δεύ-

τερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Όσα 
έχουν πασσαλώδη ρίζα σπέρνονται επί τό-
που, στην οριστική τους θέση, τα υπόλοιπα 
σε ψυχρό σπορείο, από όπου θα γίνει η με-
ταφύτευσή τους όταν θα έχουν 4-6 πραγματι-
κά φύλλα, κατά τους μήνες Οκτώβριο – Νο-
έμβριο. Ανθίζουν από Μάρτιο μέχρι Μάιο. 
Ορισμένα όπως το άλυσσο, η καλεντούλα 
και ο πανσές μπορούν να ανθίσουν από τον 
Ιανουάριο ή το Δεκέμβριο, στις ζεστές περι-
οχές, και άλλα, όπως το σκυλάκι και το φλο-
ξάκι, μπορούν να παρατείνουν την άνθησή 
τους και μετά τον Ιούνιο.

β)  Ετήσια φυτά καλοκαιριού. Σπέρνονται το 
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου ή αρ-
χές Απριλίου, μεταφυτεύονται το Μάιο ή 
αρχές Ιουνίου και ανθίζουν από τον Ιούνιο 
μέχρι τους πρώτους παγετούς του φθινο-
πώρου. Υψηλή και για μεγάλο χρονικό διά-
στημα θερμοκρασία συντομεύει τη διάρκεια 
της άνθησης, με αποτέλεσμα να σποριάζουν 
γρήγορα, να τελειώνει δηλαδή ο βιολογικός 
τους κύκλος, ιδιαίτερα όταν οι μεγάλες ζέ-
στες συνοδεύονται και από ξερό καιρό. Το 
ίδιο αποτέλεσμα έχουμε και στην περίπτωση 
έλλειψης ικανοποιητικής ποσότητας νερού.
 Ανάλογα με το ύψος τους, όλα τα ετήσια 
φυτά χωρίζονται σε τρεις ομάδες:

α)  χαμηλής ανάπτυξης, όταν έχουν ύψος μέχρι 
30εκ.. Φυτεύονται στην πρώτη σειρά των αν-
θώνων

β)  μέσης ανάπτυξης, όταν έχουν ύψος 31-60 εκ. 
και

γ)  υψηλής ανάπτυξης, όταν ξεπερνούν τα 61 εκ.. 
Φυτεύονται στην τελευταία σειρά των ανθώ-
νων.

Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες.
Ιδιαίτερες δυσκολίες στην καλλιέργεια τους 

δεν υπάρχουν. Τα περισσότερα θέλουν ήλιο. 
Θέλουν επίσης ελαφρό και στραγγερό έδα-
φος (περισσότερο αυτά που αναπτύσσονται το 
χειμώνα). Ακόμη, χρειάζεται προσοχή κατά 
τη σπορά, επειδή ο σπόρος είναι πολύ μικρός. 
Πρέπει να σκορπιστεί ομοιόμορφα και σε μι-
κρό βάθος (λίγα χιλιοστά) και να πατηθεί το 
έδαφος για να έρθει ο σπόρος σε καλή επαφή 
με αυτό. Οι αποστάσεις φύτευσης, στην οριστι-
κή τους θέση, κυμαίνονται μεταξύ 20 και 40 εκ., 
ανάλογα με την ανάπτυξη του φυτού.

4.1.1 Ετήσια φυτά άνοιξης.

α) Αντίρρινο ή σκυλάκι (Antirrhinum majus  – 
Οικ. Scrofulariaceae)
Θεωρείται ιθαγενές φυτό των χωρών της 

Μεσογείου. Στη 
φύση είναι πολυ-
ετές φυτό αλλά 
στους κήπους 
και τα πάρκα 
χρησιμοποιείται 
ως ετήσιο. Τα 
άνθη βρίσκονται 
σε μακρύ ανθι-
κό στέλεχος, σε 
ταξιανθία στάχυ 
και έχουν χαρα-
κτηριστικό σχή-
μα που θυμίζει 
στόμα λύκου ή 
σκύλου. Τα φύλ-
λα είναι πράσινα 
λογχοειδή. Ανθί-
ζει από Απρίλιο 
μέχρι Ιούνιο.

Εικ. 4.1 
Αντίρρινο
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Μπορεί να καλλιεργηθεί και ως ετήσιο κα-
λοκαιριού, οπότε ανθίζει από τον Ιούλιο μέχρι 
τους πρώτους παγετούς του φθινοπώρου.

Χρήσεις: Στους κήπους και στα πάρκα, σε 
ομάδες, μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα ετή-
σια φυτά. Επίσης σε γλάστρες και ζαρντινιέρες 
και για κομμένο λουλούδι, αφού τα άνθη του 
μπορούν να διατηρηθούν στο ανθοδοχείο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

 β)  Γαρίφαλο Κίνας (Dianthus sinensis – Οικ.
Caryophyllaceae)
Κατάγεται από την Κίνα. Είναι φυτό χαμη-

λής ανάπτυξης. Τα άνθη είναι απλά - μοναχι-
κά, σπάνια διπλά, άοσμα, με σχισμένα πέταλα, 
μονόχρωμα ή πολύχρωμα και τα χρώματα είναι 
σε ομόκεντρους κύκλους. Ανθίζει όψιμα, δηλα-
δή Μάιο – Ιούνιο. Μπορεί να καλλιεργηθεί και 
ως ετήσιο καλοκαιριού, σε περιοχές με χαμηλές 
θερμοκρασίες το χειμώνα.

 γ)  Γαρίφαλο ποιητών (Dianthus barbatus – Οικ. 
Caryophyllaceae)
Κατάγεται από τα Πυρηναία. Φυτό χαμηλής 

ανάπτυξης. Τα άνθη του είναι απλά ή διπλά, 
διαφόρων ζωηρών χρωματισμών, μονόχρω-
μα ή ποικιλόχρωμα, με στίγματα ή πανασέ, με 
οδοντωτά πέταλα στην περιφέρεια, μικρά και 
πολλά μαζί σε ταξιανθία σκιαδιού, σχηματί-
ζουν ένα ωραίο μπουκέτο. Ανθίζει κι αυτό όψι-
μα. Καλλιεργείται και ως ετήσιο καλοκαιριού. 
Αντέχει στο κρύο, αλλά υποφέρει από τη ζέστη. 
Γι’ αυτό στις θερμές περιοχές, καλό είναι το κα-
λοκαίρι να καλλιεργείται υπό σκιά.

 δ)  Γυψοφίλη ή λουλούδι της νύμφης 
(Gypsophila elegans – Οικ. Caryophylaceae).
Κατάγεται από τον Καύκασο. Φυτό μέσης 

ανάπτυξης. Διακλαδίζεται πολύ, σε λεπτούς και 
κυλινδρικούς βλαστούς. Έχει λεπτά, επίσης δι-
ακλαδισμένα ανθικά στελέχη, τα οποία φέρουν 
στην κορυφή τους πολλά, μικρά, λευκά ή ρόδι-
να άνθη. Έχει μικρή διάρκεια άνθησης (20 – 25 
ημέρες). Μπορούμε, όμως, να κάνουμε διαδοχι-
κές σπορές, κάθε 20 ημέρες.

Εικ. 4.2
Γυψοφίλη

ε)  Καλενδούλα φαρμακευτική (Calendula 
officinalis – Οικ. Compositae).

Ιθαγενές των μεσογειακών χωρών. Έχει 
απλωτή ανάπτυξη. Τα άνθη της, ένα σε κάθε 
ανθικό στέλεχος, είναι κίτρινα ή πορτοκαλί, με 
πολλές σειρές πετάλων, που τα κάνουν να μοιά-

ζουν με δι-
πλές μαργα-
ρίτες. Είναι 
αρωματικά. 
Είναι από τα 
πρώιμα φυτά 
στην άνθηση 
(Δεκέμβριο 
– Ιανουάριο) 
και με μεγά-
λη διάρκεια 
όταν τα άνθη 
της κόβονται

στ) Λευκανθές ή μπέλλα ή μαργαρίτα
(Bellis perennis – Οικ. Compositae).
Ιθαγενές των μεσογειακών χωρών και της 

Ευρώπης. Φυτό χαμηλής ανάπτυξης. Έχει μα-
κρύτερα ανθικά στελέχη, τα οποία φέρουν στην 
άκρη απλά ή διπλά άνθη, όμοια με μαργαρίτες 
διαφόρων χρωματισμών. Ανθίζει μαζί με τον 
πανσέ, σχετικά πρώιμα (Φεβρουάριο ή και Ια-
νουάριο).

Εικ. 4.3
Καλενδούλα

 κανονικά.
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Εικ. 4.4

Λευκανθές

ζ)  Πανσές ή ίο το τρίχρωμο (Viola tricolor – 
Οικ. Violaceae).
Ιθαγενές φυτό της Ν. Ευρώπης. Είναι από 

τα πιο εντυπωσιακά και συμπαθή φυτά, γιατί 
ανθίζει πολύ νωρίς (Δεκέμβριο – Ιανουάριο) 
και δίνει άφθονα άνθη όλων σχεδόν των χρω-
ματισμών. Τα άνθη είναι μονόχρωμα ή ποικιλό-
χρωμα, με πιο συνηθισμένη την περίπτωση των 
τριών χρωματισμών. Φυτό χαμηλής ανάπτυξης.

Άλλα ετήσια φυτά άνοιξης είναι τα: Άλυσ-
σο, Βιολέτα (περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο), 
Εσχόλτζια, Κονβόλβουλος, Λιμόνιο, Λομπέλια, 
Φλόξ ή φλοξάκι.

Εικ. 4.5
Πανσές

Εικ. 4.6
Άλυσσο

Εικ. 4.8 
Κονβόλβουλος

Εικ. 4.7 
Εσχόλτζια
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4.1.2 Ετήσια φυτά καλοκαιριού.

α)  Ζίννια (Zinnia elegans – Οικ. Compositae)
Κατάγεται από το Μεξικό. Φυτό ζωηρής 

ανάπτυξης, υπάρχουν και νάνες ποικιλίες. Ο 
κύριος βλαστός διακλαδίζεται πολύ σε δευτε-
ρεύοντες, οι οποίοι φέρουν στην άκρη ένα αν-
θικό κεφάλι από άνθη απλά ή διπλά, με πολλές 

σειρές πετάλων, που μοιάζουν με άνθη μαρ-
γαρίτας, ντάλιας ή χρυσανθέμων, ανάλογα την 
ποικιλία. Μπορεί να σπαρθεί απευθείας στην 
οριστική θέση τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, για 
φθινοπωρινή άνθηση. Ανθίζει συνέχεια, αρκεί 
να κόβονται τακτικά τα υπερώριμα άνθη της.

β) Κόσμος (Cosmos bipinnatus – Οικ. Compositae).
Κατάγεται από το Μεξικό. Είναι από τα 

υψηλότερα ετήσια καλοκαιρινά φυτά. Έχει μα-
κριά ανθικά στελέχη με μεγάλα απλά άνθη.

γ)  Πετούνια (Petunia hybrida – Οικ. Solanaceae) 
Κατάγεται από τη Ν. Αμερική. Ανήκει στην 

ίδια οικογέ-
νεια με την πα-
τάτα, τη ντομά-
τα, τον καπνό 
κ.ά. Έχει άνθη 
άφθονα και 
αρωματικά, χο-
ανοειδή, όλων 
σχεδόν  των 
χ ρ ω μ α τ ι σ μ ώ ν 
μονά ή διπλά, 

Εικ. 4.9
Λιμόνιο

Εικ. 4.10
Λομπέλια

Εικ. 4.13 
Κόσμος

Εικ. 4.12
Ζίννια

Εικ. 4.11
Φλοξάκι

Εικ. 4.14
Πετούνια
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μονόχρώμα ή πανασέ. Φυτό χαμηλής ή μέσης 
ανάπτυξης. Δεν αντέχει στο κρύο. Για συνεχή 
άνθηση πρέπει να κόβονται τακτικά τα υπερώ-
ριμα άνθη της και να κλαδεύονται οι βλαστοί 
της.

δ) Σάλβια ή φωτιά (Salvia splendens – Οικ. 
Labiatae) 

Κατάγεται από την Αμερική. Φυτό υψηλής 
ανάπτυξης με άνθη σε ταξιανθία βότρυ, ζωηρού 
κόκκινου χρώματος. Ανθίζει από τον Ιούνιο μέ-

χρι τον Οκτώβριο. 
Στις ζεστές περι-
οχές μπορεί να 
φτάσει και μέχρι 
Νοέμβριο ή Δε-
κέμβριο.

ε) Ταγέτης ή κα-
τηφές (Tagetes sp.   
– Οικ. 

Κ α τ ά γ ε τ α ι 
από το Μεξικό 
Φυτό μέσης ή 

υψηλής ανάπτυξης, όρθιο. Άνθη μεγάλα, πάνω 
σε κούφιους μίσχους που διογκώνονται στην 
άκρη τους. Μοιάζουν με άνθη χρυσανθέμων ή 
γαρίφαλων, ανάλογα με την ποικιλία και είναι 
χρυσοκίτρινα, πορτοκαλοκίτρινα ή κόκκινα.

Άλλα ετήσια φυτά καλοκαιριού είναι τα: 
Αμάρανθος, Βαλσαμίνη, Γαϊλλάρδια, Γκαζάνια, 
Γομφρένα η σφαιρική ή Βουρτσάκι, Πορτουλά-
κα ή Μεταξάκι, Σελόσια ή Λειρί του κοκκόρου.

Εικ. 4.16
Ταγέτης

Εικ. 4.17
Αμάρανθος

Εικ. 4.18
Βαλσαμίνη

Εικ. 4.19
Γαϊλλάρδια

Εικ. 4.15
Σάλβια

Compositae)

Εικ. 4.20
Γκαζάνια
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Εικ. 4.21
Γομφρένα

Εικ. 4.22
Πορτουλάκα

Εικ. 4.23
Σελόσια

Διετή και 
πολυετή ποώδη 
καλλωπιστικά φυτά

Διετή ποώδη φυτά θεωρούνται εκείνα τα 
οποία κατά τον πρώτο χρόνο αναπτύσσονται 
βλαστικά και το δεύτερο χρόνο ανθίζουν, κά-

νουν σπόρους για να διαιωνίσουν το είδος τους 
και ξεραίνονται. Ορισμένα μπορεί να χάσουν 
το φύλλωμά τους το χειμώνα και να ξαναβλα-
στήσουν την άνοιξη, οπότε και ανθοφορούν.

Πολυετή ποώδη φυτά χαρακτηρίζονται εκεί-
να τα οποία βρίσκονται σε μόνιμες θέσεις, για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο χρόνων 
και κάθε χρόνο ανθίζουν. Και από αυτά τα 
φυτά ορισμένα μπορεί να ξεραθούν από τους 
παγετούς του χειμώνα, αλλά μόνο στο υπέργειο 
τμήμα τους, ενώ το ριζικό τους σύστημα μένει 
άθικτο και έτσι ξαναβλαστάνουν την άνοιξη.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενό-
τητα, ορισμένα διετή και πολυετή καλλωπιστικά 
φυτά, επειδή συμπεριφέρονται ως ετήσια, δη-
λαδή παράγονται από σπόρο και ανθίζουν τον 
ίδιο χρόνο, εντάσσονται στα ετήσια. Τα υπό-
λοιπα διετή συμπεριφέρονται ακριβώς όπως τα 
πολυετή. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην 
καλλιέργεια των πολυετών, στα οποία θα συ-
μπεριλαμβάνονται και τα διετή.
1.  Τα πλεονεκτήματά τους σε σχέση με τα ετή-

σια είναι:
2.  Παραμένουν αρκετά χρόνια στην ίδια θέση 

και έτσι απασχολούν λιγότερο αυτόν που τα 
φροντίζει.

3.  Έχουν λιγότερες απαιτήσεις σε καλλιεργη-
τικές φροντίδες, γιατί έχουν προσαρμοστεί 
άριστα και έχουν σκληραγωγηθεί στο περι-
βάλλον του κήπου.

4.  Αποτελούν το βασικό φυτικό υλικό για τη δι-
ακόσμηση του κήπου.

5.  Πολλαπλασιάζονται εύκολα με έτοιμα φυτά 
από τις προκύπτουσες παραφυάδες και τους 
στόλωνες (μακριές παραφυάδες που έρ-
πουν) που βγάζουν ή με διαίρεση του ριζώ-
ματός τους.

6. Είναι πιο ανθεκτικά από τα ετήσια.
7.  Ορισμένα διατηρούν το φύλλωμά τους όλο 

το χρόνο.

Τρόποι πολλαπλασιασμού.
1.  Με σπόρο. Η σπορά συνήθως γίνεται την 

άνοιξη (Μάρτιο), μετά τους παγετούς. Ορι-
σμένα, όπως η κίτρινη μαργαρίτα, μπορούν 
να σπαρθούν νωρίς το φθινόπωρο, ώστε τα

4.2
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φυτά να προλάβουν να φτιάξουν καλό ριζικό 
σύστημα πριν από τους παγετούς, πράγμα που 
θα τα βοηθήσει στις δύσκολες συνθήκες του 
χειμώνα. Η πρώιμη φθινοπωρινή σπορά δίνει 
καλύτερα και πιο σκληραγωγημένα φυτά, αλλά 
αυτό δεν είναι παντού δυνατόν, λόγω των πολύ 
χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα (Β. Ελλά-
δα, ηπειρωτική Ελλάδα). Η σπορά γίνεται σε 
σπορεία και ακολουθεί μεταφύτευση.
2.  Με διαίρεση του ριζώματος. Πριν από τη 

διαίρεση, τα φυτά κλαδεύονται αυστηρά σε 
ύψος 15 εκ. από το έδαφος.

3. Με παραφυάδες.
4.  Με στύλωνες, δηλαδή βλαστούς που έρπουν. 

Αυτοί ριζοβολούν και δημιουργούν νέα φυτά, 
τα οποία αφαιρούμε.

5.  Με καταβολάδες, την άνοιξη ή το φθινόπω-
ρο.

6.  Με μοσχεύματα, την άνοιξη ή αρχές καλο-
καιριού. Για σίγουρη επιτυχία, καλό είναι να 
χρησιμοποιούμε ορμόνη ριζοβολίας.

Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες: Ακολου-
θούν τους γενικούς κανόνες. Τα περισσότερα 
προτιμούν θέσεις με ήλιο. Δεν πρέπει να αφή-
νονται να διψούν, γιατί τότε οδηγούνται σε 
λήθαργο το καλοκαίρι και σε νέα βλάστηση το 
φθινόπωρο, η οποία είναι σε βάρος της ανθο-
φορίας την επόμενη άνοιξη. Ακόμη τα αειθαλή 
φυτά πρέπει να προστατεύονται από τους πα-
γετούς και τις χαμηλές θερμοκρασίες του χει-
μώνα.

Παρακάτω θα εξετάσουμε με συντομία ορι-
σμένα αντιπροσωπευτικά πολυετή φυτά.

α)  Ηλίανθος (Helianthus decapetalus – Οικ. 
Compositae)
Κατάγεται από τη Β. Αμερική. Φυτό υψηλής 

ανάπτυξης. Τα άνθη βρίσκονται στην άκρη του 
βλαστού και σχηματίζουν ταξιανθίες κεφάλια. 
Μοιάζουν πολύ με τα άνθη της ντάλιας. Ανθίζει 
το καλοκαίρι. Πολλαπλασιάζεται κυρίως με δι-
αίρεση του ριζώματος την άνοιξη ή το φθινόπω-
ρο, αλλά και με μοσχεύματα ή σπόρο, με σπορά 
την άνοιξη.

Εικ. 4.24
Ηλίανθος

β)  Καμπανούλα (Campanula sp. – Οικ. 
Campanulaceae)
Είναι φυτό των εύκρατων και υποτροπικών 

χωρών. Στη χώρα μας υπάρχουν πολλά αυτο-
φυή είδη, από τα οποία ορι-
σμένα συναντώνται μόνο 
εδώ. Υπάρχουν πολυετείς 
καμπανούλες χαμηλής, με-
σαίας και υψηλής ανάπτυ-
ξης. Τα άνθη τους έχουν το 
χαρακτηριστικό σχήμα μι-
κρής καμπάνας, από όπου 
πήραν και το όνομά τους. 
Ανθίζουν το καλοκαίρι. 

Πολλαπλασιάζοντας κυρίως, 
με διαίρεση του ριζώ   ματος 
το φθινόπωρο ή την άνοιξη, 

καθώς και με μοσχεύματα. Οι ετήσιες και οι δι-
ετείς πολλαπλασιάζονται με σπόρο το καλοκαί-
ρι. Τα υπερώριμα άνθη πρέπει να κόβονται για 
να έχουμε συνεχή άνθηση.

γ)    Λούπινος (Lupinus polyphyllus – Οικ. Legu 
minosae)
Κατάγεται από τη ΒΔ. Αμερική. Είναι φυτό 

υψηλής ανάπτυξης. Το ανθικό στέλεχος δίνει 

Εικ. 4.25
Καμπανούλα
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στο φυτό μεγάλο ύψος, το οποίο μπορεί να 
φτάσει και το 1 μ. Πάνω σε αυτό βρίσκονται τα 
άνθη, πυκνά διατεταγμένα σε ταξιανθία βότρυ 
και με διάφορους χρωματισμούς. Ένα φυτό δί-
νει πολλά ανθικά στελέχη. Ανθίζει Μάιο – Ιού-
νιο. Πολλαπλασιάζεται κυρίως με σπόρο την 
άνοιξη ή αργά το καλοκαίρι. Ο πολλαπλασια-
σμός είναι περισσότερο επιτυχής εάν οι σπόροι 
εμβαπτισθούν στο νερό για 24 ώρες. Επίσης, 
μπορεί να πολλαπλασιαστεί με διαίρεση του 
ριζώματος και με μοσχεύματα ξυλοποιημένων 
βλαστών την άνοιξη.

Εικ. 4.26 
Λούπινος

δ)  Μενεξές ή γιούλι ή βιόλα ή ίο το αρωματικό 
(Viola adorata – Οικ. Violaceae)
Ιθαγενές της Ευρώπης. Κοινό φυτό της ελ-

ληνικής χλωρίδας. Ανήκει στην ίδια οικογένεια 
με τον πανσέ, τον οποίο αναφέραμε ως ετήσιο 
φυτό άνοιξης. Δεν έχει σχέση όμως με τη γνω-
στή μας βιολέτα (βλ. κεφ. 6), η οποία ανήκει

στα σταυρανθή. Τα άνθη του είναι μικρά αλλά 
πολύ αρωματικά. Έχουν χρώμα συνήθως βαθύ 
μωβ (σπανιότερα άλλα χρώματα). Ανθίζει την 
άνοιξη. Πολλαπλασιάζεται με σπόρο το Σε-
πτέμβριο – Οκτώβριο ή την άνοιξη. Επίσης με 
χώρισμα της «έρριζης» τούφας, το φθινόπωρο 
ή την άνοιξη και με στόλωνες κατά την περίοδο 
της βλάστησης.

ε)  Παιώνια (Paeonia lactiflora – Οικ. 
Paeoniaceae)
Κατάγεται από την Κίνα. Φυτό υψηλής ανά-

πτυξης. Έχει ανθικά στελέχη διακλαδισμένα, 
τα οποία φέρουν μεγάλα-
άνθη, συνήθως μεμονω-
μένα, μονά ή ημίδιπλα ή 
διπλά, χρώματος λευκού, 
κίτρινου, κόκκινου, ροζ. 
Ανθίζει Μάιο – Ιούνιο. 
Πολλαπλασιάζεται με δι-
αίρεση του σαρκώδους 
ριζώματος το Σεπτέμβριο 
– Οκτώβριο ή την άνοιξη 
και με τέτοιο τρόπο, ώστε 

κάθε κομμάτι να έχει και με-
ρικά μάτια. Θέλει ηλιαζόμε-
νες ή ημιηλιαζόμενες θέσεις. 

Αν βρεθεί σε παχιά σκιά, μπορεί να μην ανθίσει 
ποτέ.

Άλλα πολυετή, ποώδη καλλωπιστικά φυτά 
είναι τα: Γαρίφαλο των ανθοπωλών (κεφ. 6), 
Γεράνι (κεφ. 8), Ευφόρβια, Κενταύριο, Ντιτζι-
τάλις, Πριμούλα των κήπων, Χρυσάνθεμο (κεφ. 
6) κ.ά.

Εικ. 4.28
Παιώνια

Εικ. 4.27
Μενεξές

Εικ. 4.29
Ευφόρβια
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Εικ. 4.30
Κενταύριο

Εικ. 4.31
Ντιτζιτάλις

Εικ. 4.32
Πριμούλα

Βολβώδη, ρι-
ζωματώδη και κον-
δυλώδη καλλωπιστι-
κά φυτά.

Στο κεφάλαιο 2.7 «Πολλαπλασιασμός με 
βολβούς» αναφέρονται τα είδη και τα χαρακτη-
ριστικά των βολβών.

Τα «βολβώδη» καλλωπιστικά φυτά, ανάλογα 
με την εποχή άνθησής τους, χωρίζονται στις πα-
ρακάτω κατηγορίες:
α) «Βολβώδη» για χειμερινοεαρινή άνθηση.
Φυτεύονται το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο – Οκτώ-
βριο ή νωρίτερα και ανθίζουν από τον Ιανουά-
ριο μέχρι το Μάιο, ανάλογα με το είδος και την 
ποικιλία. Τέτοια φυτά είναι η ανεμώνη,η ίριδα, 
ο κρίνος της Παναγιάς, ο νάρκισσος, η ρενα-
γκούλα, η τουλίπα, το ζουμπούλι, ο κρόκος κ.ά.
β) «Βολβώδη» για θερινοφθινοπωρινή άνθηση.

Φυτεύονται την άνοιξη και ανθίζουν το κα-
λοκαίρι και το φθινόπωρο. Τέτοια φυτά είναι η 
ντάλια, η κάννα, ο γλαδίολος κ.ά.

Καλλιεργητικές φροντίδες.
Όλα τα «βολβώδη» αναπτύσσονται ικανο-

ποιητικά σε ελαφρά, στραγγερά, βαθιά, ηλια-
ζόμενα και γόνιμα εδάφη με αρκετή οργανική 
ουσία. Προσοχή όμως στην αχώνευτη κοπριά, η 
οποία μπορεί να σαπίσει τους βολβούς. Σημα-
ντικό ρόλο στην επιτυχία της καλλιέργειας παί-
ζει η καλή κατεργασία του εδάφους, 5-6 εβδο-
μάδες πριν από τη φύτευση.

Για να φυτευτούν οι βολβοί θα πρέπει να 
έχουν βγει από το λήθαργο. Η περίοδος του 
λήθαργου μπορεί να επιμηκυνθεί, αν μετά τη 
συγκομιδή, υποβληθούν σε ειδική τεχνική, κατά 
την οποία ιδιαίτερη σημασία έχει ο θερμοπερι-
οδισμός, δηλαδή η διακύμανση της θερμοκρα-
σίας. Είναι το γνωστό μας «φορτσάρισμα», το 

4.3
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οποίο περιγράφτηκε διεξοδικά στο τρίτο κεφά-
λαιο.

Η φύτευση γίνεται μέσα σε αυλάκια βάθους 
αρκετών εκατοστόμετρων ή κατά θέσεις σε μι-
κρούς λάκκους. Μεγάλη σημασία έχει το βάθος 
στο οποίο θα τοποθετηθούν οι βολβοί. Αυτό 
εξαρτάται από το είδος του βολβού και το είδος 
του εδάφους. Ο γενικός κανόνας είναι ότι το 
βάθος φύτευσης πρέπει να είναι τριπλάσιο της 
μεγαλύτερης διαμέτρου του βολβού, μετρώντας 
από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι το πάνω 
μέρος του βολβού. Υπάρχουν, όμως, και εξαι-
ρέσεις, όπως στη βεγκόνια, όπου το πάνω μέρος 
του κονδύλου πρέπει να φτάνει στην επιφάνεια 
του εδάφους. Επίσης, η φύτευση πρέπει να γίνει 
πιο βαθιά στα αμμώδη εδάφη από όσο γίνεται 
στα συνεκτικά εδάφη. Ακολουθεί πότισμα και 
σκέπασμα της επιφάνειας του εδάφους με κο-
πριά ή τύρφη. Το χώμα πρέπει να διατηρείται 
υγρό και, όταν αρχίσει η βλάστηση και πολύ 
περισσότερο η ανθοφορία, το νερό να είναι 
χορταστικό, να μην υπάρχει όμως υπερβολική 
υγρασία, γιατί θα σαπίσουν οι βολβοί. Τα πο-
τίσματα να συνεχίζονται και μετά το τέλος της 
άνθησης, μέχρις ότου ξεραθούν τα φύλλα.

Βασική λίπανση πρέπει να γίνεται σε αρκε-
τό βάθος κατά την κατεργασία του εδάφους και 
μετά γίνονται συμπληρωματικές, κυρίως υδρο-
λιπάνσεις, με μεγαλύτερη αναλογία σε φώσφο-
ρο και κάλιο σε σχέση με το άζωτο. Τα φυτά 
αυτά βέβαια έχουν άφθονες αποθησαυριστικές 
ουσίες, αλλά με τις κανονικές λιπάνσεις τα απο-
τελέσματα είναι καλύτερα.

Η στήριξη των φυτών μεγάλου ύψους είναι 
απαραίτητη. Επίσης, τα υπερώριμα άνθη πρέ-
πει να κόβονται τακτικά. Οι βολβοί μπορούν 
να παραμείνουν στη θέση τους για την επόμενη 
βλαστική τους περίοδο. Μερικά είδη βολβών, 
όπως του νάρκισσου, του κρόκου, της φρέζιας, 
της φριτιλάρριας μπορούν να μείνουν για 3-4 
χρόνια στην ίδια θέση και μετά να χωριστούν. 
Όταν όμως πρέπει να εξαχθούν, η εξαγωγή 
τους πρέπει να γίνει, αφού έχει ξεραθεί εντε-
λώς το υπέργειο τμήμα τους και να γίνει προ-
σεκτικά ώστε να μην τραυματιστούν. Επίσης, 
η αποθήκευσή τους να γίνει σωστά, σε όσο το 

δυνατόν ιδεώδεις συνθήκες για να περάσουν 
την περίοδο του λήθαργου τους. Οι βολβοί χει-
μερινοεαρινής άνθησης (τουλίπα, ζουμπούλι, 
νάρκισσος, κρόκος, φρέζια) τοποθετούνται σε 
χάρτινες σακούλες με τρύπες για να αερίζο-
νται καλά και αφήνονται σε δροσερό και καλά 
αεριζόμενο περιβάλλον, μέχρι την εποχή της 
φύτευσης. Από τους βολβούς θερινοφθινοπωρι-
νής άνθησης, αυτοί της ίριδας, της κάννας, της 
βεγκόνιας, του κρίνου να στρωματώνονται σε 
ξηρή άμμο, ενώ της ντάλιας σε υγρή άμμο. Άλ-
λοι, όπως του γλαδίολου, αφού τοποθετηθούν 
σε συρμάτινα δικτυωτά πλαίσια, να αφήνονται 
σε χαμηλή θερμοκρασία 2 – 4°C και σε καλά 
αεριζόμενο περιβάλλον, μέχρι τη φύτευσή τους.

Στο έβδομο κεφάλαιο, περιγράφεται με πε-
ρισσότερη λεπτομέρεια η καλλιέργεια ορισμέ-
νων χαρακτηριστικών βολβωδών ανθοκομικών 
φυτών.

Αναρριχώμενα 
καλλωπιστικά φυτά.

Είναι φυτά ποώδη ή ξυλώδη, ετήσια ή πο-
λυετή, με βλαστούς μεγάλου μήκους, σχετικά 
λεπτούς, που δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι, 
γι’ αυτό έρπουν ή, αν υποβοηθηθούν με υποστυ-
λώματα, «πιάνονται» από αυτά και ανεβαίνουν 
προς τα πάνω (αναρριχώνται). Ως αυτοφυή, 
συνήθως, βρίσκονται κάτω από δέντρα ή ανά-
μεσα σε θάμνους, γι’ αυτό έμαθαν να αναρρι-
χώνται πάνω σε αυτά, για να φτάσουν στο φως, 
το οποίο τους επιτρέπει να παράγουν τροφή κι 
έτσι να επιβιώνουν.

Για την αναρρίχησή τους έχουν εφεύρει δι-
άφορους τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος είναι 
με τους βλαστούς, με τους οποίους τυλίγονται 
γύρω από διάφορα υποστηρίγματα που βρί-
σκονται κοντά τους. Σε άλλα φυτά η περιτύλι-
ξη αυτή των βλαστών γίνεται κατά τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού (π.χ. αγιόκλημα) και σε 
άλλα, στα περισσότερα, κατά την αντίθετη φορά 

4.4
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(π.χ. κομβόλβουλος). Το κάθε φυτό ακολουθεί 
μια φορά περιτύλιξης. Άλλος τρόπος αναρρί-
χησης είναι με τα καμπυλωτά (κυρτά) αγκάθια 
που έχουν στους βλαστούς και στα φύλλα και 
με τα οποία πιάνονται από τα υποστηρίγματα. 
Λίγα είναι τα φυτά που χρησιμοποιούν αυτό 
τον τρόπο, με πιο αντιπροσωπευτικό τις αναρ-
ριχώμενες τριανταφυλλιές. Άλλος τρόπος είναι 
με έλικες, που είναι μετασχηματισμένα φύλλα 
(π.χ. αγράμπελη) ή βλαστοί (π.χ. παρθενόκισ-
σος). Οι έλικες των περισσοτέρων φυτών κα-
ταλήγουν σε μικρές βεντούζες, με τις οποίες 
το φυτό κολλά στο υποστήριγμα. Άλλα φυτά, 
όπως ο κισσός, χρησιμοποιούν για αναρρίχηση 
εναέριες ρίζες, οι οποίες βγαίνουν στα γόνατα 
ή κατά μήκος της επιφάνειας του βλαστού και 
κολλούν στο υποστήριγμα.

Τα φυτά που έχουν εφεύρει αυτούς ή και 
άλλους τρόπους αναρρίχησης λέγονται αυτο-
αναρριχώμενα. Υπάρχουν και άλλα φυτά τα 
οποία αναρριχώνται αν τα προσδέσουμε στο 
υποστήριγμα, γιατί δεν μπορούν να συγκρατη-
θούν μόνα τους. Τέτοια φυτά είναι το γιασεμί, 
η φορσύθια κ.ά. Οι αναρριχώμενες τριαντα-
φυλλιές χρειάζονται επίσης πρόσδεση, γιατί τα 
αγκάθια τους τις περισσότερες φορές, δεν τους 
παρέχουν δυνατή και ασφαλή αγγίστρωση.

Τα αναρριχώμενα καλλωπιστικά φυτά χρη-
σιμοποιούνται:
α)    για το φύλλωμά τους, γιατί δίνουν πλούσια 

και ωραία βλάστηση, όπως ο κισσός, ο παρ-
θενόκισσος, η αγράμπελη κ.ά.

β)   για τα φανταχτερά αρωματικά ή όχι άνθη 
τους, όπως το γιασεμί, η γλυτσίνα, το μοσχο-
μπίζελο κ.ά.

γ)    για τους διακοσμητικούς καρπούς τους (π.χ. 
η καλλωπιστική κολοκυθιά).
Είναι από τα πιο χρήσιμα καλλωπιστικά 

φυτά του κήπου, γιατί μπορούν να διακοσμή-
σουν τα πάντα και ιδιαίτερα μέρη που άλλα 
φυτά δεν μπορούν, όπως υπόστεγα, κιόσκια, 
αντιαισθητικούς τοίχους, πέργκολες, κάγκελα 
κ.ά. Το σημαντικότερο είναι ότι αναπτύσσονται 
με καταπληκτική ταχύτητα και έτσι τα ευεργετι-
κά τους αποτελέσματα τα βλέπουμε πολύ γρή-
γορα.

Καλλιεργητικές φροντίδες.

Τα ετήσια ποώδη, αναρριχώμενα, καλλωπι-
στικά φυτά πολλαπλασιάζονται με σπόρο που 
συνήθως σπέρνεται απευθείας στην οριστική 
τους θέση. Τα ξυλώδη πολλαπλασιάζονται με 
μοσχεύματα και με καταβολάδες. Φτιάχνουν 
βαθύ και πλούσιο ριζικό σύστημα, το οποίο 
τους επιτρέπει να εκμεταλλεύονται άριστα την 
υγρασία και τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. 
Μπορούν να αναπτυχθούν και σε φτωχά εδάφη 
και με λίγη περιποίηση. Αν τους προσφέρουμε 
όμως τις βασικές καλλιεργητικές φροντίδες, θα 
μας ανταμείψουν. Τα φυλλώδη αναρριχώμενα 
προτιμούν την ημισκιά και θέλουν περισσότερη 
αζωτούχο λίπανση. Τα ανθοφόρα θέλουν ηλια-
ζόμενες θέσεις και πλήρη λίπανση. Όλα, ιδιαί-
τερα το καλοκαίρι, θέλουν χορταστικά ποτίσμα-
τα. Η οργανική ουσία είναι πάντοτε ευεργετική.

Παρακάτω θα περιγράφουμε σύντομα τασυ-
νηθισμένα αναρριχώμενα φυτά.

α)  Αγιόκλημα ή Αιγόκλημα (Lonicera sp. – Οικ. 
Carpifoliaceae)
Έχει βλαστούς μακριούς, εύκαμπτους, λε-

πτούς, με τους οποίους περιτυλίγεται. Κάθε άν-
θος αποτελείται από 4 – 5 ή και περισσότερα 
ανθίδια, τα οποία, όταν είναι κλειστά, μοιάζουν 
με δάκτυλα και όταν ανοίγουν, με στόματα. Εί-
ναι κιτρινόλευκα, με ελαφριές κόκκινες απο-
χρώσεις και πολύ αρωματικά. Ανθίζει Μάιο 

– Ιούνιο. Πολ-
λαπλασιάζεται 
κυρίως με ξυ-
λώδη μοσχεύ-
ματα το φθι-
νόπωρο αλλά 
και με σπόρο 
και με καταβο-
λάδες. Πρέπει 
να αραιώνε-
ται κατά δια-
στήματα και 
επίσης να μην 
αφήνεται να 

Εικ. 4.33 
Αγιόκλημα
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ξεπερνά τα 3 – 4 μέτρα, για να αποφευχθεί το 
αραίωμα του φυτού στη βάση του.

β)  Βουκαμβίλλια ή Μπουκαμβίλλια (Bougain-
villea spectabilis – Οικ. Nyctaginaceae) 
Κατάγεται από τη Βραζιλία. Είναι αναρρι-

χώμενος θάμνος, με βλαστούς γεμάτους γαμψά 
αγκάθια, με τα οποία αγκιστρώνεται και αναρ-
ριχάται στα υποστηρίγματα. Είναι ευαίσθητη 
στο κρύο, γι’ αυτό τη συναντάμε κυρίως στη Ν. 
Ελλάδα και στα νησιά. Είναι αειθαλής, αλλά σε 
ψυχρές περιοχές ρίχνει τα φύλλα της το χειμώ-
να. Τα άνθη της είναι χωρίς σημασία, αλλά πε-
ριβάλλονται από εντυπωσιακά βράκτια φύλλα, 
με ζωηρούς χρωματισμούς του μωβ, κόκκινου, 
βαθύ κόκκινου, λευκού κ.ά. Ανθίζει από το κα-
λοκαίρι έως αργά το φθινόπωρο. Πολλαπλασι-
άζεται με καταβολάδες και μοσχεύματα.

γ) Γιασεμί (Jasminum sp  – Οικ. Oleaceae). 
Κατάγεται από θερμές και εύκρατες περι-

οχές. Υπάρχουν πολλά είδη. Αυτά που καλλι-

εργούνται στη χώρα μας κατάγονται, κυρίως, 
από την Ασία. Τα πιο γνωστά είναι: το φούλι ή 
μπουγαρίνι (J. sambac), το χιώτικο γιασεμί (J. 
gtrandiflorum), το κοινό γιασεμί ή τσαντσαμίνι 
(J. officinale) και το γυμνανθές ή κίτρινο για-
σεμί (J. nudiflomm). Όλα εκτός από το τελευ-
ταίο έχουν μικρά, λευκά, μυρωδάτα άνθη. Το 
γυμνανθές έχει κίτρινα, άοσμα άνθη, τα οποία 

βγαίνουν πολύ νωρίς, μέσα στο χει-
μώνα και πριν βγουν τα φύλλα, γι’ 
αυτό του δίνουν μεγάλη διακοσμη-
τική αξία. Τα υπόλοιπα ανθίζουν 

Εικ. 4.34
Βουκαμβίλλια

Εικ. 4.35
Γιασεμί

24-0099_sel_5-328.indd   9724-0099_sel_5-328.indd   97 12/3/2019   2:07:46 PM12/3/2019   2:07:46 PM



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 498

συνήθως από τις αρχές καλοκαιριού μέχρι το 
τέλος του φθινοπώρου. Οι μακριοί, λεπτοί βλα-
στοί τους δεν έχουν όργανα για αναρρίχηση, 
γι’ αυτό πρέπει να προσδένονται σε υποστηρίγ-
ματα. Πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα από 
ώριμο ξύλο, με παραφυάδες και με καταβολά-
δες. Το χιώτικο γιασεμί θέλει αυστηρό κλάδε-
μα στις αρχές της άνοιξης, γιατί ανθοφορεί σε 
βλαστούς του ίδιου χρόνου.

δ) Γλυτσίνα ή Γλυσίνα (Wisteria sinensis – Οικ. 
Leguminosae)

Ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών. Ένα 
από τα ωραιότερα αναρριχώμενα καλλωπιστι-
κά φυτά. Είναι φυλλοβόλο και έχει έλικες με τις 
οποίες πιάνεται και απλώνεται. Τη μεγάλη δια-

κοσμητική του αξία 
την οφείλει, κυρίως 
στα πολλά μακριά 
«τσαμπιά» από 
αρωματικά άνθη, 
με λιλά μωβ χρώ-
ματα, που βγαίνουν 
την άνοιξη, πριν να 
βγουν τα φύλλα 
και ευωδιάζουν 
τον αέρα. Υπάρ-
χουν και ποικιλίες 
με άσπρα άνθη. 
Πολλαπλασιάζεται 
εύκολα με κατα-
βολάδες. Μπορεί, 
επίσης, να πολλα-

πλασιασθεί και με μοσχεύματα ώριμου ξύλου. 
Μεταφυτεύεται δύσκολα και πάντοτε με μπάλα 
χώματος.

ε) Κισσός (Hedera helix – Οικ. Araliaceae)
Βρίσκεται αυτοφυής στην Ευρώπη, την 

Ασία, τη Β. Αφρική και τα Κανάρια νησιά. Στη 
χώρα μας είναι γνωστός από τα Ομηρικά χρό-
νια. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η νύμφη Κισσός 
σε μια γιορτή των Ολύμπιων θεών χόρεψε με 
πάρα πολύ κέφι και ενθουσιασμό μπροστά στο 
Διόνυσο, μέχρι που έπεσε νεκρή στα πόδια του. 
Αυτός συγκινήθηκε τόσο πολύ, που τη μεταμόρ-

φωσε στο φυτό που 
φέρει το όνομά της, 
το οποίο περιτυ-
λίγεται και αγκα-
λιάζει κάθε τι που 
βρίσκεται κοντά 
του. Ο κισσός ονο-
μαζόταν και «Διο-
νύσιον», γιατί ήταν 
αφιερωμένος στο 
Διόνυσο.

Είναι αναρρι-
χώμενο φυτό, που 
στερεώνεται με 
εναέριες ρίζες. και 
στα 30 μ. ύψος. 
Όταν η αναρρίχη-

ση γίνεται πάνω σε δέντρα, οι εναέριες ρίζες 
μπορεί με τον καιρό να τα καταστρέψουν, γιατί 
απομυζούν τους χυμούς των δέντρων. Τα διάφο-
ρα είδη που υπάρχουν έχουν φύλλα διαφόρων 
σχημάτων (τρίλοβα, πεντάλοβα, ρομβοειδή) και 
διαφόρων αποχρώσεων (γυαλιστερά με βαθύ 
πράσινο χρώμα, λευκά, κίτρινα ή με κηλίδες). 
Στον κισσό παρουσιάζεται το φαινόμενο να 
υπάρχουν φύλλα διαφορετικού σχήματος στο 
ίδιο φυτό. Σπάνια βγάζει άνθη.

Χρειάζεται έντονο φως το χειμώνα αλλά 
σκιά το καλοκαίρι, δροσερό περιβάλλον και 
τακτικά ποτίσματα, όπως και ψεκάσματα των 
φύλλων με νερό, κυρίως το καλοκαίρι. Πολλα-
πλασιάζεται πολύ εύκολα, με μοσχεύματα.

στ)Παρθενόκισσος ή Αμπέλοψη (Parthenocis-
sus quinquefolia – Οικ. Vitaceae)

Το είδος Αμπέλοψη η πεντάφυλλη κατάγεται 
από την Αμερική. Φυλλοβόλο, με μεγάλη και 
ισχυρή ανάπτυξη που μπορεί να φτάσει και τα 
15 μ. Τα φύλλα του είναι σύνθετα, παλαμοειδή, 
με 5 φυλλάρια, τα οποία το φθινόπωρο παίρ-
νουν ωραίες αποχρώσεις του κόκκινου και προ-
σθέτουν ένα ακόμη διακοσμητικό πλεονέκτημα 
στο φυτό. Στηρίζεται με έλικες που τυλίγονται 
στα υποστηρίγματα (δέντρα, κάγκελα, πέργκο-
λες κ.ά). Υπάρχει και το είδος Αμπέλοψη η τρί-
φυλλη (Ρ. tricuspidata), το οποίο κατάγεται από 

Εικ. 4.36 
Γλυτσίνα

Εικ. 4.37 
Κισσός
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την Κίνα και 
την Ιαπωνία, 
έχει σύνθετα 
φύλλα απο-
τ ε λ ο ύ μ ε ν α 
από 3 φυλλά-
ρια και δεν 
έχει ανάγκη 
υποστηριγ -
μάτων για να 
πιαστεί και 

να αναρριχηθεί, γιατί οι έλικές του καταλήγουν 
σε βεντούζες, με τις οποίες κολλά ακόμη και σε 
λείες επιφάνειες (τοίχους). Άλλο ένα διακοσμη-
τικό στοιχείο των φυτών είναι οι καρποί τους, 
που είναι μικρές μπλε – μαύρες ρόγες σε ταξι-
ανθία βότρυ, όπως στο αμπέλι, αφού ανήκουν 
στην ίδια οικογένεια. Πολλαπλασιάζονται με 
μοσχεύματα και σπόρο, κυρίως, αλλά και με κα-
ταβολάδες και παραφυάδες. Προτιμούν ηλιαζό-
μενες θέσεις, γιατί τότε τα φύλλα παίρνουν το 
φθινόπωρο πιο έντονο κόκκινο χρώμα.

Άλλα αναρριχώμενα φυτά είναι: Ιπομοία ή 
Χωνάκι, Μοσχομπίζελο, Κληματίδα ή Αγρά-
μπελη, Κολοκύθια η καλλωπιστική, Πασσι-
φλόρα ή Ρολογιά, Περιπλοκάδα, Τεκόμα, Τρι-
ανταφυλλιά η αναρριχητική κ.ά.

Εικ. 4.37 
Κισσός

Εικ. 4.37 
Κισσός

Εικ. 4.37 
Κισσός

Εικ. 4.37 
Κισσός

Εικ. 4.37 
Κισσός

Εικ. 4.37 
Κισσός
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Αειθαλή, θα-
μνώδη καλλωπιστικά 
φυτά.

Τα αειθαλή θαμνώδη είναι πολυετή ξυλώ-
δη φυτά, με μικρό σχετικά ύψος, το οποίο δεν 
ξεπερνά τα 5 μ. με πολλά ξυλώδη στελέχη, τα 
οποία βγαίνουν από την επιφάνεια του εδάφους 
και χαρακτηρίζονται από την πλούσια βλάστη-
σή τους, την οποία διατηρούν όλο το χρόνο.

Τη διακοσμητική τους αξία την οφείλουν:
1. στην ανάπτυξή τους
2. στην ευκολία με την οποία μπορούμε να 

διαμορφώσουμε το σχήμα σε πολλά από 
αυτά με κατάλληλο κλάδεμα ή κούρεμα

3. στο πλούσιο και μεγάλης ποικιλίας σχη-
μάτων και μεγεθών φύλλωμά τους

4. στις φανταστικές αποχρώσεις που παίρ-
νει το φύλλωμα πολλών από αυτά κατά 
το φθινόπωρο και το χειμώνα

5. στα πλούσια και επιβλητικά άνθη τους, 
με ποικιλία χρωμάτων, σχημάτων, μεγε-
θών και αρωμάτων

6. στους διακοσμητικούς καρπούς τους.
Η διακοσμητική αξία και η χρησιμότητά τους 

φαίνεται πιο πολύ το χειμώνα, όταν τα άλλα 
φυτά του κήπου έχουν ρίξει τα φύλλα τους.

Χρησιμοποιούνται στα πάρκα και στους κή-
πους με πάρα πολλούς τρόπους, συντελώντας 
στη δημιουργία υπέροχων συνθέσεων, μετα-
μορφώνοντας ένα άχαρο μονότονο τοπίο σε 
ένα υπέροχο τόπο αναψυχής. Χρησιμοποιού-
νται ακόμη στους δρόμους, στις άκρες ή και στη 
μέση μεγάλων αυτοκινητόδρομων ως προστα-
τευτικές νησίδες, βελτιώνοντας την αισθητική 
αλλά και την ασφάλειά τους.

Καλλιέργεια: Πολλαπλασιάζονται με σπόρο, 
μοσχεύματα, καταβολάδες, παραφυάδες και 
εμβολιασμό. Τα περισσότερα δεν έχουν ιδιαί-
τερες απαιτήσεις σε έδαφος. Μέσης σύστασης 
στραγγερά εδάφη, με pH 6,0 – 8,0 είναι εύκο-
λο να βρεθούν ή να εξασφαλιστούν στα φυτά. 

Αλλά και σε καλλιεργητικές φροντίδες δεν εί-
ναι απαιτητικά. Μερικές αρδεύσεις και σκα-
λίσματα είναι αρκετά. Το κλάδεμα δεν είναι 
απαραίτητο για όλους τους θάμνους, ούτε και η 
λίπανση. Αν βέβαια ενισχύονται πότε – πότε με 
ανόργανη και οργανική λίπανση, θα μας απο-
ζημιώσουν. Μεταφυτεύονται πάντοτε με μπάλα 
χώματος. Καλύτεροι μήνες είναι ο Νοέμβριος ή 
ο Φεβρουάριος.

Παρακάτω γίνεται μια σύντομη περιγραφή 
των σημαντικότερων αειθαλών θάμνων.

α) Βιβούρνο το αειθαλές ή ψευδοδάφνη 
(Viburnum tinus – Οικ. Scrophulariaceae) . - Ιθα-
γενές των χωρών της Μεσογείου. Έχει λαμπε-
ρό φύλλωμα με χνούδι κατά μήκος των νεύρων. 
Άνθη λευκά, ρόδινα, αρωματικά, σε ταξιανθία 
σκιαδιού, τα οποία βγαίνουν από τον Ιανουά-
ριο μέχρι τον Απρίλιο. Πολλαπλασιάζεται με 
μοσχεύματα μαλακού και σκληρού ξύλου. Καλό 
είναι να κλαδεύεται κάθε δύο χρόνια.

Άλλα αειθαλή είδη: Βιβούρνο το αρωματικό 
(V. odoratissimum) και Βιβούρνο το ρυτιδόφυλ-
λο (V. rhytidophyllum).

Εικ. 4.44
Βιβούρνο αειθαλές

4.5
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β)  Ευώνυμο ιαπωνικό ή ταφλάνι (Euonymus 
japonicas  – Οικ. Celastraceae)
Κατάγεται από την Ιαπωνία. Φύλλα βαθυ-

πράσινα, δερματώδη, γυαλιστερά, ελαφρά οδο-
ντωτά. Τη διακοσμητική του αξία την οφείλει 
στο πυκνό και ωραίο φύλλωμά του και στους μι-

κρούς σφαιρικούς ροδοκόκκινους καρπούς 
του. Ανθίζει Ιούνιο–Ιούλιο. Πολλαπλασιάζεται

με μοσχεύματα μαλακού ή σκληρού ξύλου, 
αργά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Επίσης, 
με σπόρο. Αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα εδά-
φη. Αντέχει στο κρύο. Ανέχεται κλαδέματα, για 
διαμόρφωση σε διάφορα σχέδια. Προσβάλλε-
ται εύκολα από κοκκοειδή και ωίδιο.

Δύο είναι οι ποικιλίες του είδους:
1) ευώνυμο το αργυρόφυλλο (E.j. argenteo – 

variegatus) και
2) ευώνυμο το χρυσόφυλλο (E.j. aureus), οι 

οποίες έχουν προσβληθεί από ιώσεις και απο-
τελούν ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία, με τις 
λευκές ραβδώσεις ή αντίστοιχα τα κίτρινα στίγ-
ματα, που έχουν στα φύλλα τους.

γ)  Λιγούστρο ιαπωνικό (Ligustrum japonicum  – 
Οικ. Oleaceae)
Κατάγεται από την Ιαπωνία και την Κορέα. 

Φύλλωμα πυκνό, λαμπερό και ωραίου πράσινου 
χρώματος. Τα νεαρά φύλλα είναι κόκκινα. Τα 
άνθη βγαίνουν Ιούνιο – Ιούλιο, είναι λευκοκί-
τρινα, μικρά και μετατρέπονται σε μικρούς, 
σφαιρικούς, μαύρους καρπούς που παραμέ-
νουν στο φυτό όλο σχεδόν το χειμώνα. Πολλα-
πλασιάζεται με σπόρο, ο οποίος μαζεύεται το 
Δεκέμβριο και σπέρνεται την άνοιξη. Αντέχει 
στο κρύο και στις προσβολές από εχθρούς και 
ασθένειες. Ανέχεται περισσότερο από κάθε 

άλλο φυτό τα κλαδέμα-
τα και τα ψαλιδίσμα-
τα. Ανθεκτικό και στα 
υδροσταγονίδια της θά-
λασσας.

Ένα άλλο είδος 
που χρησιμοποιείται 
πολύ είναι το Λιγού-
στρο το μικρόφυλλο (L. 
ovalifolium), που έχει μι-
κρά φύλλα και τα νεαρά 
είναι όλα πράσινα. Το 
χειμώνα, όταν οι θερμο-
κρασίες είναι κάτω του 
0°C, ρίχνει τα φύλλα 
του. Πολλαπλασιάζεται 
με μοσχεύματα σκληρού 
ξύλου το Νοέμβριο.

Εικ. 4.45
Ευώνυμο ιαπωνικό

Εικ. 4.46 
Λιγούστρο
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δ) Μαόνια (Mahonia aquifolium – Οικ. 
Berberidaceae)

Κατάγεται από την Ασία και τη Β. και Κ. 
Αμερική. Φύλλα σύνθετα, δερματώδη, με αγκα-
θωτά δόντια, ωραίου πράσινου χρώματος. Το 
φθινόπωρο τα φύλλα παίρνουν καταπληκτικές 
αποχρώσεις του κόκκινου, οι οποίες διατη-
ρούνται όλο το χειμώνα. Έχει, επίσης, εντυ-
πωσιακά μικρά, κίτρινα, αρωματικά άνθη σε 
ταξιανθία βότρυ, τα οποία ανθίζουν τέλος χει-
μώνα – αρχές άνοιξης. Άλλο ένα διακοσμητικό 
στοιχείο του φυτού είναι οι μικροί, σφαιρικοί, 
μπλε – μαύρου χρώματος καρποί, οι οποίοι ωρι-
μάζουν το Σεπτέμβριο. Πολλαπλασιάζεται με 
σπόρο, παραφυάδες και μοσχεύματα σκληρού 
ξύλου. Αντέχει στο κρύο και στις προσβολές 
από εχθρούς και ασθένειες.

Eικ. 4.47
Μαόνια

ε) Φωτίνια ή φωτόδεντρο (Photinia glabra – 
Οικ. Rosaceae)

Κατάγεται από την Κίνα και την Ιαπωνία. 
Έχει φύλλα μεγάλα, δερματώδη, γυαλιστερά, 
ελαφρά πριονωτά, ωραίου πράσινου χρώματος, 
από τα οποία ορισμένα παίρνουν καταπληκτι-
κές κόκκινες αποχρώσεις από το φθινόπωρο 
μέχρι την άνοιξη. Τα άνθη βγαίνουν Μάρτιο – 
Απρίλιο, είναι άφθονα και έχουν χρώμα λευκό 
ή λευκορόδινο. Οι καρποί που σχηματίζονται 
το καλοκαίρι είναι σφαιρικοί, κοκκινόμαυροι 
και παραμένουν στο φυτό μέχρι και το χειμώνα. 
Πολλαπλασιάζεται συνήθως με εμβολιασμό σε 
κυδωνιά ή κράταιγο. Αντέχει στο κρύο. Μπορεί 
να διαμορφωθεί και σε δέντρο.

Εικ. 4.48
Φωτίνια

Άλλα ενδιαφέροντα αειθαλή θαμνώδη εί-
ναι τα: Αβούτιλο, Δάφνη του Απόλλωνα ή Βά-
για, Δαφνοκέρασος, Ιβίσκος ο σινικός, Ίλεξ ή 

ήμερο Πουρνάρι, Καλ-
λιστήμονας, Κυδωνία-
στρο, Λεβάντα, Μυρτιά, 
Πικροδάφνη, Πιττόσπο-
ρο ή Αγγελική, Πυξός ή 
Τσιμισίρι, Πυράκανθος, 
Σπάρτο, Ταξός, Τούγια 
ανατολής.

Εικ. 4.49
Αβούτιλο
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Εικ. 4.50
Δάφνη

Εικ. 4.51
Δαφνοκέρασος

Εικ. 4.52
Ιβίσκος ο σινικός

Εικ. 4.53
Καλλιστήμονας

Εικ. 4.54
Ίλεξ

Εικ. 4.56
Λεβάντα

Εικ. 4.55
Κυδωνίαστρο

Εικ. 4.58
Πικροδάφνη

Εικ. 4.57
Μυρτιά
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Φυλλοβόλα θα-
μνώδη καλλωπιστικά 
φυτά.

Είναι πολυετή ξυλώδη φυτά τα οποία καλ-
λιεργούνται κυρίως για τα άνθη τους και δευ-
τερευόντως για το φύλλωμά τους, το οποίο το 
χάνουν το χειμώνα. Σε κάποια από αυτά, το 
φθινόπωρο, πριν πέσει το φύλλωμά τους παίρ-
νει διάφορους εντυπωσιακούς χρωματισμούς, 
οι οποίοι τονίζουν τη διακοσμητική αξία αυτών 
των φυτών. Τα άνθη τους είναι άφθονα, φα-
νταχτερά, ζωηρών χρωματισμών, με ανάλαφρα 
αρώματα τα περισσότερα και με συνεχή και πα-
ρατεταμένη άνθηση, η οποία μπορεί να διαρκέ-
σει και τέσσερις μήνες.

Εικ. 4.59
Πιττόσπορο

Εικ. 4.60
Πυράκανθος

Εικ. 4.61
Σπάρτο

Εικ. 4.62
Ταξός

Εικ. 4.63
Τούγια ανατολής

4.6
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Πολλαπλασιάζονται εύκολα με μοσχεύμα-
τα, παραφυάδες, καταβολάδες, εμβολιασμό και 
σπανιότερα με σπόρο. Αναπτύσσονται σχεδόν 
σε όλα τα εδάφη και μάλιστα ορισμένα από 
αυτά σε αλατούχα και ξηρά, εκεί όπου άλλα 
φυτά δεν ευδοκιμούν. Απαιτούν ελάχιστες καλ-
λιεργητικές φροντίδες, λίγα όμως ποτίσματα 
την άνοιξη και το καλοκαίρι έχουν ως αποτέλε-
σμα καλύτερη βλάστηση και ανθοφορία.

Η μεταφύτευσή τους δεν παρουσιάζει δυ-
σκολίες, γιατί ριζοβολούν εύκολα και χωρίς 
μπάλα χώματος. Καλύτερη εποχή για φύτευση – 
μεταφύτευσή είναι μετά την πτώση των φύλλων 
και πριν από τους παγετούς. Γίνεται συνήθως το 
μήνα Νοέμβριο, αλλά αυτό εξαρτάται από την 
περιοχή.

Παρακάτω περιγράφονται μερικά αντιπρο-
σωπευτικά φυλλοβόλα, θαμνώδη καλλωπιστικά 
φυτά.

α)  Βιβούρνο χιονόσφαιρα (Viburnum opulus  – 
Οικ. Capritoliaceae)
Ιθαγενές της Ευρώπης και της Β. Αμερικής. 

Έχει φύλλα τρίλοβα ή πεντάλοβα, οδοντωτά, 
χνουδωτά στην κάτω επιφάνεια. Τα άνθη του, 
πολύ εντυπωσιακά, είναι μεγάλα, σφαιρικά ( 
σαν μπάλες), λευκά, σε ταξιανθία σκιαδιού, 
βγαίνουν τον Απρίλιο ή Μάιο και διαρκούν 2–3 
εβδομάδες. Οι καρποί είναι μικροί, γυαλιστε-

ροί, κόκκινοι και προσθέτουν ένα ακόμη διακο-
σμητικό στοιχείο στο φυτό. Πολλαπλασιάζεται 
με μοσχεύματα και καταβολάδες. Αντέχει στο 
κρύο, αλλά υποφέρει στις πολύ ζεστές περιοχές.

β) Ιβίσκος ο συριακός ή αλθαία (Hybiscus 
syriacus – Οικ. Malvaceae )

Κατάγεται από την Κ. Ασία. Θάμνος ορθό-
κλαδος, ο οποίος με κατάλληλο κλάδεμα παίρ-
νει τη μορφή δένδρου. Έχει φύλλα τρίλοβα, 
οδοντωτά, που εμφανίζονται την άνοιξη. Τα 
άνθη του είναι μεγάλα, καμπανοειδή, μονά ή 
διπλά, τα οποία βγαίνουν στις μασχάλες των 
φύλλων και είναι λευκά, κόκκινα, ρόδινα, μωβ, 
κιτρινωπά, δίχρωμα, ανάλογα με την ποικιλία. 
Ανθίζει από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο συνεχώς, 
αρκεί να αφαιρούνται τα υπερώριμα άνθη. Η 
ανθοφορία γίνεται σε βλαστούς του έτους. Πολ-
λαπλασιάζεται με μοσχεύματα σκληρού ξύλου, 
το φθινόπωρο. Προτιμά ηλιαζόμενες θέσεις, 
αλλά αναπτύσσεται και στη σκιά. Αντέχει στο 
κρύο και στα σταγονίδια του θαλασσινού νε-
ρού, στις παράλιες περιοχές.

Εικ. 4.65
Ιβίσκος ο συριακός

γ) Κυδωνιά η Ιαπωνική ή τσιντόνια (Cydonia 
Japonica – Οικ. Rosaceae)

Κατάγεται από την Κίνα και την Ιαπωνία. 
Έχει φύλλα γυαλιστερά, πριονωτά, ζωηρού

Εικ. 4.64 
Βιβούρνο χιονόσφαιρα
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πράσινου χρώματος, τα οποία βγαίνουν πάνω 
σε ζωηρούς, άκαμπτους, αγκαθωτούς βλαστούς. 
Τα άνθη βγαίνουν πριν από τα φύλλα στο τέλος 
του χειμώνα και η διάρκεια άνθησης είναι 60 – 
70 ημέρες. Είναι μεγάλα, μοναχικά ή σε μικρά 
μπουκέτα, ωραίου κόκκινου ή ρόδινου χρω-
ματισμού. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα 
και με παραφυάδες, τις οποίες παράγει άφθο-

να. Προτιμά 
ηλιαζόμενες 
θέσεις, για 
πλουσιότερη 
ανθοφορία. 
Το κλάδεμα 
αποφεύγεται. 
Αντέχει στα 
σ τ α γ ο ν ί δ ι α 
του θαλασ-
σινού νερού 
στις παράλιες 

περιοχές.

δ)  Πασχαλιά ή σύριγγα (Syringa vulgans  – Οικ. 
Oleaceae)
Κατάγεται από την Ευρώπη. Το είδος αυτό 

(Πασχαλιά η κοινή) απαντάται αυτοφυές στην 
Ελλάδα και στις άλλες Βαλκανικές χώρες. Η 
διακοσμητική της αξία οφείλεται στα πολύ εύ-
οσμα άνθη της, τα οποία βγαίνουν σε ταξιανθία 
βότρυ προς το τέλος Απριλίου – αρχές Μαίου,

συμπίπτουν δηλαδή τις περισσότερες φορές με 
την περίοδο του Πάσχα, γι’ αυτό πήρε κι αυτό το 
όνομα. Τα άνθη, ανάλογα με την ποικιλία, είναι 
διαφόρων χρωματισμών, με πιο συνηθισμένα τα 
λευκά και τα μωβ και μπορεί να είναι μονά ή δι-
πλά. Πολλαπλασιάζεται με σπόρο, μοσχεύματα, 
παραφυάδες, τις οποίες βγάζει άφθονες και με 
εμβολιασμό, κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, 
πάνω σε Λιγούστρο (L. Japonicum) για πλου-
σιότερη ανθοφορία. Ανθοφορεί σε βλαστούς 
του προηγούμενου έτους, γι’ αυτό κλαδεύεται 
ελάχιστα. Ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη. Προτιμά 
ηλιαζόμενες θέσεις. Όταν σκιάζεται υπερβολι-
κά και όταν έχει πολλές παραφυάδες, ανθίζει 
λίγο ή καθόλου. Πρέπει να κόβονται τα υπερώ-
ριμα άνθη.

ε) Τριανταφυλλιά (Rosa sp  – Οικ. Rosaceae)
Είναι από τα πιο βασικά φυτά κηποτεχνίας. 

Θαμνώδες φυτό, με μεγάλη καλλωπιστική αξία, 
έχει γίνει το πιο αξιαγάπητο κι αυτό το οφεί-
λει κυρίως στις πολλές μορφές που παίρνει, στα 
εντυπωσιακά άνθη της με τη μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων και στο εξαίσιο άρωμά τους. Ακόμη, 
στο ότι είναι εύκολη στην καλλιέργεια και αν-
θεκτική στο κρύο. Περισσότερες πληροφορίες 
αναφέρονται στο έκτο κεφάλαιο. Εδώ θα επι-
κεντρωθούμε στην καλλιέργεια της τριανταφυλ-
λιάς ως θαμνώδους φυλλοβόλου καλλωπιστικού 
φυτού, εξωτερικών χώρων.

Ομάδες ποικιλιών:
1)  Υβρίδια τσαγιού. Είναι οι επικρατέστερες 

ποικιλίες θαμνωδών τριανταφυλλιών στους 
κήπους, με 2 - 5 άνθη σε μεγάλα κοτσάνια 
και με ποικιλία χρωμάτων.

2)  Νάνες ή μινιατούρες. Μικροί θάμνοι 20 – 30 
εκ., με πολλά άνθη από άνοιξη μέχρι φθινό-
πωρο. Φυτεύονται σε αποστάσεις 20 εκ. και 
είναι κατάλληλες για μπορντούρες και βρα-
χόκηπους.

3)  Πολύανθα και φλοριμπούντα. Είναι χαμηλό-
τερα από τα υβρίδια τσαγιού και με μικρότε-
ρα άνθη, διακρίνονται δε για την επαναλαμ-
βανόμενη άνθησή τους.

Εικ. 4.66
Τσιντόνια

Εικ. 4.67
Πασχαλιά
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Καλλιέργεια: Ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη, 
εκτός από τα πολύ όξινα και τα πολύ υγρά. Η 
φύτευση να γίνεται το φθινόπωρο (Νοέμβριο) ή 
την άνοιξη (Μάρτιο). Η λίπανση κατά την περί-
οδο της άνθησης συντελεί στην καλή ανάπτυξη 
και πλούσια ανθοφορία των φυτών. Μόλις εμ-
φανιστούν τα μπουμπούκια, πρέπει να δώσου-
με μεγαλύτερες ποσότητες φωσφόρου. Πλήρη 
λίπανση κάνουμε κατά το κλάδεμα. Η κοπριά 
είναι απαραίτητη. Το πότισμα πρέπει να είναι 
άφθονο (όχι υπερβολικό) κατά το καλοκαίρι 
και όταν τα φυτά είναι ανθισμένα. Τα υπερώ-
ριμα άνθη πρέπει να κόβονται, γιατί εξαντλούν 
το φυτό. Κατά την κοπή των ανθέων, πρέπει να 
αφήνονται στη βάση του ανθοφόρου στελέχους 
που μένει στο φυτό, 3–4 μάτια με φύλλα. Έτσι 
εξασφαλίζεται η κανονική ανάπτυξη του φυτού.

Κλάδεμα: Είναι από τις σπουδαιότερες και 
πιο απαραίτητες εργασίες. Η τριανταφυλλιά 
ανθίζει σε ετήσιους βλαστούς, γι’ αυτό θέλει 
αυστηρό κλάδεμα. Καλύτερη περίοδος είναι ο 
Ιανουάριος – Φεβρουάριος, πριν τα φυτά αρχί-
σουν να βλαστάνουν. Το πού ακριβώς θα γίνει 
το κλάδεμα, εξαρτάται από την ευρωστία των 
φυτών. Τα αδύναμα φυτά κλαδεύονται στα 1 - 
3 μάτια, τα ζωηρά φυτά στα 5 ή περισσότερα 

μάτια. Αν υπάρχει κίνδυνος όψιμων παγετών, 
προτιμάται μακρύ κλάδεμα. Οι αδύνατοι και 
δευτερεύοντες βλαστοί πρέπει να αφαιρούνται. 
Το πιο συνηθισμένο σχήμα που δίνεται, ιδιαίτε-
ρα στα υβρίδια τσαγιού, είναι το κύπελλο.

στ) Χειμώνανθος (Chimonanthus tragrans – Οικ. 
Calycanthaceae)
Κατάγεται από την Κίνα. Θάμνος που δεν 

πρέπει να λείπει από κανένα κήπο, γιατί ανθί-
ζει στην καρδιά του χειμώνα (Δεκέμβριο – Ια-
νουάριο), τότε που πολύ λίγοι θάμνοι ανθίζουν. 
Τα άνθη του είναι κίτρινα, πολύ αρωματικά και 
βγαίνουν πριν από τα φύλλα. Τα τελευταία εί-
ναι γυαλιστερά στην πάνω επιφάνεια, σκληρά, 
ωχροπράσινα και το φθινόπωρο παίρνουν ένα 
χρώμα κιτρινωπό – χρυσωπό. Πολλαπλασιάζε-
ται με σπόρο την άνοιξη, αφού προηγουμένως 
εμβαπτιστεί για 24 ώρες σε νερό. Ευδοκιμεί σε 
όλα τα εδάφη, ακόμη και στα φτωχά, αρκεί να 
έχουν καλή αποστράγγιση. Ανθοφορεί σε ετήσια 
κλαδιά, γι’ αυτό είναι απαραίτητο το κλάδεμα.

Άλλοι φυλλοβόλοι θάμνοι, με πολύ ενδια-
φέρον για κήπους και πάρκα είναι: Βεϊγκέλια, 
Βερβερίδα, Δεύτσια, Κυδωνίαστρο, Λαγκεστρέ-
μια, Σπειραία, Φιλάδελφος, Φορσύθια κ.ά.

Εικ. 4.68
Τριανταφυλλιά
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Εικ. 4.69 
Χειμωνανθός

Εικ. 4.70
Βεϊγκέλια

Εικ. 4.71 
Βερβερίδα

Εικ. 4.72
Δεύτσια

Εικ. 4.73 
Κυδωνίαστρο

Εικ. 4.74
Λαγκεστρέμια

Εικ. 4.75 
Σπειραία
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Καλλωπιστικά 
δέντρα

Καλλωπιστικά δέντρα, για να τα διακρίνου-
με από τους θάμνους, θεωρούμε όλα τα ξυλώ-
δη καλλωπιστικά φυτά με έναν κορμό γυμνό, 
ύψους 1,5 – 4μ., ο οποίος φέρει μια κόμη με 
φύλλα, κλαδιά και άνθη, ενώ το συνολικό ύψος 
του φυτού είναι πάνω από 5 μ.

Τα καλλωπιστικά δέντρα έχουν την αισθη-
τική και τη λειτουργική αξία που έχουν και οι 
θάμνοι, όπως αναφέρθηκαν στην 4.5 ενότητα, 
καθώς και παρόμοιες περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις και καλλιεργητικές φροντίδες. Άλλωστε, 
είδαμε ότι πολλοί θάμνοι με το κατάλληλο κλά-
δεμα μπορούν να μετατραπούν σε δέντρα. Με-
ρικά, βέβαια, έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, γι’ 
αυτό δεν είναι δυνατόν να φυτευτούν οπουδή-
ποτε. Χρησιμοποιούνται στα πάρκα και στους 
κήπους μεμονωμένα, σε ομαδικές φυτεύσεις ή 
σε δεντροστοιχίες ή στους δρόμους, μικρούς και 
μεγάλους.

Χωρίζονται σε αειθαλή και φυλλοβόλα όπως 
και οι θάμνοι, με παρόμοια με αυτούς χαρακτη-
ριστικά για την κάθε ομάδα.

Παρακάτω περιγράφονται μερικά αντιπρο-
σωπευτικά δέντρα από την κάθε κατηγορία.

4.7.1 Αειθαλή καλλωπιστικά δέντρα

α) Διάφορα κωνοφόρα.
Τα καλλωπιστικά κωνοφόρα παρουσιά-

ζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί είναι πάρα 
πολλά, με μεγάλη ποικιλία ειδών, μεγάλη ποι-
κιλία σχημάτων και χρωματικών αποχρώσεων 
του πράσινου χρώματος. Υπάρχουν κωνοφόρα 
πυραμιδοειδή ή κωνικά, σφαιρικά, ομπρελοει-
δή, υψίκλαδα, κρεμοκλαδή αλλά και έρποντα 
και θαμνοειδή, τα οποία αναφέρθηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα (Ταξός, Τούγια Ανατο-
λής). Επίσης, κωνοφόρα με πράσινο φύλλωμα, 

Εικ. 4.76 
Φιλάδελφος

Εικ. 4.77
Φορσύθια

4.7
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λιγότερο ή περισσότερο έντονο, με γλαυκό, λευ-
κωπό, κυανωπό, αργυρό ή χρυσαφένιο φύλλω-
μα. Έχουν κορμό ισχυρό, κατακόρυφο, με χα-
ρακτηριστικές κατά ορόφους διακλαδώσεις. Τα 
φύλλα τους είναι αδιαίρετα, μικρά, σκληρά, βε-
λονοειδή ή λεπιοειδή και έχουν ρητινοφόρους 
πόρους, όπως έχει και το ξύλο τους.

Καλλιέργεια: Πολλαπλασιάζονται, κυρίως, 
με σπόρο, ο οποίος χρειάζεται ειδική μεταχεί-
ριση, για να διακοπεί ο λήθαργος και να κατα-
στραφεί το σκληρό περίβλημά του. Ορισμένα 
(κυπαρίσσι, γιουνίπερους) πολλαπλασιάζονται 
εύκολα και με μοσχεύματα. Στα περισσότε-
ρα κωνοφόρα δεν αρέσει το κλάδεμα κι έτσι 
γίνονται μόνο αναγκαστικές επεμβάσεις για 
να διορθωθεί το σχήμα τους ή να αφαιρεθούν 
τα ξερά κλαδιά. Επίσης, θέλουν ηλιαζόμενες 
θέσεις για να διατηρήσουν τους ωραίους χρω-
ματισμούς τους. Στη σκιά, ορισμένα μπορεί να 
χάσουν προοδευτικά τη ζωτικότητά τους και 
σιγά – σιγά να απογυμνωθούν. Σε θέσεις με πε-
ριορισμένο ηλιακό φωτισμό, μπορούν να ανα-
πτυχθούν καλά τα κωνοφόρα με βαθύ πράσινο 
χρώμα. Καλό είναι να αποφεύγεται η ανόργανη 
λίπανση, γιατί μειώνεται η καλλωπιστική τους 
αξία. Ευεργετική είναι η οργανική λίπανση. 
Μεταφυτεύονται με μπάλα χώματος.

Τα σπουδαιότερα καλ-
λωπιστικά κωνοφόρα εί-
ναι:

Οικ. Πευκίδες: 
(Pinaceae)

1) Ελάτη (Abies sp.) 
(εικ. 4.78), 2) Ερυθρελά-
τη (Picea sp.) (εικ. 4.79), 
3) Κέδρος (Cedrus sp.) 
με σπουδαιότερα είδη 
τον Κέδρο του Λιβάνου 
(C. libani) (εικ. 4.80) και 
τον Κέδρο Ντεοντάρα 
(C. deodara) του Αφγανι-
στάν (εικ. 4.81), 4) Πεύκη 
(Pinus).

Εικ. 4.78
Έλατο

Εικ. 4.79 Ερυθρελάτη
(Έλατο γλαυκό)

24-0099_sel_5-328.indd   11024-0099_sel_5-328.indd   110 12/3/2019   2:08:06 PM12/3/2019   2:08:06 PM



ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 111

Οικ. Κυπαρισσίδες (Cupressaceae)
1) Κυπαρίσσι (Cupressus) με σπουδαιότερα 

είδη το κυπαρίσσι της Αριζόνας (C. arizonica) 
(εικ. 4.82), που είναι οριζοντιόκλαδο πυρα-
μιδοειδές και το «αρσενικό» κυπαρίσσι (C. 
sempervirens f sempervirens), που είναι ορθό-
κλαδο. 2) Τούγια (Thuja), με σπουδαιότερα 
είδη την Τούγια τη Δυτική (Τ. occidentalis) 
και την Τούγια Γίγας (Τ. plicata). Η γνωστή 
Τούγια της Ανατολής κατατάσσεται στους θά-
μνους, λόγω χαμηλού ύψους. 3) Γιουνίπερους 
(Juniperus) (εικ. 4.83) 4) Χαμαικυπάρισσος 
(Chamaecyparis) (εικ. 4.84).

Εικ. 4.81
Κέδρος Ντεοντάρα

Εικ. 4.80
Κέδρος του Λιβάνου

 Οικ. Ταξοδιίδες (Taxodiaceae) 
Εδώ ανήκουν τα υψηλότερα δέντρα

του πλανήτη, οι Σεκόιες.

 Οικ. Αραουκαρίδες (Araucariaceae) 
Κυριότερος αντιπρόσωπος η Αραου-

κάρια ή Αρωκάρια (Araucaria excelsa).

Οικ. Ταξίδες (Taxaceae)
Σημαντικότερο είδος ο Ταξός (Taxus 

bacata), ο οποίος είναι δέντρο ή θάμνος. 
Κάνει ωραίους, κόκκινους, σφαιρικούς 
καρπούς, διαφορετικούς από των άλλων 
κωνοφόρων. Επίσης τα φύλλα του ξεχω-
ρίζουν από τα φύλλα των υπολοίπων.

 β) Μαγνόλια (Magnolia grandiflora 
– Οικ. Magnoliaceae), (εικ. 4.85).

Κατάγεται από τις Ν. Α. Η.Π.Α. Πολύ εντυ-
πωσιακό δέντρο, που μπορεί να φτάσει από 
10μέχρι 30 μ. Έχει σχήμα πυραμιδοειδές. Τη 
διακοσμητική της αξία την οφείλει στα μεγάλα, 
δερματώδη, γυαλιστερά, σκουροπράσινα στην 
πάνω επιφάνεια και καστανόχρωμα, χνουδωτά 
στην κάτω, φύλλα της. Επίσης, στα πολύ αρωμα-
τικά, με λεπτό άρωμα λεμονιάς, μεγάλα, λευκά, 
κυπελλοειδή άνθη της, που μοιάζουν με της του-
λίπας. Ανθίζει Μάιο-Ιούλιο. Πολλαπλασιάζεται 
με μοσχεύματα σκληρού ξύλου την άνοιξη, με 
εναέριες καταβολάδες στο τέλος του καλοκαι-
ριού και με σπόρο που στρωματώνεται αμέσως 

μετά τη συλλογή 
το φθινόπωρο, 
για 2-3 μήνες, 
στους 4°C. Προ-
τιμά εδάφη ελα-
φρά, όξινα, γόνι-
μα, στραγγερά, 
θέσεις ηλιαζόμε-
νες και με άφθο-
νη ατμοσφαιρική 
υγρασία. Θέλει 
επίσης άφθονα 
ποτίσματα το 
καλοκαίρι.Εικ. 4.84 

Χαμαικυπάρισσος
Εικ. 4.83

Γιουνίπερους
Εικ. 4.82

Κυπαρίσσι Αριζόνας
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Εικ. 4.85
Μαγνόλια

Άλλα σημαντικά αειθαλή καλλωπιστικά δέ-
ντρα είναι:

Βραχυχίτων ο σφενδαμνόφυλλος, Ευκά-
λυπτος, Μιμόζα της Νίκαιας ή Ακακία η λευ-
κάζουσα, Νερατζιά, Χαρουπιά, διάφορα φοι-
νικοειδή, με πιο συνηθισμένα το Φοίνικα τον 
Κανάριο και τον Χαμαίρωπα κ.ά. Τα δυο τε-
λευταία μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν 
και στο περιβάλλον των εσωτερικών χώρων, γι’ 
αυτό αναφέρονται και στο επόμενο κεφάλαιο.

Εικ. 4.86
Βραχυχίτων

4.7.2. Φυλλοβόλα καλλωπιστικά δέντρα

α) Ακακία Κωνσταντινουπόλεως ή Ακα-
κία ροδο μέταξη (Albizzia julibrissim – Οικ. 
Leguminosae)

Κατάγεται από την Τροπική Ασία και την 
Αφρική. Η κόμη του παίρνει ένα πολύ ωραίο 
σχήμα ομπρέλας. Το φύλλωμά του έχει ανάλα-
φρη όψη, με σύνθετα φύλλα, φτερωτά και άνθη 
πολύ όμορφα, σφαιρικά, λευκορόδινα, σε επά-
κριες ταξιανθίες. Ανθίζει Ιούνιο – Αύγουστο. 
Πολλαπλασιάζεται με σπόρο την άνοιξη, αφού 

Εικ. 4.87 Μιμόζα

Εικ. 4.88
Χαρουπιά
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πρώτα μείνει στο νερό για 24-48 ώρες. Αντέχει 
σχετικά στο κρύο, στην ξηρασία και στα αλα-
τούχα εδάφη.

Εικ. 4.89 Ακακία Κων/πόλεως

β)  Δαμασκηνιά η καλλωπιστική ή πρού-
νος (Prunus cerasifera var. Pissardii – Οικ. 
Rosaceae).
Κατάγεται από την Περσία. Εξαιρετικής 

καλλωπιστικής αξίας, λόγω του ασυνήθιστου 
βαθυκόκκινου χρωματισμού του φυλλώματός 

της. Τα άνθη της έχουν επίσης διακοσμητική 
αξία, γιατί είναι μικρά, λευκορόδινα και βγαί-
νουν πριν από τα φύλλα ( Μάρτιο – Απρίλιο). 

Πολλαπλασιάζεται με 
εμβολιασμό σε σπορό-
φυτα δαμασκηνιάς, κο-
ρομηλιάς ή αμυγδαλιάς. 
Αντέχει στο κρύο και σε 
ξηροθερμικά κλίματα.

γ) Ιπποκαστανιά (Aescu-
lus hippocastaneum – Οικ. 
Leguminosae).

Οι εντυπωσιακές τα-
ξιανθίες της, με τα λευκά, 
με ρόδινα στίγματα άνθη, 
την κάνουν πολύ ελκυ-
στική. Ανθίζει Απρίλιο – 
Μάιο. Πολλαπλασιάζεται 
με σπόρο. Δεν αντέχει 

στη ζέστη. Είναι από τα ωραιότερα δέντρα για 
δεντροστοιχίες δρόμων.

δ) Ιτιά (Salix babylonica – Οικ. Salicaceae)
Οφείλει τη διακοσμητική της αξία στην κρε-

μοκλαδή κόμη της, με βλαστούς που φτάνουν 
μέχρι το έδαφος. Αναπτύσσεται καλύτερα σε 
υγρά εδάφη . Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύμα-
τα σκληρού ξύλου.

Εικ. 4.90
Δαμασκηνιά καλλωπιστική

Εικ. 4.91
Ιπποκαστανιά
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Εικ. 4.92 Ιτιά

ε) Σοφόρα (Sophora japonica – Οικ. Legumi-
nosae)

Έχει ωραία σφαιρική κόμη, με σκουροπρά-
σινο φύλλωμα, γυαλιστερό στην πάνω επιφά-
νεια και γλαυκό, ελαφρά χνουδωτό, στην κάτω. 
Ανθίζει Ιούλιο – Αύγουστο για 30-40 ημέρες. 
Πολλαπλασιάζεται με σπόρο. Πολύτιμο για δε-
ντροστοιχίες.

Άλλα σημαντικά φυλλοβόλα, καλλωπιστικά 
δέντρα είναι:

Δρυς ή Βελανιδιά, Κατάλπη, Κουτσουπιά 
ή Κερκίδα ή Δέντρο του Ιούδα, Λεύκη, Πλάτα-
νος, Σημύδα, Σφένδαμνος, Τίλια ή Φιλύρα, ή 
Φλαμουριά, Φτελιά ή Καραγάτσι.

Εικ. 4.93
Σοφόρα

Εικ. 4.94
Βελανιδιά

Εικ. 4.95
Κατάλπη
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Εικ.4.96 
Κουτσουπιά

Εικ. 4.97
Λεύκη

Εικ. 4.98
Σφένδαμνος

Εικ. 4.99
Τίλια
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Καλλωπιστικά φυτά εξωτερικών χώρων θεωρούνται όλα εκείνα τα φυτά που καλλιεργού-
νται σε πάρκα, σε κήπους, στις άκρες των δρόμων ή στη μέση, στις προστατευτικές νησίδες 
των εθνικών οδών, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε πλατείες, σε προαύλια σχολείων και εκ-
κλησιών ή όπου αλλού στο ύπαιθρο, για τη διακόσμηση των χώρων αυτών. Κατατάσσονται σε 
ετήσια, διετή και πολυετή, σε βολβώδη, ριζωματώδη και κονδυλώδη, σε αναρριχώμενα, σε 
θαμνώδη αειθαλή, σε θαμνώδη φυλλοβόλα και σε καλλωπιστικά δέντρα.

Ετήσια χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα οποία συμπληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο σε 
λιγότερο από 12 μήνες. Διακρίνονται σε ετήσια άνοιξης και ετήσια καλοκαιριού. Χαρακτηρι-
στικό τους πλεονέκτημα είναι ότι κάθε χρόνο μπορούμε να τους αλλάζουμε θέση στον κήπο. 
Τα διετή και τα πολυετή βρίσκονται σε μόνιμες θέσεις και ανθίζουν κάθε χρόνο. Το χειμώνα, 
τα περισσότερα ξεραίνονται με τους παγετούς και ξαναβλαστάνουν την άνοιξη. .

Βολβώδη, ριζωματώδη και κονδυλώδη καλλωπιστικά χαρακτηρίζονται εκείνα τα φυτά τα 
οποία αποθηκεύουν θρεπτικές ουσίες στα διογκωμένα υπόγεια όργανά τους, που μπορεί να 
είναι μεταμορφωμένοι βλαστοί ή μεταμορφωμένες ρίζες. Στα αναρριχώμενα καλλωπιστικά 
φυτά οι βλαστοί είναι μεγάλου μήκους, συνήθως λεπτοί που δε μπορούν να σταθούν όρθιοι 
και αν βρουν υποστηρίγματα, πιάνονται από αυτά και αναρριχώνται προς τα επάνω. Θαμνώ-
δη χαρακτηρίζονται τα φυτά των οποίων το ύψος δεν ξεπερνά τα 5μ. Αυτά δεν έχουν τυπικό, 
μεγάλο κορμό αλλά πολλούς βλαστούς ξυλώδεις, οι οποίοι βγαίνουν από την επιφάνεια του 
εδάφους. Ορισμένα, με το κατάλληλο κλάδεμα, μετατρέπονται σε μικρά δέντρα. Διακρίνο-
νται σε αειθαλή και φυλλοβόλα, όπως και τα καλλωπιστικά δέντρα τα οποία σχηματίζουν 
χοντρό κορμό ύψους πάνω από 5 μ.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες είναι οι κατηγορίες των καλλωπιστικών φυτών εξωτερικών χώρων;
2.  Ποια φυτά χαρακτηρίζονται ετήσια, διετή και πολυετή καλλωπιστικά φυτά εξωτερικών 

χώρων;
3.  Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα ετήσια φυτά; Αναφέρετε αντιπροσωπευτικά ετήσια 

φυτά της κάθε κατηγορίας.
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πολυετών καλλωπιστικών φυτών;
5. Πώς πολλαπλασιάζονται τα πολυετή καλλωπιστικά φυτά;
6. Αναφέρετε «βολβώδη» καλλωπιστικά φυτά για χειμερινοεαρινή άνθηση.
7.  Με ποιους τρόπους αναρριχώνται τα καλλωπιστικά φυτά της ομώνυμης κατηγορίας; 

Αναφέρετε φυτά από κάθε κατηγορία.
8. Πού οφείλεται η διακοσμητική αξία των αειθαλών θαμνωδών καλλωπιστικών φυτών;
9. Αναφέρετε αντιπροσωπευτικά αειθαλή θαμνώδη καλλωπιστικά φυτά.
10.  Αναφέρετε φυλλοβόλα θαμνώδη καλλωπιστικά φυτά που κάνουν ωραία διακοσμητικά 

άνθη.
11. Αναφέρετε αειθαλή καλλωπιστικά δέντρα.
12. Αναφέρετε φυλλοβόλα καλλωπιστικά δέντρα.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες είναι οι κατηγορίες των καλλωπιστικών φυτών εξωτερικών χώρων;
2. Ποια φυτά χαρακτηρίζονται ετήσια, διετή και πολυετή καλλωπιστικά φυτά εξωτερι-

κών χώρων;
3. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα ετήσια φυτά; Αναφέρετε αντιπροσωπευτικά ετή-

σια φυτά της κάθε κατηγορίας.
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πολυετών καλλωπιστικών φυτών;
5. Πώς πολλαπλασιάζονται τα πολυετή καλλωπιστικά φυτά;
6. Αναφέρετε «βολβώδη» καλλωπιστικά φυτά για χειμερινοεαρινή άνθηση.
7. Με ποιους τρόπους αναρριχώνται τα καλλωπιστικά φυτά της ομώνυμης κατηγορίας; 

Αναφέρετε φυτά από κάθε κατηγορία.
8. Πού οφείλεται η διακοσμητική αξία των αειθαλών θαμνωδών καλλωπιστικών φυτών;
9. Αναφέρετε αντιπροσωπευτικά αειθαλή θαμνώδη καλλωπιστικά φυτά.
10. Αναφέρετε φυλλοβόλα θαμνώδη καλλωπιστικά φυτά που κάνουν ωραία διακοσμητικά 

άνθη.
11. Αναφέρετε αειθαλή καλλωπιστικά δέντρα.
12. Αναφέρετε φυλλοβόλα καλλωπιστικά δέντρα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Πολλαπλασιασμός με σπόρο ετήσιων και πολυετών καλλωπιστικών φυτών, καλλωπιστι-
κών θάμνων και δέντρων.

Σκοπός
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την τεχνική της σποράς ετήσιων και πολυετών φυτών με 

πολύ μικρούς σπόρους, καθώς και θάμνων και δέντρων με σπόρους μεγαλύτερους και με 
σκληρό περίβλημα.

Απαιτούμενα υλικά
1)  Κιβώτια σποράς ή απλά φυτοδοχεία (1 ή περισσότερα, ανάλογα με τις ομάδες μαθη-

τών), βάθους περίπου 10 εκ., που να έχουν τρύπες αποστράγγισης.
2) Σακούλες πλαστικές για φυτώρια δέντρων.
3) Τύρφη και περλίτη.
4) Άμμο ψιλή, ποταμίσια, χαλίκια, κομμάτια από τούβλα ή κεραμίδια.
5) Κοπριά χωνεμένη, κατά προτίμηση βοοειδών.
6) Χώμα καλής ποιότητας ή κηπόχωμα ή φυλλόχωμα.
7) Φτυάρι και σπάτουλα.
8) Ποτιστήρι.
9)  Σπόρους ετήσιων, πολυετών, θαμνωδών και δεντρωδών καλλωπιστικών. Μπορείτε να 

τους προμηθευτείτε από ένα κατάστημα κηπουρικής ή ένα φυτώριο καλλωπιστικών ή 
από το δασαρχείο της περιοχής σας, αν έχει φυτώριο δασικών φυτών.

10) Μυκητοκτόνο, θειάφι, σύνθετο λίπασμα (XL-60 ή άλλο)
11) Κόσκινο, διαμέτρου οπών 6 χιλ.
12) Τζάμι.

Εκτέλεση
α) Σπορά ετήσιων και πολυετών καλλωπιστικών σε κιβώτια σποράς.
Φτιάχνετε ένα εδαφικό μείγμα φυλλοχώματος, κοπροχώματος, άμμου, σε αναλογία 1:1:1 

ή τύρφης, κηποχώματος, άμμου 1:1:1 ή άλλο κατάλληλο. Καλό είναι το εδαφικό μείγμα, πριν 
χρησιμοποιηθεί, να κοσκινιστεί και να απολυμανθεί με το μυκητοκτόνο.

Τοποθετήστε στον πάτο των κιβωτίων σποράς χαλίκια ή κομμάτια από κεραμίδια, τούβλα 
ή περλίτη σε πάχος 1 – 2 εκ.. Το υπόλοιπο, μέχρι 2 – 3 εκ. κάτω από τα χείλη, συμπληρώστε το 
με εδαφικό μείγμα και πιέστε την επιφάνεια με ένα σανιδάκι.

Επειδή οι σπόροι είναι πολύ μικροί, για να μην έχετε πυκνή σπορά, ανακατέψτε τους με 
χώμα ή τύρφη ή άμμο ψιλή και σπείρετε με προσοχή στην επιφάνεια των κιβωτίων. Σκεπάστε 
τους σπόρους με λεπτό στρώμα από κοπρόχωμα ή άμμο ή τύρφη. Αν είναι πάρα πολύ μικροί, 
όπως οι σπόροι της Βεγκόνιας, μην τους σκεπάζετε. Πιέστε πάλι με το σανιδάκι για
να έρθουν σε καλή επαφή με το χώμα.
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Κάνετε προσεκτικό πότισμα, ώστε να μην παρασυρθούν οι σπόροι. 
Το καλύτερο θα ήταν να τοποθετήσετε τα κιβώτια σε δοχείο με νερό, 
ώστε το πότισμα να γίνει από κάτω προς τα πάνω.

Σκεπάστε τα κιβώτια με τζάμι, καθένα ξεχωριστά ή όλα μαζί, με 
ένα μεγάλο κομμάτι. Καλό είναι κάθε πρωί να το αναποδογυρίζετε, 
για να φεύγει η υγρασία που σχηματίζεται. Τοποθετήστε το κιβώτιο 
σε προφυλαγμένη θέση, αλλά όχι απευθείας στον ήλιο, και συντηρή-
στε την υγρασία του εδάφους με κανονικά ποτίσματα.

Εργασίες μετά το φύτρωμα.
Μόλις φυτρώσουν οι σπόροι, αφαιρέστε το τζάμι. Αν η σπορά έγινε πυκνή, κάντε αραίωμα 

με μεγάλη προσοχή και αφού πρώτα ποτίσετε και αφήσετε λίγο χρόνο για την αποστράγγιση. 
Αφού τελειώσει το αραίωμα, ποτίστε ελαφρά, ώστε να έρθουν οι ρίζες σε επαφή με το χώμα.

Κάντε τακτικά βοτανίσματα και, αν χρειαστεί, ελαφρά υδρολίπανση και καταπολέμηση 
ασθενειών και εχθρών (θειάφι ή άλλο μυκητοκτόνο, συλλογή σαλιγκαριών κ.ά.). Όταν τα 
φυτά αποκτήσουν 4 – 6 φύλλα, μπορείτε να κάνετε μεταφύτευση σε σακουλάκια με χώμα ή 
άλλα μικρά φυτοδοχεία (π.χ. τύρφης) ή στην οριστική θέση τους.

β) Σπορά καλλωπιστικών θάμνων και δέντρων σε πλαστικές σακούλες.
Ο πολλαπλασιασμός με σπορά χρησιμοποιείται για πολλά είδη θάμνων και δέντρων, 

όπως: Ακακίες, Βιβούρνα, Βραχυχίτωνα, Δάφνη, Ευκάλυπτο, Κερκίδα, Κράταιγο, Κυδωνί-
αστρα, Κωνοφόρα, Λιγούστρο, Αγγελική, Χαρουπιά κ.ά. Πρέπει να ξέρετε ότι ορισμένοι 
σπόροι χρειάζονται μια περίοδο μεθωρίμανσης για να διακοπεί ο λήθαργος τους και να βλα-
στήσουν. Γι’ αυτό, στρωματώνονται σε άμμο ή τύρφη για 1 – 6 μήνες, ανάλογα με το είδος 
του φυτού και σε θερμοκρασία 2 - 5°C. Οι σπόροι που θα πάρετε από τα φυτώρια θα έχουν 
περάσει από αυτό το στάδιο και θα είναι έτοιμοι για σπορά.

Όσους σπόρους έχουν σκληρό περίβλημα (Ακακία, Δάφνη, Κερκίδα, Κωνοφόρα, Φοι-
νικοειδή, Χαρουπιά κ.ά.), τοποθετήστε τους σε νερό για 24 – 48 ώρες ή και περισσότερο, 
μέχρις ότου μαλακώσει το περίβλημα. Μπορείτε ακόμη να τους εμβαπτίσετε για 2 – 3 ώρες 
σε αραιό διάλυμα θειϊκού ή υδροχλωρικού οξέος ή να τους τρίψετε με λίμα ή γυαλόχαρτο.

Γεμίζετε τις πλαστικές σακούλες με εδαφικό μείγμα λίγο πιο κάτω (3 – 4 εκ.) από τα χεί-
λη. Κατά κανόνα οι σπόροι των θάμνων και δέντρων είναι μεγαλύτεροι από των ετησίων και 
πολυετών. Το βάθος σποράς τους πρέπει να είναι 2 – 3 φορές μεγαλύτερο από τη μεγαλύτερη 
διάμετρό τους.

Τοποθετήστε σε κάθε σακούλα 3 – 4 σπόρους στο κατάλληλο βάθος, ρίξτε ένα λεπτό 
στρώμα κοπροχώματος ή άμμου ψιλής ή τύρφης στην επιφάνεια και πιέστε για να έλθουν οι 
σπόροι σε καλή επαφή με το χώμα. Τα υπόλοιπα γίνονται όπως στην περίπτωση των ετησίων 
και πολυετών.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες είναι οι κατηγορίες των καλλωπιστικών φυτών εξωτερικών χώρων;
2. Ποια φυτά χαρακτηρίζονται ετήσια, διετή και πολυετή καλλωπιστικά φυτά εξωτερι-

κών χώρων;
3. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα ετήσια φυτά; Αναφέρετε αντιπροσωπευτικά ετή-

σια φυτά της κάθε κατηγορίας.
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πολυετών καλλωπιστικών φυτών;
5. Πώς πολλαπλασιάζονται τα πολυετή καλλωπιστικά φυτά;
6. Αναφέρετε «βολβώδη» καλλωπιστικά φυτά για χειμερινοεαρινή άνθηση.
7. Με ποιους τρόπους αναρριχώνται τα καλλωπιστικά φυτά της ομώνυμης κατηγορίας; 

Αναφέρετε φυτά από κάθε κατηγορία.
8. Πού οφείλεται η διακοσμητική αξία των αειθαλών θαμνωδών καλλωπιστικών φυτών;
9. Αναφέρετε αντιπροσωπευτικά αειθαλή θαμνώδη καλλωπιστικά φυτά.
10. Αναφέρετε φυλλοβόλα θαμνώδη καλλωπιστικά φυτά που κάνουν ωραία διακοσμητικά 

άνθη.
11. Αναφέρετε αειθαλή καλλωπιστικά δέντρα.
12. Αναφέρετε φυλλοβόλα καλλωπιστικά δέντρα.

Εργαστηριακή άσκηση 2

Πολλαπλασιασμός φυλλοβόλων καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων με μοσχεύματα 
σκληρού ξύλου.

Σκοπός
Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να επιλέγουν κατάλληλα μοσχεύματα σκληρού 

ξύλου και με τους σωστούς χειρισμούς να πετυχαίνουν υψηλά ποσοστά ριζοβολίας.

Απαιτούμενα υλικά.
1) Κλαδευτικό ψαλίδι ή κοφτερό μαχαίρι (σουγιάς, φαλτσέτα ή άλλο).
2) Άμμος ψιλή, ποταμίσια.
3) Τύρφη και περλίτης.
4) Κοπριά χωνεμένη.
5) Κιβώτια φύτευσης ή πλαστικές σακούλες (δεν είναι απαραίτητα, μπορεί να διαμορφω-

θεί και ένας χώρος του κήπου σε φυτώριο).
6) Λυσγάρι, αξίνα, φτυάρι, τσουγκράνα.
7) Φρέζα, χωρίς να είναι απαραίτητη.
8) Ορμόνη ριζοβολίας.
9) Φωσφορικό λίπασμα.

10)   Ποτιστήρι.
11)   Ψυγείο κοινό, οικιακό.

Εκτέλεση
Τα μοσχεύματα σκληρού ξύλου είναι χωρίς φύλλα, προέρχονται από ετήσιους ξυλώδεις 

βλαστούς και κόβονται από Νοέμβριο μέχρι Ιανουάριο.
Κόβετε κατάλληλα μοσχεύματα, μήκους 20 – 25 εκ., που να έχουν 2-3 οφθαλμούς (γόνα-

τα). Η κοπή να γίνει 1-2 εκ. κάτω ή πάνω από τον τελευταίο οφθαλμό και από τις δύο άκρες. 
Τα δένετε ελαφρά και τα στρωματώνετε, συνήθως με μικρή κλίση στα πλάγια, σε υγρή άμμο, 
σε προφυλαγμένο μέρος του κήπου ή σε κιβώτια τα οποία τοποθετείτε σε θερμοκρασία 4 – 
6°C (κοινό οικιακό ψυγείο).

Αν χρησιμοποιήσετε ένα μέρος του κήπου για φυτώριο, το προετοιμάζετε νωρίς (φθινό-
πωρο ή χειμώνα), ώστε το χώμα να είναι ελαφρό – αμμουδερό, λιπασμένο με φωσφορικό 
λίπασμα και κοπριά. Αν δεν είναι ελαφρό, ρίχνετε τύρφη, περλίτη και άμμο και τα ενσωμα-
τώνετε είτε σκάβοντας καλά και ισοπεδώνοντας με την τσουγκράνα είτε αν υπάρχει φρέζα, 
φρεζάροντας.

Την άνοιξη, μετά τους ισχυρούς παγετούς, κάνετε τη φύτευση στο φυτώριο, αφού πρώτα το 
κατεργασθείτε καλά με φρέζα ή αξίνα και λυσγάρι. Αν χρησιμοποιήσετε κιβώτια φύτευσης, 
φτιάχνετε ένα ελαφρό εδαφικό μείγμα από άμμο, κοπρόχωμα, κηπόχωμα, τύρφη και περλίτη. 
Για μεγαλύτερη επιτυχία εμβαπτίζετε τα μοσχεύματα σε ορμόνη ριζοβολίας και μετά τα φυ-
τεύετε σε αποστάσεις 30 εκ. περίπου. Έξω από το χώμα αφήνετε έναν οφθαλμό. Πιέζετε το 
χώμα για να έλθει σε καλή επαφή με τα μοσχεύματα. Ακολουθεί πότισμα φθονο και προσε-
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κτικό, για να μη βγουν ή πλαγιάσουν. Παρακολουθείτε τακτικά και φροντίζετε να έχει ο έδα-
φος πάντοτε κανονική υγρασία.

Εργαστηριακή άσκηση 3

Κλάδεμα ανθοφόρων καλλωπιστικών θάμνων.

Σκοπός
Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώση για τις βασικές αρχές κλαδέματος των ανθοφόρων καλ-

λωπιστικών θάμνων και ικανότητα να τους κλαδεύουν σωστά, ώστε να έχουν κανονική ανά-
πτυξη και πλούσια ανθοφορία.

Απαιτούμενα υλικά
1) Κλαδευτικό ψαλίδι.
2) Πριόνι κλαδέματος.
3) Κοφτερό μαχαίρι (σουγιάς ή φαλτσέτα ή σερπέτα).
4) Δερμάτινα γάντια για τους αγκαθωτούς θάμνους.
5) Αλοιφή κλαδέματος ή μίνιο.
6) Θειϊκός χαλκός ως απολυμαντικό.

Εκτέλεση
Επιλέγετε το θάμνο που θέλετε να κλαδέψετε. Πριν αρχίσετε το κλάδεμα, πρέπει να ξέρε-

τε ότι οι περισσότεροι καλλωπιστικοί θάμνοι που καλλιεργούνται για την πλούσια ανθοφορία 
τους είναι φυλλοβόλοι. Το μεγάλο μυστικό όμως για σωστό κλάδεμα είναι να ξέρετε αν αν-
θοφορούν σε ετήσιους βλαστούς ή σε παλιότερο ξύλο. Αυτό εύκολα το διαπιστώνετε, αν τους 
παρατηρήσετε την εποχή της άνθησης. Αυτοί που ανθοφορούν σε ετήσια κλαδιά, ανθίζουν 
αργά την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Αυτοί που ανθοφορούν σε κλαδιά 2 ή πε-
ρισσοτέρων ετών, ανθίζουν το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη.
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α) Θάμνοι που ανθοφορούν σε ετήσια κλαδιά.
Μπουτλέϊα, Ιβίσκος, Λαγκεστρέμια, Τριανταφυλλιά, Τεκόμα κ.ά.
Κλαδεύετε μετά τους παγετούς του χειμώνα, Φεβρουάριο – Μάρτιο ή νωρίτερα, ανάλογα 

με την περιοχή και οπωσδήποτε πριν εκπτυχθούν οι νέοι βλαστοί. Κάνετε αυστηρό, κοντό 
κλάδεμα, αφήνοντας σε κάθε βλαστό 3 – 4 μάτια, αν θέλετε λίγα βλαστάρια με μεγάλα άνθη. 
Αν όμως θέλετε πολλά βλαστάρια με μικρότερα άνθη, κλαδεύετε πιο μακριά, αφήνοντας μέ-
χρι και 10 μάτια. Κλαδεύετε λίγο πιο πάνω από το μάτι, με τομή λοξή, αντίθετης κατεύθυνσης 
από το μάτι. Αν χρησιμοποιήσετε πριόνι για την αφαίρεση χοντρού κλαδιού, για λόγους που 
το επιβάλλουν (ξερό, άρρωστο κ.ά.), να λειάνετε την τομή με το μαχαιρίδιο. Όλες τις τομές 
τις αλείφετε με αλοιφή κλαδέματος ή μίνιο, ενώ κάθε φορά να εμβαπτίζετε το ψαλίδι στο 
απολυμαντικό.

β) Θάμνοι που ανθοφορούν σε κλαδιά 2 ή περισσοτέρων ετών.
Βεϊγκέλια, Βερβερίδα, Βιβούρνα, Δεύτσια, Κράταιγος, Μιμόζα Νίκαιας, Πασχαλιά, Σπει-

ραία, Τσιντόνια, Φορσύθια, Φιλάδελφος, Χειμωνανθός κ.ά.
Κλαδεύετε μετά την πτώση όλων των λουλουδιών. Κάνετε ελαφρό κλάδεμα ή καθόλου 

αλλά μόνο κλαδοκάθαρο, αφαιρώντας ξερά κλαδιά ή κλαδιά που ξεφεύγουν και αλλοιώνουν 
τη μορφή των φυτών ή τα παρακμασμένα άνθη και τις ταξιανθίες. Μπορείτε, ανάλογα με το 
μέγεθος του φυτού, ορισμένα κλαδιά να τα κλαδέψετε αυστηρά στα 2 – 3 μάτια. Αυτά όμως δε 
θα ανθοφορήσουν την επόμενη βλαστική περίοδο αλλά από τη μεθεπόμενη. Έτσι βοηθιέται 
το φυτό να δώσει καινούριους βλαστούς και να διαφοροποιήσει ανθοφόρους οφθαλμούς σε 
βλαστούς προηγουμένων ετών, που θα ανθίσουν την επόμενη χρονιά.

Εάν κόβετε τα άνθη για το ανθοδοχείο την εποχή της ανθοφορίας αυτό αντικαθιστά το 
κλάδεμα και έτσι δε χρειάζεται άλλο. Ισχύουν και εδώ οι κανόνες υγιεινής της προηγούμενης 
περίπτωσης.
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Τα φυτά του 

εσωτερικού

χώρου
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Με τον όρο φυτά εσωτερικού χώρου, εννο-
ούμε όλα εκείνα τα φυτά που χρησιμοποιούνται 
για εσωτερική διακόσμηση ή για αρχιτεκτονική 
εσωτερικών χώρων.

Εσωτερικός χώρος μπορεί να είναι το σπίτι, 
το γραφείο, τα καταστήματα, οι προθάλαμοι και 
οι είσοδοι κτιρίων, μια βεράντα προστατευμέ-
νη, αλλά και τα θερμοκήπια στα οποία γίνεται 
η εμπορική καλλιέργεια των φυτών αυτών μέσα 
σε γλάστρες και μετά προωθούνται στο εμπό-
ριο.

Τα φυτά εσωτερικού χώρου μπορούν να δια-
κριθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

1. Ανθοφόρα
2. Φυλλώδη
3. Κακτώδη
4. Παχύφυτα
Η μεταφορά των φυτών από το φυσικό τους 

χώρο και η ανάπτυξή τους σε γλάστρες μέσα 
στο σπίτι έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Η γο-
ητεία των σπιτικών φυτών ήταν γνωστή στους 
Κινέζους, εδώ και 5.000 χρόνια. Στους περίφη-
μους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, του 
βασιλιά Ναβουχοδονόσωρα, υπήρχαν δέντρα 
που μεγάλωναν μέσα σε τεράστια πήλινα, πο-
ρώδη δοχεία. Ο βασιλιάς του Ισραήλ Σολομών 
είχε μετατρέψει μια από τις αίθουσες του περί-
φημου ναού του σε κήπο, στολισμένο με αφθο-

Γενικά

Τα φυτά του εσωτερικού
χώρου

νία φυτών σε γλάστρες. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι 
διατηρούσαν σε πολλά σπίτια που δε διέθεταν 
κήπο, πολλά φυτά σε δοχεία.

Τα φυτά αυτά, που έμπαιναν από το φυσι-
κό τους περιβάλλον στο περιβάλλον του εσω-
τερικού χώρου, ήταν στην αρχή φυτά ντόπια, 
της κάθε περιοχής και σιγά – σιγά άρχισαν να 
ταξιδεύουν από περιοχή σε περιοχή. Βασιλιά-
δες, στρατηγοί, μοναχοί έφερναν φυτά από μα-
κρινές χώρες για διάφορους λόγους, για να τα 
εγκλιματίσουν στη χώρα τους, σε ξένο γι’ αυτά 
περιβάλλον. Την περίοδο της Αναγέννησης, η 
αριστοκρατία καλλιεργούσε μέσα στα σπίτια 
της σπάνια και εξωτικά φυτά που οι εξερευνη-
τές έφερναν από το «νέο κόσμο».

 Το περιβάλλον 
στον εσωτερικό 
χώρο.

Σήμερα, στη χώρα μας, τα περισσότερα φυτά 
εσωτερικών χώρων κατάγονται από τροπικές 
και υποτροπικές περιοχές. Μερικά φυτά ιδι-
αίτερα ανθεκτικά καταφέρνουν να επιζούν σε 
κάθε είδους δυσμενείς συνθήκες, τα πιο πολλά 
όμως χρειάζονται συνθήκες που να ταιριάζουν 
περισσότερο με εκείνες που επικρατούν στο 
φυσικό τους περιβάλλον.

5ο

5.1
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Παρακάτω εξετάζονται οι παράγοντες του 
περιβάλλοντος στον εσωτερικό χώρο και οι 
προτιμήσεις των φυτών, ώστε κάθε φορά, ανά-
λογα με τις περιπτώσεις, να εξασφαλίζονται οι 
ιδανικότερες, κατά το δυνατόν, συνθήκες για 
εύρωστα και όμορφα φυτά.

α) Φως
Το φως είναι ίσως ο σημαντικότερος από 

τους παράγοντες του περιβάλλοντος στον εσω-
τερικό χώρο, όπου ζουν και αναπτύσσονται 
τα φυτά. Τα χαρακτηριστικά του φωτός είναι 
η ένταση, η διάρκεια και η ποιότητα. Η έντα-
ση του φωτός μετριέται σε ποδοκηρία (foot 
candles, fc), με ειδικό όργανο που λέγεται 
φωτόμετρο. Τα ανθοφόρα φυτά και οι κάκτοι 
προτιμούν μεγαλύτερες εντάσεις φωτός από τα 
φυλλώδη. ΓΓ αυτό, τα πρώτα μπορούν να μεγα-
λώσουν άριστα σε μια μεσημβρινή βεράντα ή 
στο πρεβάζι του παραθύρου, ενώ τα φυλλώδη 
στις γωνιές των δωματίων.

Η καλύτερη ανάπτυξη των περισσότερων 
φυλλωδών φυτών, όταν βρίσκονται στο θερμο-
κήπιο, επιτυγχάνεται με φωτισμό 1000 – 2000 fc. 
Υπάρχουν, βέβαια, και σημαντικές αποκλίσεις 
μεταξύ των φυτών. Για παράδειγμα, οι σανσε-
βιέριες και οι κρότωνες χρειάζονται υψηλές 
εντάσεις, 2000 fc ή και παραπάνω, για καλύτε-
ρη ανάπτυξη, ενώ το αγλαόνεμα 700 fc.

Ένα ηλιόλουστο μεσημβρινό πρεβάζι παρα-
θύρου ικανοποιεί τις απαιτήσεις των φυτών για 
μεγάλη ένταση φωτισμού, ενώ απόσταση μέχρι 
1,50 μ. από ένα μεγάλο παράθυρο που να βλέ-
πει προς το νότο, την ανατολή ή τη δύση εξα-
σφαλίζει έναν ικανοποιητικό φωτισμό 500 fc.

Μεγάλες εντάσεις φωτισμού πρέπει να συν-
δυάζονται με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες 
(φυσικά μέσα στα επιτρεπτά όρια θερμοκρασι-
ών του κάθε φυτού), ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη ανάπτυξη.

Φυτά με χρωματιστά φύλλα (π.χ. κρότωνας, 
κορδυλίνη) χρειάζονται έντονο ηλιακό φως, για 
να χρωματίζονται τα φύλλα καλύτερα. Εξαί-
ρεση αποτελεί η βεγκόνια η βασιλική (rex), η 
οποία προτιμά θέσεις σκιερές.

Η διάρκεια του φωτισμού είναι το άθροισμα 

των συνολικών μονάδων ποδοκηρίων (fc) που 
δέχεται το φυτό. Όσο περισσότερο χρόνο δέχε-
ται φως το φυτό, τόσο περισσότερες θρεπτικές 
ουσίες παράγει, με αποτέλεσμα την ταχύτερη 
βλάστηση, το μικρότερο χρόνο παραμονής στο 
θερμοκήπιο και το μικρό κόστος παραγωγής.

Η διάρκεια του φωτισμού δεν επιδρά στα 
φυλλώδη φυτά, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στην 
άνθηση των περισσότερων ανθοφόρων. Είναι 
το γνωστό φαινόμενο του φωτοπεριοδισμού, 
σύμφωνα με το οποίο τα φυτά τα διακρίνουμε 
σε φυτά μικρής ημέρας, τα οποία για να ανθί-
σουν θέλουν διάρκεια φωτισμού κάτω από 12 
ώρες και φυτά μεγάλης ημέρας, με διάρκεια 
φωτισμού 16 - 18 ώρες.
-       Φυτά μικρής ημέρας είναι: η ποϊνσέτια, η 

καλαγχόη, οι κάκτοι.
-       Φυτά μεγάλης ημέρας είναι: η αιχμέα, η 

σαιντπώλια, η γαρδένια, η βεγκόνια η κον-
δυλόριζη.
Μερικές φορές υπάρχει το πρόβλημα του 

ελλιπούς φωτισμού (συννεφιασμένες ημέρες, 
μικρές ημέρες) ιδιαίτερα για τα ανθοφόρα και 
τα παχύφυτα φυτά αλλά και ορισμένα φυλλώδη, 
γι’ αυτό είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν 
λάμπες πάνω από τα φυτά, ώστε να φωτίζονται 
ικανοποιητικά. Επίσης, όταν τα φυτά μεγαλώ-
νουν σε μέρη με χαμηλό φωτισμό, πρέπει να 
φωτίζονται για μεγαλύτερες χρονικές περιό-
δους, ώστε να αντισταθμίζεται η χαμηλή έντα-
ση.

Τέλος, η ποιότητα του φωτός η οποία, ως 
γνωστόν, αναφέρεται στο «χρώμα» του φωτός, 
παίζει σπουδαίο ρόλο όταν τα φυτά αναπτύσ-
σονται αποκλειστικά με τεχνητό φωτισμό. Τα 
φυτά αναπτύσσονται καλύτερα στο κόκκινο και 
στο μπλε φως. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως εκ-
πέμπουν, κυρίως, κόκκινο φως, ενώ οι λαμπτή-
ρες φθορισμού μπλε. Το καλύτερο είναι, όταν 
χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός, να γίνεται 
συνδυασμός αυτών, γιατί αλληλοσυμπληρώνο-
νται και παράγουν φως που πλησιάζει περισσό-
τερο το φυσικό ηλιακό φως.

Προσοχή πρέπει να δίνεται στην απόσταση 
που θα τοποθετηθούν οι λαμπτήρες. Αν είναι 
πολύ κοντά στα φυτά, μπορεί να δημιουργή-
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σουν εγκαύματα στα φύλλα τους. Οι λαμπτήρες 
πυρακτώσεως εκπέμπουν μεγαλύτερη θερμική 
ακτινοβολία από τους λαμπτήρες φθορισμού. 
Ένας κοινός λαμπτήρας πυρακτώσεως 40 Watt 
δεν πρέπει να τοποθετείται μακρύτερα από 1,20 
μ. και πιο κοντά από 60 εκ., ενώ δύο λαμπτήρες 
φθορισμού 40 Watt ο καθένας, μπορούν να το-
ποθετηθούν σε απόσταση 50 – 60 εκ., πάνω από 
τα φυτά.

β) Θερμοκρασία
Συνήθως, τα φυτά εσωτερικών χώρων δεν 

αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες, γι’ αυτό 
επιβάλλεται να διατηρούνται σε κλειστούς χώ-
ρους οι οποίοι θερμαίνονται το χειμώνα. Δεν 
πρέπει, όμως, επειδή προέρχονται από τροπι-
κές χώρες, να δημιουργείται η εντύπωση ότι 
χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες. Πολύ λίγα 
είναι εκείνα που αναπτύσσονται χωρίς προβλή-
ματα όταν «ψήνονται» στον ήλιο, στην ποδιά 
ενός παραθύρου που βλέπει στο νοτιά, αλλά και 
κανένα φυτό εσωτερικού χώρου δε θα επιζήσει 
σε μια κρύα γωνιά. Άλλα έχουν προσαρμοστεί 
στις θερμοκρασίες δωματίου, μεταξύ 18°C και 
30°C, άλλα προτιμούν χαμηλότερες θερμοκρα-
σίες, 13°C μέχρι 20°C και είναι κατάλληλα για 
προθαλάμους και εισόδους κτιρίων.

Ελάχιστη ανεκτή θερμοκρασία για τα φυλ-
λώδη φυτά εσωτερικού χώρου είναι οι 12°C και 
για τα ανθοφόρα οι 10°C.

Μεγάλη σημασία έχει η νυχτερινή θερμο-
κρασία. Τα φυτά, τη νύχτα, αναπνέουν κατανα-
λώνοντας υδατάνθρακες, δηλαδή τα προϊόντα 
της φωτοσύνθεσης που γίνεται την ημέρα. Η 
διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας της ημέρας 
και αυτής της νύχτας δε θα πρέπει να ξεπερνά 
τους 4°C - 8°C, ανάλογα με την εποχή του χρό-
νου και το είδος του φυτού.

Για παράδειγμα, στα φυλλώδη φυτά δωματί-
ου, μια σταθερή νυχτερινή θερμοκρασία 18°C 
και ημερήσια 24°C - 28° C θα έδινε τα καλύ-
τερα αποτελέσματα. Θερμοκρασίες κάτω των 
15°C δεν ευνοούν καθόλου την ανάπτυξή τους. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη θερμο-
κρασία κατά τις συννεφιασμένες και σκοτεινές 
ημέρες, κατά τις οποίες θα πρέπει η θερμοκρα-

σία να διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα για 
να μην απέχει από τη νυχτερινή. Επίσης, αν 
χρησιμοποιείται νυχτερινός φωτισμός, η θερμο-
κρασία δεν πρέπει να πέφτει, γιατί συνεχίζεται 
η φωτοσύνθεση.

γ) Υγρασία
Μας απασχολεί, επίσης, τόσο η ατμοσφαι-

ρική υγρασία, όσο και η εδαφική υγρασία. Πιο 
αναλυτικά :

1. Ατμοσφαιρική υγρασία.
Η ατμοσφαιρική υγρασία επηρεάζει την 

ανάπτυξη των φυτών με πολλούς τρόπους:
- Ρυθμίζει την ένταση της διαπνοής.
-  Επιβραδύνει ή επιταχύνει την άνθηση ορι-

σμένων φυτών.
-  Επηρεάζει την ανθοφορία διαφόρων ανθο-

φόρων φυτών. Η γαρδένια, για παράδειγ-
μα, ρίχνει τους ανθοφόρους οφθαλμούς της 
(μπουμπούκια) σε περιβάλλον με μειωμένη 
ατμοσφαιρική υγρασία.

-  Έχει μεγάλη σημασία για την υγιεινή των 
φυτών. Σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρι-
κής υγρασίας και με δεδομένο ότι η θερ-
μοκρασία στους εσωτερικούς χώρους, είτε 
αυτοί είναι τα θερμοκήπια είτε τα κτίρια, 
είναι σχετικά υψηλή, δημιουργούνται οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυ-
ξη μυκητολογικών και βακτηριολογικών 
ασθενειών. Ακόμη, η υπερβολική ζέστη σε 
συνδυασμό με την ξηρή ατμόσφαιρα ευνο-
ούν τις προσβολές από τετράνυχους.

-  Σε λίγες περιπτώσεις, τέλος, μπορεί η ατμο-
σφαιρική υγρασία να εφοδιάσει με νερό το 
φυτό κι αυτό γιατί η εξωτερική επιδερμίδα 
του φύλλου, η εφυμενίδα, αποτελείται συ-
νήθως από κηρώδεις – λιπώδεις ουσίες, οι 
οποίες κάνουν το φύλλο αδιάβροχο.

Η ατμοσφαιρική υγρασία εκφράζεται με τον 
όρο Σχετική Υγρασία, που σημαίνει το ποσοστό 
της υγρασίας που περιέχει ο ατμοσφαιρικός αέ-
ρας σε σχέση με το συνολικό ποσοστό που θα 
περιείχε, αν ήταν κορεσμένος από υδρατμούς, 
στην ίδια πάντοτε θερμοκρασία. Αναφέρεται 
ως ποσοστό «επί τοις εκατό» (%). Όταν ο ατμο-
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σφαιρικός αέρας είναι κορεσμένος από υδρα-
τμούς, λέμε ότι η σχετική υγρασία της ατμό-
σφαιρας είναι 100 %.

Η σχετική υγρασία εξαρτάται από τη θερμο-
κρασία. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, 
τόσο μεγαλύτερο ποσό υδρατμών μπορεί να συ-
γκρατήσει ο ατμοσφαιρικός αέρας. Η μέτρηση 
της σχετικής υγρασίας γίνεται με ειδικά όργα-
να, τα υγρόμετρα ή τους θερμοϋγρογράφους, οι 
οποίοι ταυτόχρονα καταγράφουν τη θερμοκρα-
σία και την υγρασία.

Ρύθμιση της σχετικής υγρασίας του εσωτε-
ρικού χώρου.

Στα θερμοκήπια, η ρύθμιση γίνεται εύκολα. 
Για να μειώσουμε τη σχετική υγρασία μπορού-
με να ανοίξουμε πόρτες ή παράθυρα και να 
εξασφαλίσουμε καλό αερισμό. Ακόμη καλύτε-
ρα αποτελέσματα έχουμε, όταν το θερμοκήπιο 
διαθέτει σύστημα εξαερισμού. Διαφορετικά, 
μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του 
εσωτερικού χώρου κι έτσι να μειωθεί η σχετική 
υγρασία, αφού ο θερμότερος αέρας μπορεί να 
συγκρατήσει περισσότερους υδρατμούς.

Στα σπίτια και στα γραφεία πρόβλημα με 
υψηλή σχετική υγρασία συνήθως δεν έχουμε, 
αν εξαιρέσουμε το μπάνιο, όπου κατά περιό-
δους δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες. Λαμ-
βάνοντας υπόψη όμως ότι σε ένα συνηθισμένο 
μπάνιο υπάρχει και ελλιπής φωτισμός, θα επι-
λέξουμε τα κατάλληλα για την περίπτωση φυτά, 
όπως ένα φιλόδενδρο ή μια μονστέρα.

Για να αυξήσουμε τη σχετική υγρασία στα 
θερμοκήπια, μπορούμε να καταβρέξουμε τους 
διαδρόμους του θερμοκηπίου με νερό ή να θέ-
σουμε σε λειτουργία το σύστημα υδρονέφωσης, 
αν υπάρχει, ή να ψεκάσουμε με νερό το φύλλω-
μα των φυτών. Καλά αποτελέσματα δίνει και η 
σκίαση του θερμοκηπίου με θερμοκουρτίνες το 
καλοκαίρι, γιατί μειώνεται η θερμοκρασία των 
φύλλων και έτσι αυξάνεται η σχετική υγρασία 
στο περιβάλλον των φυτών.

Στα σπίτια και στα γραφεία παρουσιάζεται 
έντονο το πρόβλημα της μειωμένης σχετικής 
υγρασίας, κυρίως το καλοκαίρι και το χειμώνα. 
Το καλοκαίρι, λόγω του αερισμού των εσωτε-

ρικών αυτών χώρων και της χρήσης κλιματιστι-
κών, το δε χειμώνα λόγω της θέρμανσης των 
χώρων (καλοριφέρ, αερόθερμα κ.ά), η οποία 
ξηραίνει τον αέρα. Η αντιμετώπιση του προβλή-
ματος γίνεται με τακτικό ψεκασμό των φυτών 
με νερό, αν αυτό βέβαια το επιτρέπει ο χώρος.

Τα ανθοφόρα, τα κακτώδη και τα παχύφυτα 
νιώθουν ευχάριστα με μια σχετική υγρασία 40% 
– 60%, ενώ τα φυλλώδη είναι πιο απαιτητικά 
και θέλουν ποσοστά υψηλότερα (70% - 80%). 
Δε λείπουν όμως και οι ακραίες περιπτώσεις. 
Ορισμένα φυλλώδη παρουσιάζουν προβλήματα 
όταν η σχετική υγρασία είναι κάτω από το 90 
%, δηλαδή σε σχεδόν κορεσμένη ατμόσφαιρα, 
ενώ ορισμένοι κάκτοι διατηρούνται χωρίς προ-
βλήματα και σε αρκετά ξηρή ατμόσφαιρα.

2. Εδαφική υγρασία
Οι κανόνες του ποτίσματος αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 3. Αφορούν στις ανάγκες των φυτών 
σε εδαφική υγρασία, με τη διαφορά ότι τα φυτά 
εσωτερικού χώρου έχουν μικρότερες απαιτή-
σεις σε νερό από αυτά του εξωτερικού χώρου, 
λόγω κυρίως των συνθηκών στις οποίες ανα-
πτύσσονται (μικρότερη εξάτμιση και αναπνοή).

Εγκλιματισμός των φυτών εσωτερικών χώρων
Τα περισσότερα από τα φυτά εσωτερικών 

χώρων, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι εξωτικά 
φυτά. Ο πολλαπλασιασμός τους γίνεται στα 
θερμοκήπια και από εκεί προωθούνται για να 
διακοσμήσουν τους εσωτερικούς χώρους.

Προβλήματα είναι δυνατόν να παρουσια-
στούν κατά την εγκατάστασή τους στους εσω-
τερικούς χώρους, όταν μεταφέρονται από το 
άριστα ελεγχόμενο περιβάλλον του θερμο-
κηπίου. Ορισμένα φυτά, όπως τα παχύφυτα 
και τα κακτώδη, προσαρμόζονται εύκολα στις 
συνθήκες των εσωτερικών χώρων, γιατί είναι 
συνηθισμένα σε αδιάκοπα μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, τόσο στη βροχή όσο και σε μεγάλη 
ξηρασία, σε ανυπόφορη ζέστη την ημέρα και 
τσουχτερό κρύο τη νύχτα. Τα υπόλοιπα, όμως, 
καλομαθημένα όπως είναι μέσα στο θερμοκή-
πιο, «σοκάρονται» μόλις μεταφερθούν στις μη 
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ελεγχόμενες συνθήκες των σπιτιών. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την πτώση των φύλλων και των 
ανθέων, την καχεκτική ανάπτυξη κ.ά. Υπάρ-
χουν φορές που δεν μπορούν να ξεπεράσουν 
αυτό το «σοκ».

Για να αποφευχθούν αυτά τα δυσάρεστα 
αποτελέσματα, είναι απαραίτητο, πριν βγουν 
τα φυτά από το θερμοκήπιο για να πάνε στους 
χώρους για τους οποίους προορίζονται, να πε-
ράσουν από ένα στάδιο σκληραγώγησης και 
εγκλιματισμού σε διαφορετικές συνθήκες.

Τοποθετούνται, λοιπόν, τα φυτά από το θερ-
μοκήπιο σε πρόχειρες κατασκευές για να εγκλι-
ματιστούν. Οι κύριοι παράγοντες του περιβάλ-
λοντος των δωματίων που διαφέρουν αισθητά 
από αυτούς του θερμοκηπίου είναι ο ελλιπής 
φωτισμός, η χαμηλή σχετική υγρασία (ξηρή 
ατμόσφαιρα) και οι διακυμάνσεις της θερμο-
κρασίας, ιδιαίτερα της νυχτερινής.

Έτσι οι πρόχειρες κατασκευές σκιάζονται, 
ώστε η ένταση του φωτός να μην ξεπερνά τα 
1500 – 2000 fc. Αυτό γίνεται για μερικές εβδο-
μάδες. Το πόσο θα παραμείνουν για εγκλιματι-
σμό εξαρτάται από το είδος του φυτού και τις 
απαιτήσεις του σε φως. Στα φυτά που χρειάζο-
νται αρκετό φως για τη βλάστησή τους, το διά-
στημα εγκλιματισμού είναι 6-8 εβδομάδες, ενώ 
για φυτά που χρειάζονται χαμηλή ένταση φωτι-
σμού το διάστημα περιορίζεται στις 1-2 εβδομά-
δες. Την τελευταία εβδομάδα ο φωτισμός μειώ-
νεται ακόμη περισσότερο.

Το πρώτο πότισμα γίνεται με άφθονο νερό, 
για να απαλλαχθεί το χώμα της γλάστρας από 
άλατα που θα έχουν συγκεντρωθεί, λόγω των 
εντατικών λιπάνσεων στο θερμοκήπιο. Έπειτα, 
τα ποτίσματα περιορίζονται σε δύο την εβδομά-
δα και κατόπιν σε ένα. Λίπανση δε γίνεται, για 
να έχουν τα φυτά περιορισμένη βλάστηση. Αυτό 
τα βοηθά στην καλύτερη προσαρμογή τους στον 
τόπο εγκατάστασης.

Φροντίδες των 
φυτών εσωτερικών 
χώρων.

Για να διατηρηθούν τα φυτά στο σπίτι ή στο 
γραφείο για μεγάλο χρονικό διάστημα και να 
απολαμβάνουμε την παρουσία τους, πρέπει το 
ενδιαφέρον και οι φροντίδες γι’ αυτά να είναι 
συνεχείς.

Βασική προϋπόθεση είναι η κατάλληλη 
εκλογή των φυτών τα οποία θα διακοσμήσουν 
τον εσωτερικό μας χώρο. Η μορφή, το σχήμα, το 
μέγεθος και το χρώμα τους πρέπει να είναι σε 
αρμονία με το χώρο που θα διακοσμήσουν, έτσι 
ώστε και η αισθητική του χώρου να είναι η κα-
λύτερη δυνατή αλλά και οι απαιτήσεις τους να 
ικανοποιούνται, όσο γίνεται περισσότερο, από 
τους παράγοντες του περιβάλλοντος του συγκε-
κριμένου χώρου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε να μην 
τοποθετηθούν κοντά σε ρεύματα αέρα (μπαλ-
κονόπορτες, εξώπορτες μονοκατοικιών) και σε 
θερμές πηγές (τζάκι, ηλεκρική κουζίνα, καλο-
ριφέρ κ.ά.) για τους λόγους που αναφέρονται 
στην ενότητα «Ρύθμιση της υγρασίας του εσω-
τερικού χώρου».

Πάνω στα θερμαντικά σώματα, τοποθετού-
νται δοχεία για να αυξηθεί η σχετική υγρασία 
του χώρου. Γίνονται τακτικοί ψεκασμοί του 
φυλλώματος με νερό.

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα φυτά 
μετακινούνται, ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται 
κοντά σε παράθυρα, έτσι ώστε να δέχονται κα-
νονικά το φως και να είναι ομοιόμορφη η ανά-
πτυξή τους.

Τα φυτά πρέπει να έχουν ικανοποιητικό φω-
τισμό, έστω και με τη βοήθεια τεχνητού φωτι-
σμού. Αν ο φωτισμός είναι ελλιπής για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, τότε τα φύλλα των φυτών αρ-
χίζουν να χάνουν τον έντονο χρωματισμό τους 
και να ξεθωριάζουν (κιτρινίζουν), η νέα βλά-
στηση γίνεται λεπτή και υψηλή και η ανάπτυξή 
τους σταματά. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει 

5.2
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να αυξηθεί προοδευτικά η ένταση του φωτός 
και όχι να τοποθετηθούν τα φυτά κατευθείαν σε 
θέσεις με έντονη φωτεινότητα, όπως στο περ-
βάζι ενός μεσημβρινού παραθύρου. Προσοχή 
σε ορισμένα φυτά όπως η ορτανσία, τα οποία 
μπορεί να πάθουν εγκαύματα στα φύλλα, όταν 
βρεθούν σε άμεσο ηλιακό φως.

Τα φύλλα καθαρίζονται τακτικά με ένα 
σφουγγάρι με καθαρό νερό, για να μην παρε-
μποδίζεται η φωτοσύνθεση και η διαπνοή.

Η αλλαγή της γλάστρας, όταν χρειαστεί, γί-
νεται προσεκτικά, για να μην πάθουν ζημιά οι 
ρίζες. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος 
του φυτού, ώστε να είναι και η γλάστρα ανάλο-
γου μεγέθους και να μη στριμώχνεται το φυτό 
μέσα σε αυτήν, με αποτέλεσμα να μη μπορεί 
να τραφεί κανονικά. Προσοχή χρειάζεται όταν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί νέο μείγμα. Αυτό 
πρέπει να είναι ελεύθερο παθογόνων και να 
περιέχει υλικά όπως περλίτη και άμμο, τα οποία 
βοηθούν στην καλύτερη αποστράγγιση του νε-
ρού.

Μια ή δύο φορές το χρόνο ποτίζονται με 
άφθονο νερό ώστε να ξεπλένεται το μείγμα 
της γλάστρας από τα άλατα. Το χώμα της γλά-
στρας σκαλίζεται, όποτε χρειάζεται, ώστε να 
μην υπάρχει κρούστα στην επιφάνεια και να 
εμπλουτίζεται το χώμα με το οξυγόνο που έχουν 
ανάγκη οι ρίζες. Το σκάλισμα γίνεται με ένα 
ξύλο μυτερό ή με ένα φυτευτήρι ή άλλο μικρό 
εργαλείο και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην 
καταστραφούν οι ρίζες.

Τα πεσμένα φύλλα, τα ξερά κλαδιά και τα 
άρρωστα μέρη του φυτού, κόβονται και απομα-
κρύνονται.

Ορισμένα φυτά θέλουν οπωσδήποτε κορυ-
φολόγημα για να δημιουργήσουν διακλαδώσεις 
και να γίνουν πιο εντυπωσιακά. Τέτοια είναι η 
πιλέα, ο κολεός, η βεγκόνια η κονδυλόριζη, η 
φούξια. Με το κορυφολόγημα ρυθμίζεται και το 
ύψος των φυτών.

Απαραίτητη φροντίδα για τα αναρριχώμε-
να φυτά εσωτερικών χώρων όπως ο κισσός, το 
φιλόδενδρο, η πασσιφλόρα είναι η υποστήριξή 
τους με διάφορα στηρίγματα. Την ίδια ανάγκη 
έχουν και ορισμένα ανθοφόρα όπως η γαρδέ-

νια, η ορτανσία, η βεγκόνια, για τη στερέωση 
των ανθοφόρων στελεχών τους. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, όπως 
πηχάκια, καλάμια, βέργες, ξύλινες και μεταλλι-
κές, ακόμη και μεταλλικά στηρίγματα σε διάφο-
ρα σχέδια, τα οποία συμβάλλουν και αυτά στη 
διακόσμηση του χώρου.

Τα φυτά τοποθετούνται έξω στην αυλή, τη 
βεράντα ή το μπαλκόνι, το καλοκαίρι. Μερικά 
μπορούν να βγουν από την άνοιξη, κυρίως στις 
ζεστές περιοχές. Το εξωτερικό περιβάλλον την 
περίοδο αυτή τους προσφέρει καλύτερες συν-
θήκες, όπως περισσότερο φωτισμό, δροσερότε-
ρες θερμοκρασίες τη νύχτα και καθαρό αέρα. 
Προσοχή χρειάζεται για τα φυτά που πριν βρί-
σκονταν σε χαμηλό φωτισμό μέσα στο δωμάτιο. 
Αυτά πρέπει να εκτεθούν βαθμιαία στον έντο-
νο φωτισμό και οπωσδήποτε να τοποθετηθούν 
κάτω από σκιά. Αν τα βλέπει ο ήλιος, θα δημι-
ουργηθούν κηλίδες στα φύλλα τους. Τα περισ-
σότερα φυτά εσωτερικών χώρων, εκτός από 
ορισμένα ανθοφόρα, δε θέλουν άμεσο ηλιακό 
φως.

Πότισμα
Έγινε ήδη αναφορά στην εδαφική υγρασία.

Λίπανση
Στην περίπτωση των φυτών εσωτερικών χώ-

ρων τα οποία αναπτύσσονται μέσα σε γλάστρες, 
με εδαφικά μείγματα διαφόρων συνθέσεων, το 
κυρίως έδαφος που είναι πλούσιο σε θρεπτικά 
στοιχεία είναι λίγο. Εκτός από αυτό, με τα συ-
χνά ποτίσματα, ένα μέρος από αυτά παρασύρε-
ται και χάνεται με το νερό του ποτίσματος.

Διαλύεται στο νερό του ποτίσματος μια μι-
κρή ποσότητα (αναλογία 3 – 4 %ο) ενός συν-
θέτου λιπάσματος, το οποίο περιέχει και ιχνο-
στοιχεία, και λιπαίνεται το φυτό κάθε 20 – 40 
ημέρες ή αραιότερα, ανάλογα με το είδος του 
φυτού και τις ανάγκες του. Βασικοί κανόνες εί-
ναι:
1.   Να λιπαίνεται κατά την περίοδο της έντονης 

δραστηριότητας. Να μη λιπαίνεται όμως ένα 
τελείως ανθισμένο φυτό.
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2.    Να προτιμώνται συχνότερες λιπάνσεις με 
αραιότερα διαλύματα, παρά πυκνότερα δια-
λύματα και σε αραιά χρονικά διαστήματα 
και αυτό, για να μη δημιουργείται υψηλή συ-
γκέντρωση αλάτων.
Πρέπει ακόμα να ξέρουμε ότι τα φυλλώδη 

φυτά έχουν περισσότερες ανάγκες σε άζωτο, 
ενώ τα ανθοφόρα, τα παχύφυτα και οι κάκτοι 
σε κάλιο και φώσφορο. Η προσθήκη, επίσης, 
οργανικών λιπασμάτων ευνοεί τη γρήγορη και 
καλύτερη ανάπτυξη των φυτών.

Φυτοπροστασία των φυτών εσωτερικών χώρων
Η φυτοπροστασία των φυτών εσωτερικών 

χώρων είναι το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας 
τόσο της καλλιέργειάς τους στο θερμοκήπιο, 
όσο και της διατήρησης και ανάπτυξής τους στα 
σπίτια και στους άλλους εσωτερικούς χώρους.

Το υγρό και ζεστό περιβάλλον του θερμοκη-
πίου είναι ό,τι καλύτερο για την ανάπτυξη μυ-
κήτων και βακτηρίων. Ο μικρός χώρος της γλά-
στρας μέσα στον οποίο αναπτύσσονται τα φυτά 
ευνοεί την εμφάνιση μη παρασιτικών ασθενει-
ών (όπως είναι οι τροφοπενίες, η τοξικότητα 
των αλάτων, τα προβλήματα από έλλειψη ή πε-
ρίσσεια υγρασίας κ.ά.).

Ισχύει και εδώ ο κανόνας ότι η πρόληψη εί-
ναι καλύτερη από τη θεραπεία. Ιδιαίτερη σημα-
σία έχει η απολύμανση τόσο του θερμοκηπίου, 
όπου θα εγκατασταθούν τα φυτά για καλλιέρ-
γεια και ανάπτυξη, όσο και του εδαφικού μείγ-
ματος, των γλαστρών και των άλλων εργαλείων 
και υλικών που χρησιμοποιούνται σε όλη τη 
διάρκεια της καλλιέργειας, ανάπτυξης και δια-
τήρησης των φυτών στους εσωτερικούς χώρους.

Οι πιο συνηθισμένες μυκητολογικές ασθέ-
νειες για τα φυτά εσωτερικών χώρων είναι το 
στάχτωμα (ωίδιο), η γκρίζα μούχλα (βοτρύτης), 
η σκωρίαση, το σάπισμα της στεφάνης του άν-
θους, οι σηψιρριζίες, η καπνιά.

Τα έντομα και τα ακάρεα που απαντιόνται 
συνήθως και δημιουργούν προβλήματα είναι 
οι τετράνυχοι, οι μελίγκρες (αφίδες), οι ψώρες 
(κοκκοειδή), οι αλευρώδεις (ιδιαίτερα στα θερ-
μοκήπια), οι θρίπες, διάφορες κάμπιες κυρίως 
Λεπιδοπτέρων οι οποίες τρώνε τα φύλλα, διά-

φορα σκουλήκια που τρώνε τις ρίζες ή κόβουν 
τα φυτά στη βάση τους, οι νηματώδεις του εδά-
φους και μερικές φορές τα σαλιγκάρια.

Για όλα αυτά υπάρχουν τα αντίστοιχα φυτο-
φάρμακα, πάντοτε όμως πρέπει να τηρούνται 
σχολαστικά οι γενικοί κανόνες χρήσης τους και 
να γίνεται προσεκτική ανάγνωση της ετικέτας 
του σκευάσματος που χρησιμοποιείται. Ωστό-
σο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση 
τους όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι ή άτομα 
με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι προτιμό-
τερη και πολυτιμότερη η υγεία των ανθρώπων 
από αυτή των φυτών.

Ανθοφόρα φυτά

Ο τίτλος «ανθοφόρα» χρησιμοποιείται για 
τα φυτά εκείνα τα οποία καλλιεργούνται και 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα άνθη 
τους, γιατί αυτά είναι το κύριο καλλωπιστικό 
τους στοιχείο. Η άνθηση, ανάλογα με το φυτό, 
μπορεί να διαρκέσει αρκετό διάστημα.

Ορισμένα φυτά έχουν ωραίο άνθος, αλλά 
αργούν πολύ να ανθίσουν (π.χ. βρομελιώδη) ή, 
όταν ανθίσουν, το άνθος ξεραίνεται πολύ γρή-
γορα. Δύο άλλα φυτά, το Ανθούρι και το Σπα-
θίφυλλο, κάνουν εξαιρετικά άνθη (πιο σωστά 
ψευδή άνθη) που παραμένουν αρκετό καιρό 
πάνω στο φυτό. Εξαιτίας αυτών των ανθέων, 
διίστανται οι γνώμες, αν πρέπει τα φυτά να θε-
ωρηθούν ανθοφόρα ή φυλλώδη (εμείς, παίρνο-
ντας ως κριτήριο το γεγονός ότι περισσότερο 
χρόνο χρησιμοποιούνται για το ωραίο τους φύλ-
λωμα και λιγότερο χρόνο για το καταπληκτικό 
τους άνθος, τα εντάξαμε στα φυλλώδη φυτά, 
όπου και εξετάζονται). Τέλος, υπάρχει μια άλλη 
ομάδα εξωτικών φυτών εσωτερικών χώρων, τα 
οποία δίνουν υπέροχα λουλούδια για πολύ λίγο 
χρονικό διάστημα, αλλά έχουν φανταστική εμ-
φάνιση με τους χυμώδεις βλαστούς ή τα χυμώ-
δη φύλλα τους. Αυτά εξετάζονται χωριστά στην 
κατηγορία των παχύφυτων και κακτωδών.

5.3
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Τα ανθοφόρα φυτά εσωτερικών χώρων είναι 
πιο δύσκολα στην καλλιέργεια και στη διατή-
ρηση γιατί, αν οι συνθήκες του περιβάλλοντος 
δεν είναι κατάλληλες, μπορεί να μην ανθίσουν 
ή να ρίξουν τα μπουμπούκια και τα άνθη ή να 
δώσουν κακής ποιότητας άνθος. Γι’ αυτό η καλ-
λιέργειά τους απαιτεί καλύτερες εγκαταστάσεις 
και φυσικά περισσότερα έξοδα.

Μια γενική παρατήρηση για τα ανθοφόρα 
φυτά σχετική με τις απαιτήσεις τους, είναι ότι 
τα περισσότερα θέλουν πιο πολύ φως συγκριτι-
κά με τα φυλλώδη. Επίσης, σημαντικότατο ρόλο 
στην άνθησή τους, εκτός των άλλων, παίζει η 
φωτοπερίοδος.

Παρακάτω εξετάζονται μερικά αντιπροσω-
πευτικά είδη.

α)  Καλκεολαρία (Calceolaria hybrida – Οικ. 
Strofulariaceae)
Κατάγεται από τις Άνδεις. Είναι φυτό πο-

ώδες, διετές. Έχει περίεργα αλλά εντυπω-
σιακά άνθη. Βγαίνουν σε λεπτά στελέχη, τα 
οποία αναπτύσσονται από το κέντρο του φυτού. 

Το άνθος αποτελείται 
από δύο χείλη. Το κάτω 
χείλος είναι μεγάλο, 
φουσκωμένο και στρογ-
γυλό τόσο που μοιάζει με 
παντόφλα. Γι’ αυτό και 
ορισμένοι το ονομάζουν 
«παντοφλίτσα» ή «πα-
σουμάκι».

Δε θέλει θέσεις με 
ήλιο, αλλά προτιμά δρο-
σερό περιβάλλον, με 
θερμοκρασίες 10-12οC, 

καλό πότισμα και καλό αερισμό. Ορισμένες 
ποικιλίες χρησιμοποιούνται και στη διακόσμη-
ση κήπων.

β)  Κλίβια (Clivia miniata – Οικ. Amarylli-
daceae)
Κατάγεται από τη Ν. Αφρική. Τα άνθη βγαί-

νουν στο κέντρο του φυτού πολλά μαζί, πάνω σε 
σκληρούς μίσχους, σε μπουκέτο και μοιάζουν 

με καμπανούλες. Όταν 
δεν είναι ανθισμένη, χρη-
σιμοποιείται ως διακο-
σμητικό για το φύλλωμά 
της. Θέλει καλό φωτισμό 
αλλά όχι ήλιο. Προτιμά 
δροσερό έως ζεστό περι-
βάλλον, αλλά το χειμώνα 
καλό είναι να μεταφέρε-
ται σε πιο κρύες θέσεις, 
με θερμοκρασία γύρω 
στους 10°C, για να περνά 

την περίοδο ανάπαυσης.

γ) Ορχιδέες (Οικ. 
Orchidaceae)

Βρίσκονται σε όλα τα 
μέρη της γης, εκτός από 
τις άνυδρες ερήμους και 
τις περιοχές που καλύ-
πτονται πάντοτε με χιόνι. 
Είναι από τις μεγαλύτε-
ρες και πιο εξαπλωμένες 
οικογένειες φυτών. Θέ-
λουν χαμηλό έως μέτριο 
φωτισμό, καλό αερισμό, 
αρκετή εδαφική υγρα-
σία, υψηλή σχετική υγρα-
σία αέρα και δροσερό 
έως ζεστό περιβάλλον, 
με θερμοκρασίες από 
10 μέχρι και 24°C. Η 
νυκτερινή θερμοκρασία 
πρέπει να είναι 3-5°C 
χαμηλότερη από την ημε-
ρήσια, για καλή άνθηση. 
Για το λόγο αυτό, το κα-
λοκαίρι επιβάλλεται να 
βγάζουμε τα φυτά στο 
ύπαιθρο.

δ)  Πρίμουλα (Primula malacoides – Οικ. Prim-
ulaceae)
Κατάγεται από εύκρατες περιοχές. Τα άνθη 

βγαίνουν σε διάφορα επίπεδα, πάνω σε στελέ-
χη ύψους 25 - 35 εκ. και έχουν διάφορους χρω-

Εικ. 5.1
Καλκεολαρία

Εικ. 5.2
Κλίβια

Εικ. 5.3
Ορχιδέα (Cattleya)

Εικ. 5.4
Ορχιδέα 

(Cynbidium)
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ματισμούς. Θέλει πολύ φως αλλά όχι ήλιο, καλό 
αερισμό, δροσερό περιβάλλον (10°C – 12°C) 
και το χώμα να μένει υγρό.

Εικ. 5.5 
Πρίμουλα

ε)  Φούξια ή Σκουλαρίκια (Fuchia sp. – Οικ.
Onagraceae)
Κατάγεται από την Κ. και Ν. Αμερική. Είναι 

ένας φυλλοβόλος θάμνος, με ωραία διακοσμη-
τικά άνθη, τα οποία κρέμονται με ένα μακρύ 
μίσχο σαν σκουλαρίκια και με τους στήμονες 
να προεξέχουν. Για καλύτερη άνθηση προτιμά 
μεγάλες και ζεστές ημέρες. Θέλει σκιά το κα-
λοκαίρι και ήλιο το χειμώνα. Περιβάλλον από 
δροσερό μέχρι ζεστό, αλλά οπωσδήποτε δρο-
σερή νυχτερινή θερμοκρασία, ενώ το χειμώνα 
καλό είναι να τοποθετείται σε ψυχρό περιβάλ-
λον, με θερμοκρασία γύρω στους 10°C. Χρησι-
μοποιείται πολύ σε κρεμαστές γλάστρες και ως 
αναρριχώμενο στους εσωτερικούς χώρους αλλά 
και για διακόσμηση κήπων.

Ως ανθοφόρα διακοσμητικά φυτά εσωτερι-
κών χώρων χρησιμοποιούνται και όλα τα γλα-
στρικά φυτά που καλλιεργούνται για τα άνθη 
τους και τα σημαντικότερα των οποίων αναφέ-
ρονται στο κεφάλαιο 8. Επιπλέον σημειώνουμε 
τα: Αισχύνανθος, Ανθούρι, Γεράνι, Γλοξίνια, 

Καμέλια. Βεγκόνια, Σπαθίφυλλο, Στρελίτσια 
ή πουλί του παραδείσου και το Στρεπτόκαρπο.

Εικ. 5.6 Φούξια Εικ. 5.7 Αισχύνανθος

Εικ. 5.8
Γλοξίνια

Εικ. 5.9
Στρελίτσια

Εικ. 5.10
Στρεπτόκαρπος
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Φυλλώδη καλ-
λωπιστικά φυτά

Η καλλωπιστική τους αξία οφείλεται στο 
φύλλωμά τους. Παρόλο που πολλά από αυτά 
ανθίζουν, τα άνθη τους παίζουν δευτερεύοντα 
ρόλο. Είναι τα πιο δημοφιλή φυτά εσωτερικών 
χώρων και είναι πολύ περισσότερα από τα αν-
θοφόρα. Είναι όλα σχεδόν αειθαλή, αλλά έχουν 
μια περίοδο έντονης δραστηριότητας, από την 
άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο συνήθως, και μια 
περίοδο νάρκης, συνήθως το χειμώνα.

Τα περισσότερα κατάγονται από τροπικές 
και υποτροπικές περιοχές, όπου αναπτύσσονται 
σε συνθήκες αυξημένης ατμοσφαιρικής υγρα-
σίας, σχετικά σταθερής θερμοκρασίας, που τις 
περισσότερες φορές είναι υψηλή, και μειωμέ-
νου φωτισμού. Παρόμοιες συνθήκες θα πρέπει 
να τους εξασφαλίζονται και στους εσωτερικούς 
χώρους. Τα φυτά αυτά εύκολα προσαρμόζονται 
στους κλειστούς χώρους, γι’ αυτό και είναι πολύ 
δημοφιλή.

Προσθέτουν ζεστασιά και ομορφιά στις ψυ-
χρές και απρόσωπες κατασκευές και κάνουν το 
περιβάλλον πιο ευχάριστο, αφού δημιουργούν 
εξωτική ατμόσφαιρα.

Θα εξετασθούν παρακάτω, με σύντομες πε-
ριγραφές, τα σπουδαιότερα και πιο συνηθισμέ-
να είδη που συναντιόνται στους εσωτερικούς 
χώρους. Η σειρά που ακολουθείται είναι αλφα-
βητικά κατά βοτανικές οικογένειες.

5.4.1  Οικογένεια Ακανθιδών 
(Acanthaceae)

α) Αφελάνδρα (Aphelandra squarrosa)
Κατάγεται από τη Βραζιλία. Έχει σκληρό 

στέλεχος, με πλατιά, σκουροπράσινα, γυαλιστε-
ρά φύλλα, με λευκά ή κίτρινα νεύρα και μυτερό 
άκρο. Το ύψος της φτάνει τα 30 – 40 εκ. Στην κο-
ρυφή αναπτύσσει ένα κίτρινο κωνικό άνθος που 
περιβάλλεται από κίτρινα ή πορτοκαλί βράκτια. 

Όταν μαραθεί, το κόβουμε μαζί με το στέλεχος 
του. Θέλει μέτριο φωτισμό (ημισκιαζόμενες θέ-
σεις), υψηλή σχετική υγρασία, γιατί τα φύλλα 
μπορεί να καρουλιάσουν και το χώμα να είναι 
πάντα υγρό. Η θερμοκρασία το χειμώνα δεν 
πρέπει να κατεβαίνει κάτω από τους 15°C. Σε 
θερμοκρασία κάτω από 18°C δεν ανθίζει, ενώ 
πάνω από 24°C τα φύλλα καρουλιάζουν.

β)  Φιττόνια (Fittonia vers chaffeltii, F. argy-
roneura)

5.4.2  Οικογένεια Αραλιιδών 
(Araliaceae)

α) Σεφλέρα (Bras-
saia actinophylla)

Κ α τ ά γ ε τ α ι 
από την Αυστρα-
λία και τη Ν. 
Ζηλανδία. Έχει 
φύλλα σύνθετα, 
με 5-7 γυαλιστε-
ρά μακρουλά 
ωοειδή φυλλά-
ρια, που γέρνουν 
προς τα κάτω σε

Εικ. 5.11
Αφελάνδρα

Εικ. 5.12
Φιττόνια

Εικ. 5.13
Σεφλέρα

5.4

24-0099_sel_5-328.indd   13424-0099_sel_5-328.indd   134 12/3/2019   2:08:14 PM12/3/2019   2:08:14 PM



ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 135

παλαμοειδή διάταξη και με μακριούς μίσχους. 
Τα φύλλα βγαίνουν στις άκρες των βλαστών 
και έχουν ζωηρό πράσινο χρώμα. Θέλει έντονο 
φως αλλά όχι άμεσα ηλιακό. Επίσης χρειάζεται 
καλό αερισμό αλλά όχι σε ρεύματα και θερμο-
κρασίες μέτριες (όχι κάτω από 12°C και πάνω 
από 18°C).

β)  Φατσεδέρα ή αράλια ή κισσόδεντρο (Fat-
shedera lizei)
Έχει προέλθει από τη διασταύρωση του κισ-

σού και της φάτσιας, φυτού εσωτερικών χώρων 
που κατάγεται από την Ιαπωνία. Η φατσεδέρα 
είναι φυτό ημιαναρριχώμενο, με αδύνατο στέ-
λεχος, γι’ αυτό χρειάζεται υποστύλωση. Αντέχει 
στις δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος, ακόμη 
και σε θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν. Μπο-

ρεί να φτάσει σε ύψος 
1,5 – 2μ. Έχει μεγάλα, 
γυαλιστερά, βαθυπράσι-
να, πεντάλοβα φύλλα, με 
μακριούς μίσχους. Υπάρ-
χουν ποικιλίες με φύλλα 
«πανασέ». Θέλει πολύ 
φως και καλό αερισμό. 
Είναι καλό να τη βλέπει 
ο ήλιος το χειμώνα. Προ-

τιμά τις μέτριες θερμοκρασίες (10-12°C). Το 
καλοκαίρι μπορεί να μεγαλώσει στην αυλή. Το 
χώμα χρειάζεται να μένει υγρό. Πολλαπλασι-
άζεται με μοσχεύματα, εναέριες καταβολάδες 
και με σπόρο. Τοποθετείται συνήθως στις εισό-
δους των κτιρίων.

γ)  Διζυγοθήκη (Dizy-
     cotheca elegantissi-    
     ma)

δ) Κισσός (Hedera helix)
Ο Κισσός χρησιμοποιείται και ως αναρριχώ-

μενο φυτό εξωτερικών χώρων και αναφέρεται 
στο κεφ. 4.

5.4.3  Οικογένεια Αροϊδών 
  (Araceae)

α)  Ανθούρι ή φλαμίγκο (Anturium scherzeri-
anum)
Κατάγεται από την Αμερική. Καλλιεργείται 

κυρίως για τα πολύ ωραία άνθη του ή καλύτε-
ρα για τα εντυπωσιακά βράκτια φύλλα του. Δε 
σχηματίζει βλαστό αλλά τόσο τα φύλλα, όσο και 
τα άνθη βγαίνουν απευθείας από το έδαφος. 
Έχει μικρό ύψος. Μετά την ανθοφορία διατη-
ρείται για το ωραίο φύλλωμά του. Θέλει υγρή 
ατμόσφαιρα, μέτριο φωτισμό και ζεστό περι-
βάλλον. Δεν ανέχεται θερμοκρασίες κάτω από 
15°C. Το χώμα της γλάστρας πρέπει να είναι 
πάντα υγρό. Πολλαπλασιάζεται με σπόρους και 
παραφυάδες. 

β) Διεφφενμπάχια (Dieffenbachia picta)
Κατάγεται από τη Ν. Αμερική. Έχει όρθιο, 

σαρκώδη βλαστό, με φύλλα μεγάλα, καρδιόσχη-Εικ. 5.15 Διζυγοθήκη

Εικ. 5.16 
Ανθούρι
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μα στη βάση τους και 
μυτερά στην άκρη, με 
μεγάλο μίσχο. Αυτά 
έχουν από λευκά μέ-
χρι λευκοκίτρινα στίγ-
ματα μεταξύ των νευ-
ρώσεων, τα οποία σε 
ορισμένες ποικιλίες, 
έχουν περιορίσει το 
πράσινο χρώμα στο 
περιθώριο των φύλ-
λων και σε μερικά 
στίγματα στην υπόλοι-

πη επιφάνεια. Το κεντρικό νεύρο είναι υπόλευ-
κο. Μπορεί να φτάσει σε ύψος και το 1μ. 

Θέλει μέτριο φωτισμό και υψηλή σχετικά 
θερμοκρασία (όχι κάτω από 16°C). Πολλαπλα-
σιάζεται εύκολα με μοσχεύματα και με παρα-
φυάδες. Ο χυμός του φυτού είναι δηλητηριώδης. 
Αν μασηθούν φύλλα, δημιουργούνται προβλή-
ματα στο στόμα και στο λάρυγγα και μπορεί για 
μερικές ημέρες να χαθεί η φωνή.

γ) Μονστέρα (Monstera deliciosa)
Κατάγεται από το Μεξικό. Είναι αναρρι-

χώμενο, με ημιξυλώ-
δη βλαστό και μεγά-
λα πράσινα φύλλα, τα 
οποία έχουν βαθιές 
εγκοπές και τρύπες, 
μακρύ και γερό μίσχο. 
Στις ενώσεις των φύλ-
λων με το μίσχο έχει 
μια εύκολα διακρινό-
μενη κατασκευή που 
λέγεται «γονατίδιο». 
Είναι από τα αγαπημέ-
να φυτά των εσωτερι-

κών χώρων, γιατί προσαρμόζεται εύκολα στις 
συνθήκες του χαμηλού φωτισμού και της ξηρής 
ατμόσφαιρας των χώρων αυτών. Πολλαπλασιά-
ζεται με μοσχεύματα φύλλων, με οφθαλμούς ή 
επάκρια μοσχεύματα με ένα φύλλο. 

δ) Φιλόδεντρο (Philodendron sp.)
Υπάρχουν πολλά είδη φιλόδεντρου. Τόπος 

καταγωγής τους είναι η τροπική Αμερική. Άλλα 
είναι αναρριχώμενα, άλλα επίφυτα, άλλα όρθια 
δενδρώδη και άλλα θαμνώδη. Τα περισσότε-
ρα είναι αναρριχώμενα, γι’ αυτό χρειάζονται 
υποστύλωση. Τα καλύτερα στηρίγματα είναι οι 
πάσσαλοι με βρύα, τα οποία κρατούνται υγρά. 
Έχουν σκληρά και σαρκώδη, πράσινα, εντυ-

πωσιακά φύλλα, διαφό-
ρων σχηματισμών: λογ-
χοειδή, καρδιόσχημα, 
με λοβούς κ.ά.

Είναι από τα πολύ 
δημοφιλή φυτά των 
εσωτερικών χώρων, 
γιατί προσαρμόζονται 
εύκολα στο χαμηλό φω-
τισμό και στο ξηρό και 
ζεστό περιβάλλον των 
χώρων. Τα φύλλα καλό 
είναι να καθαρίζονται 

με ένα υγρό μαλακό ύφασμα ή σφουγγάρι και 
δε χρειάζονται ψεκασμό με νερό, γιατί είναι ευ-
αίσθητα σε μια βακτηριακή ασθένεια η οποία 
προκαλεί μαύρες κηλίδες. Η ασθένεια αυτή ευ-
νοείται από το υγρό χώμα της γλάστρας και την 
υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Πολλαπλασιάζε-
ται με μοσχεύματα.

ε)  Αγλαόνεμα ή αγλαόνημα (Aglaonema pseu-
dobracteatum)

στ) Καλάδιο (Caladium bicolot)

Εικ. 5.17
Διεφφενμπάχια

Εικ. 5.18
Μονστέρα

Εικ. 5.19
Φιλόδεντρο

Εικ. 5.20
Αγλαόνεμα

Εικ. 5.21 
Καλάδιο
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ζ) Πόθος (Scindapsus aureus)

η) Σπαθίφυλλο 
(Spathiphyllum 
patinu)
 

5.4.4  Οικ. Αρωκαριιδών 
(Araucariaceae)

α) Αρωκάρια 
(Araucaria excelsa)

Εικ. 5.22
Πόθος

Εικ. 5.23
Σπαθίφυλλο

Εικ. 5.24 Αρωκάρια

5.4.5 Οικ. Βενκονιδών 
(Begoniaceae)

Βεγκόνια ή μπιγκόνια η βασιλική (Begonia rex)
Υπάρχουν πολυάριθμα είδη και ποικιλίες 

βεγκόνιας. Η μπιγκόνια η βασιλική καλλιερ-
γείται και στους εσωτερικούς χώρους και στο 
ύπαιθρο. Δεν έχει βλαστό και τα εντυπωσιακά 
ποικιλόχρωμα φύλλα της βγαίνουν απευθείας 
από το ρίζωμα με μακρύ, τριχωτό μίσχο. Τα 
άνθη είναι ασήμαντα και κόβονται μόλις εμφα-
νιστούν.

Προτιμά σκιερές θέσεις, γιατί ο ήλιος προ-
καλεί ζημιά στο φύλ-
λωμα. Θέλει μέτριες 
θερμοκρασίες (15 - 
20°C), σταθερές, οι 
οποίες δεν πέφτουν 
κάτω από τους 10°C. 
Αρέσκεται στο υγρό 
έδαφος, προσοχή 
όμως να μη λασπώ-
νει όπως προσοχή 
χρειάζεται και στο 
ψέκασμα των φύλ-
λων με νερό, γιατί 
είναι ευπαθής στο 
ωίδιο και στο βοτρύ-

τη. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα φύλλου 
το καλοκαίρι.

5.4.6  Οικ. Βρομελιιδών 
(Bromeliaceae)

Στην οικογένεια ανήκουν πολλά είδη, τα οποία 
προέρχονται από την τροπική Αφρική και Αμερική. 
Έχουν φύλλα επιμήκη, στενά, λογχοειδή, χονδρά, 
άκαμπτα, τα οποία είναι μεταξύ τους σφιχτά τυλιγμέ-
να με τους κολεούς τους και σχηματίζουν ένα κυπελ-
λόμορφο ρόδακα, όπου τα περισσότερα συγκρατούν 
νερό. Πολλά από αυτά τα φυτά έχουν πολύχρωμα 
φύλλα, ενώ άλλα έχουν εντυπωσιακά βράκτια φύλλα 
και άνθη, τα οποία καθυστερούν να εμφανιστούν (2-3 
ή και περισσότερα χρόνια).

Απαιτούν χώμα με άφθονη οργανική ουσία, 

Εικ. 5.25 
Βεγκόνια ή βασιλική
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γ) Νεορεγκέλια (Neoregelia spectapilis)

δ) Νιντουλάριο (Nidularium sp.)

Εικ. 5.29 Νιντουλάριο

ε) Γκουζμάνια (Guzmania sp.)

Εικ. 5.30 Γκουζμάνια

γιατί πολλά από αυτά στον τόπο καταγωγής 
τους είναι επίφυτα (μεγαλώνουν πάνω από το 
έδαφος, στον αέρα, συνήθως πάνω σε κλαδιά 
δέντρων ή σε βράχους). Επίσης, χρειάζονται 
έντονο φωτισμό αλλά όχι άμεσο, γιατί προκα-
λούνται εγκαύματα στα φύλλα. Η θερμοκρασία 
δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 15°C – 16°C, 
γιατί σε ορισμένα δημιουργούνται καφέ κηλί-
δες στα φύλλα. Θέλουν υψηλή σχετική υγρασία 
και πότισμα όταν στεγνώνει το χώμα. Μερικά 
απορροφούν το νερό από τις βάσεις των φύλ-
λων τους. Το κύπελλο που σχηματίζουν τα φύλ-
λα πρέπει πάντα να έχει νερό. Πολλαπλασιάζο-
νται εύκολα με σπόρο και με παραφυάδες.

Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι:

α) Αιχμέα (Aechmea fasciata)

β) Βριέζια (Vriesia 
splendens)

Εικ. 5.27 Βριέζια

Εικ. 5.26
Αιχμέα

Εικ. 5.28
Νεορεγκέλια
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5.4.7 Οικ. Ευφορβιιδών 
(Euphorbiaceae)

Κρότωνας (Codiaeum variegatum)
Κατάγεται από την Πολυνησία. Υπάρχουν 

αρκετά είδη ή ποικιλίες, με ποικιλία χρωμάτων 
και σχημάτων των φύλλων. Τα περισσότερα 
έχουν νερά, φλέβες ή κηλίδες πράσινου, κόκ-
κινου, άσπρου, ρόδινου, κίτρινου και καστανού 
χρώματος.

Δεν είναι πολύ ανθεκτικά φυτά, γιατί απαι-
τούν μεγάλη σχετική υγρασία και υψηλή θερμο-

κρασία. Αποφεύγουμε 
τους ψεκασμούς των 
φύλλων με νερό. Όταν 
η θερμοκρασία κα-
τέβει κάτω από τους 
15°C, η ανάπτυξη στα-
ματά, τα φυτά μένουν 
νάνα και ζαρωμένα, 
μπορεί να χάσουν τα 
φύλλα τους και, αν η 
θερμοκρασία κατέβει, 

μπορεί ακόμη και να καταστραφούν τελείως.
Θέλει πολύ φως, για να χρωματίζονται τα 

φύλλα έντονα αλλά όχι άμεσο ηλιακό φως. 
Επίσης, θέλει υγρό χώμα. Πολλαπλασιάζεται 
με μοσχεύματα και εναέριες καταβολάδες. Τα 
μοσχεύματα παίρνονται Φεβρουάριο – Μάρτιο.

5.4.8 Οικ. Κνιδιδών (Urticaceae)

Πιλέα (Pilea cadierei)

Εικ. 5.33 
Τραντεσκάντια

Εικ. 5.32 
Πιλέα

5.4.9 Οικ. Κομμελινιδών 
(Commelinaceae)

Τραντεσκάντια ή τηλέγραφος (Tradescantia 
albiflora)

5.4.10 Οικ. Λειριϊδών (Liliaceae)

α) Δράκαινα (Dracaena sp.)
Υπάρχουν αρκετά είδη και ποικιλίες Δρά-

καινας. Τα φυτά κατάγονται από την τροπική 
Αφρική, Άνω Γουινέα, Μαδαγασκάρη, Κάμε-

Εικ. 5.34 Δράκαινα
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γ) Ασπιδίστρα (Aspidistra elatior)

Εικ. 5.35
Ασπιδίστρα

δ) Κορδυλίνη (Cordyline terminalis)

Εικ. 5.37 Κορδυλίνη

ρούν. Τα φύλλα τους αναπτύσσονται σε ρόδα-
κα, είναι μακρόστενα λίγο ως πολύ και κατα-
λήγουν σε μυτερό άκρο, με διάφορους χρωμα-
τισμούς. Κυριαρχεί το πράσινο βαθύ ή ανοικτό, 
μέσα στο οποίο βρίσκονται λωρίδες λευκές, 
υποκίτρινες ή κόκκινες στο κέντρο του φύλλου 
ή στην περιφέρεια. Ακόμη, μπορεί να σχηματί-
ζεται ένα μωσαϊκό με κίτρινες κηλίδες. Σε άλλα 
είδη τα φύλλα είναι όρθια και σε άλλα γέρνουν 
προς τα κάτω. Θέλουν μάλλον μέτριο φωτισμό, 
το χώμα να είναι πάντα υγρό και το περιβάλλον 
ζεστό (όχι κάτω από 18°C). Πολλαπλασιάζο-
νται με μοσχεύματα βλαστού.

β) Σανσεβιέρια (Sansevieria tritasciata)
Άλλες ονομασίες: φιδόχορτο, χορδή δοξα-

ριού, γλώσσα της πεθεράς.
Κατάγεται από την τροπική Αφρική. Τα φύλ-

λα βγαίνουν απευθείας από το ρίζωμα, χωρίς 
βλαστό. Είναι σαρκώδη, σκληρά και στα περισ-

σότερα είδη είναι 
μακριά σαν σπαθιά 
και μπορούν να φτά-
σουν σε ύψος μέχρι 
και 1,50 μ. Το χρώμα 
τους είναι πράσινο ή 
σταχτοπράσινο, με 
κίτρινο περίγραμμα 
ή τεθλασμένα γκρί-
ζα σημάδια.

Μαζί με την 
Ασπιδίστρα είναι 
από τα πιο ανθεκτι-
κά φυτά σε αντίξοες 
συνθήκες περιβάλ-

λοντος, με μόνη τη διαφορά ότι η Σανσεβιέρια 
δεν αντέχει στην παγωνιά και στην υπερβολική 
υγρασία. Για καλή ανάπτυξη θέλει πολύ φως, 
για να χρωματίζονται τα φύλλα έντονα, ζεστό 
περιβάλλον (όχι κάτω από 15°C) και υγρασία 
όχι πολλή, ενώ το χώμα πρέπει να αφήνεται να 
ξεραίνεται. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα 
φύλλων και με διαίρεση του ριζώματος.

Εικ. 5.28
Νεορεγκέλια
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ε)  Χλωρόφυτο ή κορδέλα ή αράχνη (Chlorophy-
tum comosum)

Εικ. 5.38 
Χλωρόφυτο

5.4.11 Οικ. Μαραντιδών 
(Marantaceae)

Μαράντα (Maranta leuconeura)

Εικ. 5.39 
Μαράντα

5.4.1 Οικ. Μορεϊδών (Moraceae)

α) Φίκος ο ελαστικός (Ficus elastica)
Στο γένος του Φίκου ανήκει και η γνωστή 

μας συκιά (Ficus carica). Χαρακτηριστικό του 
γένους είναι ο άσπρος, σαν γάλα, χυμός. Ο Φί-
κος ο ελαστικοφόρος, στην πατρίδα του τη Μα-
λαισία και στην Ινδία, σχηματίζει δάση και έχει 
οικονομική σημασία, γιατί ο χυμός του δίνει το 
καουτσούκ. Ως φυτό εσωτερικών χώρων χρησι-
μοποιείται ο φίκος ο ελαστικός, ο διακοσμητι-

κός, ο οποίος αναπτύσσεται και σε εξωτερικούς 
χώρους, όπου, εφόσον βρει ευνοϊκές συνθήκες 
(Ν. Ελλάδα, νησιά), μπορεί να γίνει δέντρο.

Έχει βαθυπράσινα, δερματώδη, σκληρά, 
γυαλιστερά, ωοειδή, μυτερά, μεγάλα φύλλα, 
που φυτρώνουν σε ελικοειδή διάταξη, με μικρό 
χοντρό μίσχο από τον κορμό. Ως φυτό γλάστρας 
μπορεί να φτάσει και τα 3μ. Χαρακτηριστικό 
του είναι ο έντονα κόκκινος κολεός (η βάση των 
φύλλων που περιτυλίγει το βλαστό), ο οποίος 
καλύπτει τα νέα φύλλα και ο οποίος αργότερα 
γίνεται καστανός και πέφτει.

Θέλει έντονο φωτισμό. Προσαρμόζεται και 
σε μέτριο, αλλά οι βλαστοί του γίνονται μακρύ-
τεροι και τα φύλλα μικρότερα. Όταν ο φωτι-
σμός είναι χαμηλός, πέφτουν τα φύλλα. Προτι-
μά ζεστό περιβάλλον, θερμοκρασίες όχι κάτω 
από 15°C και στο ύπαιθρο πρέπει να προστα-
τεύεται από τις παγωνιές. Θέλει αρκετό νερό, 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάπτυξης. Όταν 
έχει ξηρασία, ρίχνει τα κάτω φύλλα. Χρειάζεται 
τακτικός καθαρισμός των φύλλων με βρεγμένο 
πανί ή βαμβάκι. Πολλαπλασιάζεται εύκολα με 
εναέριες καταβολάδες, με ακραία μοσχεύματα 
και με μοσχεύματα βλαστών, στα οποία πρέπει 
πάντα να υπάρχει ο οφθαλμός που βρίσκεται 
στη βάση του φύλλου.

Εικ. 5.40
Φίκος ο ελαστικός
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β)  Φίκος ο λυρόφυλλος ή φίκος βιολί (Ficus 
lyrata)
Κατάγεται από την τροπική Αφρική. Έχει 

φύλλα παχιά, δερματώδη σε σχήμα λύρας (ή 
βιολιού), με χρώ-
μα ζωηρό πράσινο, 
αλλά λιγότερο γυα-
λιστερά από αυτά 
του προηγούμενου 
είδους και με νεύ-
ρα που προεξέχουν 
της επιφάνειας του 
φύλλου. Έχει θα-
μνώδη εμφάνιση, 
με ένα βλαστό χω-
ρίς διακλαδώσεις. 
Είναι περισσότερο 
ευαίσθητος από τον 
προηγούμενο, γι’ 
αυτό δύσκολα προ-

σαρμόζεται στο ύπαιθρο. Θέλει λιγότερο φως, 
ζεστό περιβάλλον και να μην ξεραίνεται το 
χώμα.

γ) Φίκος ο βενιαμίν (Ficus benjamina)
Κατάγεται από τη Μαλαισία, την Ινδία 

και τις Φιλιππίνες. Έχει φύλλα μικρά, λεπτά, 
καρδιόσχημα, μυτερά, γυαλιστερά, με ζωηρό 

πράσινο χρώμα. 
Δημιουργεί πολλές 
πυκνές, τοξοειδείς, 
λεπτές διακλαδώ-
σεις με ανοικτό 
γκρίζο χρώμα. Έχει 
μεγάλη ανάπτυξη 
και αντιδρά θετικά 
στο κλάδεμα, έτσι 
μπορεί να πάρει θα-
μνώδη εμφάνιση και 
να προσαρμοστεί σε 
οποιοδήποτε χώρο.

Οι απαιτήσεις 
του σε συνθήκες πε-

ριβάλλοντος είναι παρόμοιες με αυτές του φί-
κου του ελαστικού. Το ίδιο και ο πολλαπλασι-
ασμός του.

5.4.13 Οικ. Πιπεριδών (Piperaceae)

Πεπερόμια (Peperomia sp.)

Εικ. 5.43 Πεπερόμια

5.4.14 Οικ. Πολυποδιιδών 
(Polypodiaceae)

Η οικογένεια των Πολυποδιιδών ανήκει στα 
Πτεριδόφυτα, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις 
Φτέρες. Αυτά φυτρώνουν σε όλα τα μέρη του 
κόσμου, από τις πολικές περιοχές ως τον Ιση-
μερινό, σε υγρές και σκιερές περιοχές, αλλά 
τα περισσότερα στους τροπικούς, σε παρθένα 
δάση. Για το λόγο αυτό τα είδη που αναπτύσσο-
νται σε εσωτερικούς χώρους θέλουν δροσερή, 
υγρή, ήσυχη θέση, μακριά από τον ήλιο.

Τα πτεριδόφυτα δεν παράγουν άνθη. Στολί-
ζουν τους εσωτερικούς χώρους, είτε μόνα τους 
είτε σε ομάδες. Χρησιμοποιούνται σε κρεμα-
στά καλαθάκια ή κρέμονται από κολώνες. Τα 
κομμένα φύλλα από ορισμένες φτέρες χρησι-
μοποιούνται σε συνθέσεις ανθοδετικής. Τα πιο 
γνωστά διακοσμητικά πτεριδόφυτα ανήκουν 
στην οικογένεια των πολυποδιιδών. Ορισμένα 
χαρακτηριστικά φυτά αναφέρονται παρακάτω.

α) Ασπλένιο ή φωλιά (Asplenium nidus) Κατά-
γεται από την Ασία και την Πολυνησία. Είναι 
επίφυτο, με φύλλα αδιαίρετα, σε αντίθεση με 
τις άλλες φτέρες, γυαλιστερά, ωχροπράσινα, 
λογχοειδή, που βγαίνουν σε μορφή ρόδακα από 

Εικ. 5.41
Φίκος ο λυρόφυλλος

Εικ. 5.42
Φίκος ο βενιαμίν
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το κέντρο του φυτού. Το 
κεντρικό νεύρο του φύλ-
λου είναι σκουρόχρωμο 
και τα περιγράμματα των 
φύλλων κυματιστά.

Εικ. 5.44 Ασπλένιο

β) Νεφρολεπίδα η εξοχότατη (Nephrolepis 
exaltata)

Είναι η κοινή φτέρη, γνωστή και ως ξιφόφτε-
ρη ή σπαθόφτερη. Έχει φτερωτά ή πολύσχιστα, 
σκουροπράσινα, πολυάριθμα φύλλα που βγαί-

νουν από το κέντρο 
του φυτού προς τα 
πάνω και έξω, ακτι-
νωτά.

Το μήκος των 
φύλλων μπορεί να 
φτάσει και το 1μ. 
Θέλει μέτριο φωτι-
σμό, μακριά από τον 
ήλιο, ο οποίος καίει 
τα φύλλα. Επίσης ζε-
στό περιβάλλον, υγρή 
ατμόσφαιρα και πά-

ντα υγρό χώμα. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση 
του φυτού κατά τη μεταφύτευση και με παρα-
φυάδες, οι οποίες είναι ένα είδος βλαστών που 
έρπουν (στόλωνες), στους οποίους κατά διαστή-
ματα σχηματίζονται νέα φυτά.

γ) Αδίαντο ή πολυτρίχι (Adiantum sp)

Εικ. 5.46 Αδίαντο

δ)  Πλατυκέριο ή ελαφοκέρατο (Platycerium 
bifurcatum)

Εικ. 5.47.
Πλατυκέριο

ε) Πελλαία (Pellaea rutundifolia).

Εικ. 5.48
Πελαία

στ) Φτέρη (Pteris cretica)

Εικ. 5.49
Φτέρη

Εικ. 5.45
Νεφρολεπίδα
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5.4.1 Οικ. Φοινικιδών (Palmae)

Στην οικογένεια αυτή ανήκουν και οι γνω-
στοί μας φοίνικες. Υπάρχουν πολλά γένη, με 
πάρα πολλά είδη. Είναι δέντρα ή θάμνοι χωρίς 
διακλάδωση, με κορμό ή χωρίς κορμό. Όπου 
υπάρχει κορμός, αυτός είναι ίσιος, ισχυρός και 
καταλήγει σε μια δέσμη από πολύ μεγάλα φύλ-
λα. Ο βλαστός συνήθως σκεπάζεται από τα υπο-
λείμματα των βάσεων των μίσχων των φύλλων, 
που παραμένουν μετά το πέσιμο του φύλλου. Τα 
φύλλα είναι λεπτά σχισμένα και σχηματίζουν 
ρόδακα. Τα φυτά δεν έχουν περίοδο λήθαργου.

Η ποικιλία των μεγεθών, των σχημάτων και 
της υφής του φυλλώματος κάνει τους φοίνικες 
ιδανικούς για διακόσμηση εσωτερικών χώρων 
αλλά και εξωτερικών, όταν οι τελευταίοι ικανο-
ποιούν τις απαιτήσεις τους (Ν. Ελλάδα, νησιά). 
Θεωρούνται ως τα πιο αριστοκρατικά φυτά 
εσωτερικών χώρων. Η τιμή αγοράς τους είναι 
υψηλή σε σχέση με άλλα φυτά, αλλά αποζημιώ-
νουν τον αγοραστή με την ανθεκτικότητα και τη 
μακροβιότητά τους.

α) Φοίνικας (Phoenix canariensis)
Κατάγεται από τα Κανάρια νησιά. Είναι ο 

πιο κατάλληλος για εσωτερικούς χώρους. Έχει 
φύλλα μεγάλα, σύνθετα, πτερωτά, με πολλά 
φυλλάρια, χωρίς μίσχο, σκληρά και μυτερά, που 
βγαίνουν σε μορφή ρόδακα. Στην αρχή είναι 
σχεδόν όρθια και μετά καμπυλώνουν προς τα 
κάτω. Έχει αργή ανάπτυξη.

Θέλει θέσεις ηλιόλουστες, όμως το καλοκαί-
ρι, όταν το βγάζουμε έξω πρέπει να τον προ-

στατεύουμε από τον 
ήλιο, γιατί του προκα-
λεί εγκαύματα, κυρίως 
στα μικρά φυτά. Προ-
τιμά δροσερό σχετικά 
περιβάλλον. Αντέχει 
και σε χαμηλές θερμο-
κρασίες (4°C) το χει-
μώνα. Το χώμα πρέπει 
να διατηρείται υγρό. 
Πολλαπλασιάζεται με 
σπόρο.

β) Χαμαιδορέα 
(Chamaedorea elegans) 

Κατάγεται από τη 
Κ. και Ν. Αμερική. Εί-
ναι ένας μικροσκοπι-
κός φοίνικας. Το ύψος 
του φτάνει μέχρι 1,20μ. 
Χαρακτηριστικό αυτού 
του φοίνικα είναι ότι, 
όταν φτάσει σε ύψος 
30 εκ., ανθίζει, αλλά η 
άνθηση περνά απαρα-
τήρητη και μάλιστα τις 
περισσότερες φορές 
τα άνθη μας δίνουν την 

εντύπωση ότι έχει προσβληθεί από έντομα. Εί-
ναι δίοικο φυτό. Αντέχει σε αντίξοες κλιματικές 
συνθήκες, γι’ αυτό και είναι από τα καλύτερα 
φοινικοειδή για εσωτερικούς χώρους. Πολλα-
πλασιάζεται με σπόρο και μερικές φορές με 
εναέριες καταβολάδες.

γ)   Χαμαίρωπας (Chamaerops humilis)
Φυτό εξωτερικού χώρου. Χρειάζεται συχνά 

ποτίσματα το καλοκαίρι και αραιά το χειμώνα. 
Πολλαπλασιάζεται με παραφυάδες το καλοκαί-
ρι.

Χαμηλός φοίνικας. Βρίσκεται αυτοφυής 
στην Ν.Δ. Ευρώπη, κα-
θώς και σε άλλες χώ-
ρες της Δ. Μεσόγειου 
και της Ασίας. Τα σύν-
θετα, λεπτά φύλλα του 
έχουν μακρύ, αγκαθωό 
μίσχο, μήκους 1-1,20 μ. 
και τα άμισχα φυλλά-
ρια είναι τοποθετημέ-
να ημικυκλικά, σχημα-
τίζοντας βεντάλια.

Μπορεί να διατη-
ρηθεί άριστα στο ύπαι-

θρο. Θέλει πολύ φως, ζέστη το καλοκαίρι και 
κρύο το χειμώνα, όχι όμως παγετούς (μέχρι 
4°C). Επίσης, συχνά ποτίσματα το καλοκαίρι 
και αραιά το χειμώνα. Πολλαπλασιάζεται με 
παραφυάδες το καλοκαίρι.

Εικ. 5.50
Φοίνικας

Εικ. 5.51
Χαμαιδορέα

Εικ. 5.52
Χαμαίρωπας
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δ) Κόκκος. Αναπτύσ-
σεται μέσα σε δοχείο 
από μια καρύδα. Η 
καρύδα πρέπει να εί-
ναι γονιμοποιημένη. 
Για να είναι σίγουρο, η 
καρύδα πρέπει να βλα-
στήσει.

ε)  Κεντιά (Howeia bel-
moreana)

Εικ. 5.54 Κεντιά

5.4.16 Οικ. χειλανθών (Labiatae)

Κολέος ή ωραίο φύλλο (Coleus blumei)
Κατάγεται από την Ασία και την Αφρική. 

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες με βελούδινα φύλ-
λα, σε πολλούς χρωματισμούς και συνδυασμούς 
χρωμάτων. Θέλει ηλιόλουστες θέσεις εσωτερι-
κών χώρων, για έντονο χρωματισμό των φύλ-

λων. Ο χαμηλός φωτι-
σμός αλλάζει τα φύλλα 
στο πράσινο χρώμα. 
Θέλει ζεστό περιβάλ-
λον, με θερμοκρασίες 
πάνω από15°C και συ-
χνό πότισμα την άνοι-
ξη και το καλοκαίρι. 
Όταν είναι πολλή ζέ-
στη, τα φυτά χρειάζο-
νται τακτικό ψεκασμό 
στα φύλλα με νερό. 
Πολλαπλασιάζεται εύ-

κολα με μοσχεύματα αλλά και με σπόρο. Χρει-
άζεται ελαφρύ κορυφολόγημα κατά διαστήμα-
τα. Χρησιμοποιείται και ως καλλωπιστικό φυτό 
υπαίθρου, αλλά ως ετήσιο, επειδή δεν αντέχει 
στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.

Κακτώδη φυτά 
(Οικ. Cactaceae)

Στην οικογένεια αυτή ανήκουν πάρα πολλά 
είδη κάκτων. Τα φυτά αυτά είναι πολυετή, με 
σαρκώδη ανάπτυξη και έχουν προσαρμοστεί 
με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τρόπο στο φυσικό 
τους περιβάλλον, το οποίο είναι οι ξηρές τρο-
πικές και υποτροπικές περιοχές της Αμερικής. 
Πολύ λίγα ζουν σε άλλες περιοχές, με διαφο-

Εικ. 5.53 
Κόκκος 

Εικ. 5.55 
Κολέος 

Εικ. 5.56 
Οπούντια

Εικ. 5.57
Περεσκία

5.5
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ρετικές κλιματικές συνθήκες, όπως στα βροχε-
ρά τροπικά δάση της Αμερικής, στην Αφρική, 
στην Αυστραλία. Ακόμη λιγότερα ζουν στις 
μεσογειακές χώρες μεταξύ των οποίων και στη 
χώρα μας, όπου υπάρχει στις ξηρές περιοχές 
(Ν. Ελλάδα, νησιά) η γνωστή μας φραγκοσυκιά 
(Opuntia ficus – indica).

Για να επιβιώσουν τα φυτά στις ξηροθερμι-
κές συνθήκες που ζουν, τα φύλλα έχουν μετα-
τραπεί σε αγκάθια, έτσι ώστε να ελαχιστοποι-
ηθούν οι απώλειες νερού. Εξαίρεση αποτελούν 
ορισμένα είδη του γένους Περεσκία, τα οποία 
έχουν πραγματικά φύλλα. Οι βλαστοί είναι 
σφαιρικοί, κυλινδρικοί ή επίπεδοι, με ή χωρίς 
γόνατα, σαρκώδεις, εκτός από το γένος Περε-
σκία που έχει κανονικούς ξυλώδεις βλαστούς. 
Είναι πράσινοι και κάνουν αυτοί όλες τις λει-
τουργίες που θα έκαναν τα φύλλα. Επίσης απο-
θηκεύουν νερό για να αντέχουν σε περιόδους 
ξηρασίας, ενώ καλύπτονται από κηρώδη εφυμε-
νίδα (λεπτή μεμβράνη που καλύπτει την επιδερ-
μίδα των φύλλων) για να μη χάνουν πολύ νερό. 
Για εξοικονόμηση νερού, ορισμένα είδη κατά 
την περίοδο της ξηρασίας συρρικνώνονται και 
ένα μεγάλο μέρος τους βυθίζεται στο έδαφος.

Χαρακτηριστικό των κάκτων είναι ότι τα 
μάτια (οφθαλμοί) πάνω στους σαρκώδεις βλα-
στούς βγαίνουν δύο – δύο, το ένα ψηλότερα από 
το άλλο. Πολλές φορές είναι σχεδόν ενωμένα 
και περιβάλλονται από χνούδι και τριχίδια. 
Από το επάνω μάτι βγαίνουν τα άνθη και οι 
νέοι βλαστοί, ενώ από το κάτω τα αγκάθια. Τα 
άνθη είναι συνήθως μεγάλα και ζωηρά, χρωμα-
τισμένα, με κύρια χρώματα το λευκό, το κίτρινο, 
το κόκκινο και τις αποχρώσεις τους. Συνήθως 
δεν κρατούν πολύ. Σε ορισμένα είδη ανοίγουν 
την ημέρα και σε άλλα τη νύκτα. Οι ρίζες τους 
είναι χοντρές και έχουν μεγάλη μυζητική ικανό-
τητα, ένα επιπλέον εφόδιο των φυτών κατά της 
ξηρασίας.

Οι κάκτοι και τα υπόλοιπα παχύφυτα έχουν 
προσαρμοστεί στο φυσικό τους περιβάλλον, το 
περιβάλλον της ερήμου, σε συνθήκες που με-
ταβάλλονται συνεχώς. Τη μεγάλη ξηρασία τη 
διαδέχονται έντονες βροχοπτώσεις, την ανυπό-
φορη ζέστη της ημέρας την ακολουθεί συνήθως 

τσουχτερό κρύο τη νύχτα. Αυτό τα έχει κάνει να 
εγκλιματίζονται άριστα στις συνθήκες των εσω-
τερικών χώρων, στους οποίους προσφέρουν μια 
εξωτική ατμόσφαιρα, με λίγη φροντίδα. Δε θα 
φτάσουν, βέβαια, τα 5 ή τα 20 μέτρα, αλλά θα 
προκόψουν υπέροχα σε μια μικρή γλάστρα με 
λίγο χώμα. Ορισμένα, τα περισσότερο ανθεκτι-
κά στο κρύο, μπορούν να αναπτυχθούν και να 
διακοσμήσουν και εξωτερικούς χώρους.

Για καλύτερη και πιο εντυπωσιακή παρου-
σία των κάκτων στους εσωτερικούς χώρους, 
πρέπει να τους προσφέρονται όσο γίνεται ιδα-
νικότερες συνθήκες.

Αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 
5.1 και 5.2 ισχύουν και στην περίπτωση των κά-
κτων. Επιπλέον επισημαίνουμε τα παρακάτω:
-       Θέλουν ηλιόλουστες θέσεις μέσα στον εσω-

τερικό χώρο και όταν δεν είναι εύκολο να 
έχουν άπλετο φυσικό φως, πρέπει αυτό να 
υποκαθίσταται με τεχνητό φωτισμό.

-      Θέλουν υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 
18°C την περίοδο της γρήγορης ανάπτυξής 
τους, ενώ το χειμώνα, όταν περνούν την πε-
ρίοδο του λήθαργου, οι θερμοκρασίες πρέ-
πει να είναι χαμηλότερες. Συγκεκριμένα 
πρέπει να είναι 10°C-15°C για ορισμένα 
είδη ή 5°C-10°C για άλλα. Αυτό είναι απα-
ραίτητο και για την ανθοφορία της επόμενης 
χρονιάς.

-      Δεν πρέπει να μας ξεγελά το γεγονός ότι, 
επειδή οι κάκτοι ζουν σε ξηροθερμικές συν-
θήκες θέλουν ελάχιστο νερό και επομένως 
πρέπει να μένουν τα φυτά να διψούν συνε-
χώς. Κατά την περίοδο της ενεργούς ανάπτυ-
ξής τους θέλουν υγρασία τόση, όση να κρατά 
το χώμα υγρό. Δεν ανέχονται την υπερβο-
λική υγρασία, η οποία γίνεται αιτία της κα-
ταστροφής τους. Το χειμώνα που τα φυτά 
μπαίνουν στην περίοδο της ανάπαυσης (λή-
θαργος), πρέπει να διατηρούνται όσο γίνε-
ται πιο στεγνά. Έτσι ποτίζουμε πολύ αραιά.

-       Το εδαφικό μείγμα που θα φτιαχτεί πρέπει 
να εξασφαλίζει καλό αερισμό των ριζών και 
καλή αποστράγγιση, ώστε να μη δημιουργού-
νται προβλήματα από την υπερβολική υγρα-
σία. Ένα καλό μείγμα είναι αυτό που απο-
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τελείται από 1 μέρος φυλλοχώματος καλά 
χωνεμένου και κοσκινισμένου, 1 μέρος κοκ-
κινοχώματος ή απλού χώματος κήπου και 1 
μέρος άμμου χοντρής ποταμίσιας. Στον πάτο 
της γλάστρας, η οποία θα έχει οπωσδήποτε 
οπή αποστράγγισης, τοποθετούνται σπασμέ-
νο κεραμίδι ή τούβλο ή χαλίκια, για να εξα-
σφαλίσουμε ακόμη καλύτερη αποστράγγιση. 
Πολλές φορές στην επιφάνεια της γλάστρας 
τοποθετούμε βότσαλα ή πέτρες κι αυτό για 
να συγκρατούν τα φυτά, επειδή το εδαφικό 
μείγμα είναι ελαφρό και το ριζικό σύστημα 
των φυτών συνήθως μικρό. Τα βότσαλα, βέ-
βαια, τονίζουν ακόμη περισσότερο τη διακο-
σμητική αξία των φυτών. Άλλωστε, τα φύλλα 
πολλών παχύφυτων και οι βλαστοί πολλών 
κάκτων μοιάζουν με βότσαλα. Οι κάκτοι θέ-
λουν, επίσης, πολύ καλό αερισμό και του χώ-
ρου που βρίσκονται και του εδάφους, γιατί 
έτσι έχουν μάθει στις ανεμόδαρτες περιοχές 
από τις οποίες κατάγονται.

-       Ο πολλαπλασιασμός γίνεται εύκολα με μο-
σχεύματα την περίοδο της ανάπτυξης. Αυτός 
είναι και ο πιο γρήγορος τρόπος. Είναι βα-
σικός κανόνας τα μοσχεύματα να επουλω-
θούν, πριν από το φύτεμα. Για την παραγωγή 
πολλών φυτών, ο πολλαπλασιασμός γίνεται 
με σπόρο. Ένας άλλος τρόπος πολλαπλασι-
ασμού που χρησιμοποιείται πολύ στους κά-
κτους, ιδιαίτερα για εμπορικούς σκοπούς, 
είναι ο εμβολιασμός. Πρέπει όμως εμβόλιο 
και υποκείμενο να ανήκουν στην ίδια οικο-
γένεια και να είναι ίδιας περίπου διαμέτρου.
Μια ασθένεια που παρουσιάζεται πολύ συ-

χνά στους κάκτους είναι το σάπισμα των ριζών, 
το οποίο ευνοείται από την υπερβολική υγρα-
σία του χώματος. Από τους εχθρούς που «προτι-
μούν» τους κάκτους ξεχωρίζουν οι μελίγκρες, ο 
αλευρώδης, ο τετράνυχος, διάφορα κοκκοειδή 
και οι νηματώδεις των φυτών.

Η αγάπη για τα φυτά και η καθημερινή επί-
βλεψη και φροντίδα δεν αφήνουν τους εχθρούς 
και τις ασθένειες να τους δημιουργήσουν προ-
βλήματα.

Εικ. 5.58 
Μαμμιλαρία

Εικ. 5.59 
Παρόδια

Εικ. 5.60
Χαμαικηρίο

Εικ. 5.61
Νοτόκακτος
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Παχύφυτα

Τα παχύφυτα είναι μια μεγάλη ομάδα φυ-
τών, τα οποία έχουν την ικανότητα να αποθη-
κεύουν μεγάλες ποσότητες νερού σε σαρκώδη 
φυτικά μέρη, ρίζες ή βλαστούς ή φύλλα και έτσι 
μπορούν να διατηρηθούν σε μεγάλες περιό-
δους ξηρασίας. Τα παχύφυτα περιλαμβάνουν 
πολλές οικογένειες φυτών, μια από τις οποίες 
είναι οι κάκτοι (Cactaceae) που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως. Οι κάκτοι δηλαδή είναι παχύ-
φυτα, αλλά όλα τα παχύφυτα δεν είναι κάκτοι. 
Πιο συγκεκριμένα οι κάκτοι είναι παχύφυτα 
βλαστού, γιατί, όπως αναφέραμε, έχουν σαρ-

κώδη βλαστό, όπου 
αποθηκεύουν νερό, 
ενώ τα φύλλα τους 
έχουν μετατραπεί 
σε αγκάθια. Από τα 
υπόλοιπα παχύφυτα, 
τα περισσότερα είναι 
παχύφυτα φύλλων, 
τα οποία έχουν μια 
διογκωμένη βάση, 
από όπου βγαίνουν 
τα σαρκώδη φύλλα, 
με αγκάθια ή χωρίς 
αγκάθια, σε μορφή 
ρόδακα κυρίως ή 

άλλες μορφές (τούφα, σπειροειδή, αλληλοκα-
λυπτόμενα όπως τα κεραμίδια κ.ά.), πάντα με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν τις λιγότερες δυνα-
τές απώλειες νερού.

Και τα υπόλοιπα παχύφυτα, εκτός από τους 
κάκτους, αναπτύσσονται όπου αναπτύσσονται 
και οι τελευταίοι, έχουν τις ίδιες απαιτήσεις και 
θέλουν τις ίδιες φροντίδες που αναφέρθηκαν 
και για τους κάκτους.

Μερικές ακόμη οικογένειες των παχυφύτων, 
εκτός από αυτήν των κάκτων, αναφέρονται πα-
ρακάτω:

α) Οικ. Αγαυϊδών (Agavaceae)
Περιλαμβάνει πολλά είδη Αγαύης (Agave), 

τα οποία κατάγονται από την Αμερική. Μεταξύ 
αυτών είναι και ο γνωστός «Αθάνατος», ο οποί-
ος έχει προσαρμοστεί τόσο καλά στη χώρα μας 
(Ν. Ελλάδα, νησιά), ώστε να θεωρείται αυτοφυ-
ής.

Από τα πιο γνωστά είδη εσωτερικών χώ-
ρων είναι η Αγαύη της Βασίλισσας Βικτωρίας 
Victoria – regina), που έχει σχεδόν στρογγυλά 
μικρά φύλλα (10-30 εκ.), με λευκά χείλη.

Πολλοί κατατάσσουν στα παχύφυτα και στην 
οικογένεια των Αγαυϊδών δύο γνωστά φυτά 
εσωτερικών χώρων, τη Σανσεβιέρια, την οποία 
εξετάσαμε στα φυλλώδη φυτά, και τη Γιούκκα.

Εικ. 5.64
Αγαύη

Εικ. 5.62
Κράσσουλα

Εικ. 5.63
Εχεβερία

5.6
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γ) Οικ. Λειριιδών (Liliaceae)
Είναι η οικογένεια της τουλίπας και του 

ζουμπουλιού. Από τα παχύφυτα περιλαμβάνει 
τα πιο ωραία της ομάδας. Τα πιο εντυπωσιακά 
είναι τα:

Αλόη (Aloe), Γαστερία (Gasteria) και Χοβέρ-
θια (Haworthia).

Στα περισσότερα, τα φύλλα βγαίνουν σε ρό-
δακα, ενώ σε ορισμένα είδη Αλόης βγαίνουν 
από όρθιο βλαστό. Άλλα έχουν αγκάθια και 
άλλα όχι.

Εικ.5.67
Αλόη

Εικ. 5.65
Αγαύη Βασίλισσας Βικτωρίας

β) Οικ. Κρασσουλιδών (Crassulaceae)
Στην οικογένεια αυτή ανήκουν τα γνωστά 

μας αμάραντα, που υπάρχουν στη χώρα μας. 
Χαρακτηριστικά παχύφυτα της οικογένειας, 
κατάλληλα για διασκόσμηση εσωτερικών χώ-
ρων είναι τα:

Κράσσουλα (Crassula) (εικ. 5.62), Εχεβερία 
(Echeveria) (εικ. 5.63), Καλαγχόη (Kalanchoe) 
(εικ. 5.66) κ.ά.

Εικ. 5.66
Καλαγχόη
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με τον όρο φυτά εσωτερικού χώρου, εννοούμε όλα εκείνα τα φυτά που χρησιμοποιούνται 
για εσωτερική διακόσμηση ή για αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. Αυτοί οι χώροι μπορεί 
να είναι τα κτίρια (σπίτια, γραφεία, κ.ά.), το θερμοκήπιο ή μια προστατευμένη βεράντα. Τα 
διακρίνουμε σε ανθοφόρα φυτά εσωτερικού χώρου, σε φυλλώδη και σε παχύφυτα. Στα τελευ-
ταία ανήκει η οικογένεια των κακτωδών, με πάρα πολλά φυτά των οποίων η κύρια διαφορά 
από τα υπόλοιπα παχύφυτα είναι ότι τα φύλλα τους έχουν μετατραπεί σε αγκάθια, εκτός από 
τα φυτά του γένους Περεσκία. Τα περισσότερα κατάγονται από τροπικές και υποτροπικές 
περιοχές και έχουν εγκλιματιστεί στο περιβάλλον του εσωτερικού χώρου. Οι παράγοντες 
του περιβάλλοντος (φωτισμός, θερμοκρασία, υγρασία) στους εσωτερικούς χώρους όπου βρί-
σκονται τα φυτά, πρέπει να ρυθμιστούν έτσι, ώστε να μοιάζουν όσο γίνεται περισσότερο με 
αυτούς του φυσικού τους περιβάλλοντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά των φυτών από τις ελεγχόμενες συνθήκες του 
θερμοκηπίου στα δωμάτια, τα οποία χαρακτηρίζονται κυρίως από ελλιπή φωτισμό, ξηρή 
ατμόσφαιρα και διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, είναι να περάσουν από ένα μεταβατικό 
στάδιο, η διάρκεια του οποίου εξαρτάται από το φυτό, ώστε να εγκλιματιστούν σιγά – σιγά 
στις νέες συνθήκες.

Το ενδιαφέρον μας και οι φροντίδες για τα φυτά πρέπει να είναι συνεχείς, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσουμε την άριστη ανάπτυξη και διατήρηση των φυτών στους εσωτερικούς χώρους.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι εννοούμε με τον όρο «φυτά εσωτερικού χώρου»;
2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου;
3. Για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σε φως σε ένα ανθοφόρο και σε ένα φυλλώδες φυτό 
εσωτερικού χώρου, σε ποιες θέσεις θα τα τοποθετούσατε μέσα στο δωμάτιο;
4. Με ποιους τρόπους μπορείτε να μειώσετε και με ποιους να αυξήσετε τη σχετική υγρα-
σία στους εσωτερικούς χώρους;
5. Πώς θα καταπολεμήσετε τα παράσιτα στα φυτά δωματίου;
6. Το ανθούρι και το σπαθίφυλλο, σε ποια κατηγορία φυτών εσωτερικού χώρου ανήκουν; 
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους;
7. Αναφέρετε μια βασική διαφορά σχετικά με τις απαιτήσεις σε παράγοντες του περιβάλ-
λοντος, μεταξύ των ανθοφόρων και των φυλλωδών φυτών εσωτερικού χώρου.
8. Οι ορχιδέες, σε ποια κατηγορία φυτών εσωτερικού χώρου ανήκουν; Τι ξέρετε για τις 
απαιτήσεις που έχουν σε παράγοντες περιβάλλοντος;
9. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Βρομελιωδών; Αναφέρετε τα γνωστά φυτά 
της οικογένειας.
10. Στον κρότωνα που έχετε στο δωμάτιό σας αρχίζουν να αποχρωματίζονται τα φύλλα. Τι 
μπορεί να συμβαίνει;
11. Ποια είδη φίκου ξέρετε; Πώς πολλαπλασιάζεται ο φίκος;
12. Ποια πτεριδόφυτα φυτά εσωτερικού χώρου ξέρετε; Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις 
τους σε παράγοντες του περιβάλλοντος;
13. Σε ποια μεγάλη ομάδα φυτών ανήκουν οι κάκτοι; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστι-
κά των κάκτων;
14. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές των κάκτων με τα υπόλοιπα παχύφυτα;
15. Αναφέρετε γνωστά παχύφυτα εσωτερικών χώρων.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Αλλαγή γλάστρας σε φυτά εσωτερικού χώρου.

Σκοπός
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την τεχνική της αλλαγής γλάστρας.

Γενικές πληροφορίες
Πότε γίνεται η αλλαγή γλάστρας.
Στα ανεπτυγμένα φυτά συνήθως γίνεται μια φορά το χρόνο. Σε ορισμένα όμως μπορεί να 

γίνει και κάθε 2 – 3 χρόνια και σε άλλα καθόλου. Πρακτικά το φυτό χρειάζεται αλλαγή γλά-
στρας, όταν η ανάπτυξή του καθυστερεί και το χρώμα των φύλλων του χάνει τη ζωντάνια του 
(εφόσον βέβαια είναι σίγουρο ότι αυτά δεν οφείλονται σε παράσιτα ή άλλα αίτια, όπως ακα-
νόνιστα ποτίσματα, ξηρή ατμόσφαιρα κ.ά.). Επίσης, όταν το φυτό μετά το πότισμα μαραίνεται 
γρήγορα, σημαίνει ότι το ριζικό του σύστημα στριμώχνεται μέσα στη γλάστρα και απορροφά 
αμέσως το νερό, το οποίο δεν είναι αρκετό για το μέγεθος του φυτού. Άλλη περίπτωση είναι 
να έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα του χώματος και να χρειάζεται άλλο, οπότε γίνεται αλλαγή 
γλάστρας. Ακόμη όταν αρχίσουν να φαίνονται οι ρίζες από την οπή αποστράγγισης.

Η αλλαγή γλάστρας δε γίνεται χωρίς λόγο, γιατί μπορεί να διαλύσει η μπάλα χώματος και 
να μην καταφέρει το φυτό να ξεπεράσει το μεταφυτευτικό σοκ.

Η καινούρια γλάστρα πρέπει να είναι 1 – 2 μεγέθη μεγαλύτερη. Μπορεί να γίνει αλλαγή 
και από μεγαλύτερη σε μικρότερη, όταν το φυτό είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τη γλά-
στρα και παρατηρείται καθυστέρηση στην ανάπτυξή του. Αν βγει το φυτό από τη γλάστρα και 
παρατηρηθούν ρίζες καφετιές, μισοσαπισμένες και λίγες και το χώμα υγρό και μουχλιασμέ-
νο, τότε θέλει μικρότερη γλάστρα.

Εποχή που γίνεται η αλλαγή γλάστρας.
Άνοιξη ή αρχές καλοκαιριού, όταν βρίσκεται σε βλάστηση, αλλά όχι την εποχή της ανθο-

φορίας, ούτε την περίοδο της ανάπαυσής του.

Απαιτούμενα υλικά
1) 1 φυτό εσωτερικού χώρου σε γλάστρα.
2) 1 γλάστρα 1 – 2 μεγέθη μεγαλύτερη.
3) Χαλίκια ή σπασμένο κεραμίδι.
4) Άμμος ψιλή ποταμίσια.
5) Τύρφη.
6) Φυτόχωμα κατάλληλο για το συγκεκριμένο φυτό.
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7) Ψαλίδι και μαχαιρίδιο.
8) Δοχείο για πότισμα.

Εκτέλεση
Το χώμα της γλάστρας πρέπει να είναι ελαφρά νοτισμένο και όχι μουσκεμένο. Προετοι-

μάζετε την καινούρια γλάστρα. Αν είναι πήλινη, τη βάζετε από την προηγούμενη ημέρα σε 
νερό. Αν είναι μεταχειρισμένη, πρέπει να πλυθεί καλά τρίβοντας με βούρτσα τα τοιχώματα 
και αν είναι δυνατόν την περνάτε με ένα απολυμαντικό ή έστω με καυτό νερό. Τοποθετείτε 
στον πάτο χαλίκια ή σπασμένο κεραμίδι. Φτιάχνετε ένα εδαφικό μείγμα με τύρφη, άμμο, φυ-
τόχωμα (1:1:1) και ρίχνετε λίγο, πάνω από τα χαλίκια.

Αν η γλάστρα με το φυτό είναι μικρή και εύκολη στους χειρισμούς, κρατάτε με τα δάχτυλά 
σας τη βάση του φυτού, με την παλάμη σας το χώμα και την αναποδογυρίζετε. Στη συνέχεια, 
δίνετε ένα απότομο χτύπημα μέχρις ότου το φυτό γλιστρήσει έξω από τη γλάστρα.

Αν η γλάστρα είναι μεγάλη και δύσκολη στους χειρισμούς, τότε, αν το φυτό έχει μεγάλο 
στέλεχος, χτυπάτε ελαφρά τη γλάστρα πάνω στον πάγκο εργασίας και τραβάτε κάθετα προς 
τα πάνω το φυτό με την μπάλα χώματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν το φυτό δε βγαίνει 
εύκολα, δεν το τραβάτε με δύναμη, γιατί θα καταστρέψετε το ριζικό σύστημα, αλλά σπάτε 
προσεκτικά τη γλάστρα.

Τινάζετε απαλά το φυτό με τη μπάλα χώματος για να φύγει το χαλαρό χώμα. Ψαλιδίζετε 
το 1/3 των ριζών, αν είναι πολύ μπλεγμένες, ή χαράζετε ελαφρά, κάθετα, σε τρεις μεριές, με 
το μαχαιρίδιο. Αυτό θα βοηθήσει τις ρίζες να βγάλουν διακλαδώσεις. Αφαιρείτε με το ψαλίδι 
τις σάπιες ρίζες, αν υπάρχουν, όπως και την άμμο και τα κεραμίδια που πιθανόν κρατούν οι 
ρίζες στο κάτω μέρος της μπάλας.

Τοποθετείτε τη μπάλα με το φυτό κάθετα στη νέα γλάστρα, έτσι ώστε ο λαιμός του να βρί-
σκεται στο ίδιο ύψος που ήταν και στην παλιά, δηλαδή 2 – 3 εκ. από τα χείλη της γλάστρας. 
Για να το πετύχετε, βάζετε εδαφικό μείγμα πάνω από τα χαλίκια και μετά την τοποθέτηση, 
συμπληρώνετε χώμα γύρω από το φυτό. Πιέζετε το χώμα, κτυπάτε και ελαφρά τη γλάστρα 
στον πάγκο εργασίας για να κατακαθίσει το χώμα και συνεχίζετε μέχρι να φτάσει το χώμα 
στο επιθυμητό ύψος. Κατόπιν την ποτίζετε καλά, μέχρι να αρχίσει το νερό να τρέχει από την 
τρύπα της αποστράγγισης.
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Εργαστηριακή άσκηση 2

Πολλαπλασιασμός φυτών εσωτερικού χώρου.

Σκοπός
Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να φτιάχνει μόνος του νέα φυτά από πολύ γνωστά 

και συνηθισμένα μητρικά φυτά εσωτερικών χώρων, χρησιμοποιώντας κάθε φορά τη σωστή 
τεχνική.

Απαιτούμενα υλικά
1) Τα αντίστοιχα φυτά εσωτερικού χώρου των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω.
2) Τύρφη, περλίτη, άμμο ψιλή, φυτόχωμα.
3) Βρύα. 
4) Ράφια ή σπάγγο.
5) Κοφτερό μαχαιρίδιο.
6) Κλαδευτικό ψαλίδι.
7) Φυτοδοχεία.
8) Διαφανές πλαστικό.
9) Ορμόνη ριζοβολίας.

Εκτέλεση
Φτιάχνετε ένα εδαφικό μείγμα κατάλληλο για ριζοβολία. Αυτό πρέπει να είναι ελαφρό, με 

καλή αποστράγγιση. Δε χρειάζεται να περιέχει θρεπτικές ουσίες, γιατί μόλις δημιουργηθούν 
οι ρίζες θα μεταφυτεύσετε τα νέα φυτά σε άλλο φυτοδοχείο με κατάλληλο εδαφικό μείγμα. 
Ένα καλό μείγμα για ριζοβολία είναι τύρφη και περλίτης, σε αναλογία 1:1 ή τύρφη και άμμος 
(1:1) ή τύρφη, περλίτης και άμμος (1:1:1) κ.ά. Αν θέλετε, μπορείτε σε κάθε μείγμα να βάλετε 
και λίγο φυτόχωμα.

α) Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα βλαστού.
Κατάλληλα φυτά: Αγλαόνημα, Διεφφενμπάχια, Κολέος, Κισσός, Πόθος, Φίκος, Φιλόδεντρο, 

Φούξια, Κάκτοι.
Κατάλληλη εποχή για λήψη μοσχευμάτων: Φεβρουάριος – Μάιος. Μην κόβετε για μό-

σχευμα ανθισμένο μέρος του φυτού.
Τα μοσχεύματα μπορεί να είναι ακραία (κορυφές βλαστών) ή ενδιάμεσα. Κόβετε με το 

μαχαιρίδιο μοσχεύματα μήκους 10 – 15 εκ., με 3 – 4 κόμπους (γόνατα). Η τομή να γίνει κάτω 
από ένα κόμπο ή φύλλο. Αφαιρείτε τα κάτω φύλλα και αφήνετε 1–4, ανάλογα με το μέγεθός 
τους. Εμβαπτίζετε τη βάση των μοσχευμάτων στην ορμόνη ριζοβολίας και τα φυτεύετε σε φυ-
τοδοχείο, στο οποίο έχετε βάλει εδαφικό μείγμα για ριζοβολία. Στην περίπτωση των κάκτων, 
το μόσχευμα πρέπει, πριν τη φύτευση, να αφεθεί μερικές ημέρες για να επουλωθεί η πληγή.

Ακολουθεί καλό πότισμα. Φροντίζετε πάντοτε το μέσο ριζοβολίας να είναι νοτισμένο και 
όχι μουσκεμένο, γιατί τότε θα σαπίσουν τα μοσχεύματα. Για λιγότερες απώλειες υγρασίας, 
λόγω διαπνοής των φύλλων, μπορείτε να σκεπάσετε τα φυτοδοχεία με πλαστικό, το οποίο 
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όμως να μην έρχεται σε επαφή με τα φύλλα και το ελέγχετε τακτικά για υπερβολική συγκέ-
ντρωση υδρατμών. Τους κάκτους δεν τους σκεπάζετε.

β) Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα φύλλων.
1. Άμισχα
Κατάλληλα φυτά: Μπιγκόνια βασιλική (rex), Γλοξίνια, Σανσεβιέρια, Παχύφυτα.
Αυτή η μέθοδος πολλαπλασιασμού περιγράφεται στο κεφάλαιο 2, στην εργαστηριακή 

άσκηση 2.

2. Με μίσχο.
Κατάλληλα φυτά: Πεπερόμια, Σαιντπώλια.
Ετοιμάζετε εδαφικό μείγμα από τύρφη – περλίτη, σε αναλογία 2:1 ή φυλλόχωμα – τύρφη- 

περλίτη σε αναλογία 1:1:1 και γεμίζετε τα φυτοδοχεία.
Κόβετε φύλλα για μοσχεύματα με μίσχο 2εκ. περίπου. Τα βυθίζετε για λίγο, σε ορμόνη 

ριζοβολίας.
Τα φυτεύετε στο έδαφος σε γραμμές, ώστε το έλα-

σμα να βρίσκεται ολόκληρο πάνω από την επιφάνεια 
του εδάφους για να μη σαπίσει. Τα φύλλα δεν πρέπει 
να ακουμπούν μεταξύ τους. Ποτίζετε τοποθετώντας τα 
φυτοδοχεία σε δοχεία με νερό, μέχρι να απορροφηθεί 
νερό έως την επιφάνεια του εδάφους. Η θερμοκρασία 
του χώρου που θα τοποθετηθούν τα φυτοδοχεία πρέπει 
να είναι περίπου 18°C.

Χρησιμοποιούνται ταμπέλες, όπου αναγράφεται η 
πορεία της καλλιέργειας. Μετά από 2 μήνες από το μί-
σχο των φύλλων αναπτύσσονται τα νέα φυτά.

γ) Πολλαπλασιασμός με εναέριες καταβολάδες.
Κατάλληλα φυτά: Διεφφενμπάχια, Δράκαινα, Κρότω-

νας, Φάτσια, Φίκος, Φιλόδεντρο.
Ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται, συνήθως, όταν τα φυτά 

έχουν ψηλώσει πολύ και θέλουμε να τα χαμηλώσουμε.
Κάνετε με το μαχαιρίδιο μια πλάγια εντομή στο βλα-

στό, μέχρι το 1/3 του πάχους του και στο ύψος που θέλετε να χαμηλώσει το φυτό ή διαφορετι-
κά στη μέση περίπου του βλαστού. Κρατάτε ανοικτή την εντομή για να επουλωθεί, με ένα ξυ-
λάκι. Βάζετε στα χείλη της εντομής ορμόνη ριζοβολίας και κατόπιν τοποθετείτε στο άνοιγμα 
και γύρω από αυτό υγρά βρύα, πασπαλισμένα με τύρφη. Τυλίξτε τα βρύα και την τύρφη γύρω 
από το βλαστό με πλαστικό και δέστε το από πάνω και από κάτω με ράφια ή σπάγγο, για να 
διατηρηθεί η υγρασία και να μη μπαίνει αέρας. Το διαφανές πλαστικό είναι καλύτερο, γιατί 
μπορούμε να ελέγξουμε την ανάπτυξη των ριζών. Η μπάλα αυτή με τα βρύα και την τύρφη 
πρέπει όλο το διάστημα να είναι υγρή.

Μετά από μερικές εβδομάδες ή και μήνες ορισμένες φορές, όταν θα έχουν σχηματιστεί οι 
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νέες ρίζες, κόβετε το βλαστό ακριβώς κάτω από τη μπάλα ριζοβολίας και τον φυτεύετε, αφού 
αφαιρέσετε το πλαστικό, σε φυτοδοχείο με κατάλληλο νοτισμένο μείγμα. Για να είστε σίγου-
ροι ότι το φυτό θα επιβιώσει, το σκεπάζετε για μια εβδομάδα με πλαστικό.

Εργαστηριακή άσκηση 3

Τερράριουμ και κήποι μέσα σε γυάλες.

Σκοπός
Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να φτιάχνουν τερράρια και κήπους, σε γυάλες 

διαφόρων μεγεθών και ποικίλων συνθέσεων φυτών, τα οποία θα έχουν και εμπορική αξία.

Γενικές πληροφορίες
Τερράριουμ (terratium) ή τερράριο είναι κάθε διαφανές δοχείο με φυτά, το οποίο είναι 

ερμητικά κλεισμένο ή έχει ένα μικρό άνοιγμα. Το δοχείο μπορεί να είναι από γυαλί ή πλα-
στικό με προτιμότερο το πρώτο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι απόλυτα διαφανές. Είναι ένα 
φορητό θερμοκήπιο και μπορεί ακόμη να συγκριθεί με ένα ενυδρείο για ψάρια.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τερράριουμ κοινά γυάλινα βάζα του γλυκού, με γυάλι-
νο καπάκι, γυάλες ψαριών ή γυάλινα ενυδρεία, καράφες νερού, μεγάλα ποτήρια με γυάλινο 
καπάκι, νταμιτζάνες, τυριέρες με καπάκι κ.ά.

Είναι κατάλληλα για τροπικά και υποτροπικά φυτά, που χρειάζονται ζεστή και υγρή ατμό-
σφαιρα, έχουν μικρή ανάπτυξη ή αναπτύσσονται αργά. Τέτοια φυτά είναι η δράκαινα, οι 
βεγκόνιες, οι κισσοί, ο φίκος ο βενιαμίν, τα φοινικοειδή, η φιττόνια, διάφορα πτεριδόφυτα, 
η μαράντα, η πιλέα, η σαιντπώλια, η πιπερόμια, ο πόθος, οι κάκτοι, τα παχύφυτα κ.ά. Μπο-
ρούμε να φτιάξουμε πολύ ωραία τερράρια και από άγρια αυτοφυή φυτά, με πιο εντυπωσιακά 
αυτά των άγριων δασικών φυτών. Πάντοτε πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι συνδυασμοί με 
σωστές επιλογές φυτών, που είναι συνάρτηση του σχήματος και του μεγέθους του γυάλινου 
δοχείου. Εκείνο που έχει σημασία είναι να φυτεύονται μαζί τα είδη που έχουν τις ίδιες ανά-
γκες σε υγρασία, φως και θερμότητα.

Μέσα στο τερράριουμ τα φυτά κάνουν όλες τις φυσιολογικές τους λειτουργίες, όπως και 
στο ύπαιθρο. Με τη διαδικασία της αναπνοής απορροφούν οξυγόνο και αποβάλλουν διο-
ξείδιο του άνθρακα. Με τη φωτοσύνθεση, με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός και της χλω-
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ροφύλλης, παίρνουν το διοξείδιο του άνθρακα και αποβάλλουν οξυγόνο. Έτσι έχουμε μια 
πλήρη ανακύκλωση των δύο αυτών ζωτικών ουσιών για τα φυτά. Με τη διαπνοή, το νερό 
που προσλαμβάνουν από το εδαφικό υπόστρωμα αποβάλλεται σε μορφή υδρατμών, οι οποίοι 
συμπυκνώνονται στα τοιχώματα του δοχείου και επιστρέφουν στο υπόστρωμα. Μια μικρή 
βέβαια ποσότητα κατακρατείται στους ιστούς των φυτών. Όμως η υδατική αυτή ισορροπία 
διατηρείται για πολύ καιρό και δε χρειάζεται πότισμα. Αυτό θα γίνει, όταν το χώμα αρχίζει 
να παίρνει ένα ανοικτό χρώμα, το οποίο δηλώνει έλλειψη υγρασίας. Αν όμως το δοχείο δεν 
είναι κλειστό, τότε πρέπει να ποτίζουμε τακτικά. Αν υπάρχει μεγάλη μείωση υδρατμών ή 
θαμπάδα στη γυάλα, αυτό σημαίνει υπερβολική υγρασία και πρέπει να βγει το καπάκι για 
αερισμό. Ενώ, όταν δεν υπάρχουν καθόλου υδρατμοί, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πότισμα.

Το εδαφικό μείγμα πρέπει να έχει καλή αποστράγγιση και να μην περιέχει μεγάλη ποσό-
τητα θρεπτικών ουσιών, για να μην αναπτύσσονται γρήγορα τα φυτά. Ένα καλό μείγμα είναι 
αυτό από 1 μέρος αποστειρωμένου φυτοχώματος, 1 μέρος άμμου ποταμίσιας ή περλίτη και 1 
μέρος τύρφης. Η αποστείρωση του χώματος είναι απαραίτητη, γιατί η καταπολέμηση εχθρών 
και ασθενειών μέσα στο τερράριουμ είναι μάλλον αδύνατη. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί 
στον πάτο ένα λεπτό στρώμα (2,5 – 5 εκ.) αμμοχάλικο ή μείγμα από χαλίκι και τριμμένο ξυλο-
κάρβουνο και από πάνω υγρό φυτόχωμα σε διπλάσιο πάχος. Το εδαφικό υπόστρωμα μπορεί 
να τοποθετηθεί έτσι, ώστε να δημιουργείται ένα ωραίο μικροσκοπικό τοπίο, με λόφους, δια-
δρόμους, ελεύθερες περιοχές που θα δίνουν την εντύπωση λιβαδιού, κοιλάδες, σπηλιές και 
ό, τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς χρησιμοποιώντας και κατάλληλα υλικά όπως χαλίκια, 
κοράλια, κελύφη κοχυλιών, ξύλα κ.ά.

Τα φυτά που θα μπουν στο τερράριουμ πρέπει να είναι πολύ μικρά για να μεγαλώσουν 
μόνα τους μέσα στη γυάλα.

Απαιτούμενα υλικά
1) Γυάλινο δοχείο με καπάκι.
2) Χαλίκια και διακοσμητικά στοιχεία της επιλογής σας (βότσαλα, πέτρες, κοχύλια κ.ά.)
3) Άμμος ποταμίσια ή περλίτης.
4) Τύρφη.
5) Αποστειρωμένο φυτόχωμα.
6) Ξυλοκάρβουνο.
7) Χωνί κατά προτίμηση με μακρύ λαιμό.
8) Κουτάλι με μακριά λαβή.
9) Τσιμπίδα μακριά.
10) Ξύλινη ή μεταλλική ράβδος ή καλάμι.
11) Υδροβολέας ή ψεκαστήρας νερού.
12) Σπάτουλα.
13) Φυτά της επιλογή σας από αυτά που αναφέρονται στις γενικές πληροφορίες.
14) Απολυμαντικό.

Εκτέλεση
Κάντε τη σωστή επιλογή δοχείου, ώστε αυτό να ταιριάζει με το περιβάλλον. Πλύνετε καλά,
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απολυμάνετε και στεγνώστε το δοχείο. Τοποθετήστε με τη βοήθεια του χωνιού και της ξύ-
λινης ράβδου το υλικό αποστράγγισης (χαλίκια ή περλίτη) στον πάτο, στο ανάλογο πάχος, 
σύμφωνα με τις γενικές πληροφορίες. Ρίξτε ένα λεπτό στρώμα τύρφης από πάνω, μετά ξυλάν-
θρακα και μετά φυτόχωμα, σε συνολικό πάχος διπλάσιο του υλικού αποστράγγισης. Διαμορ-
φώστε την επιφάνεια του χώματος με τη βοήθεια της ξύλινης ράβδου σε λόγγους, κοιλάδες, 
κ.λ.π. Διαλέξτε τα κατάλληλα φυτά με βάση τον τύπο του τερράριουμ που θέλετε να φτιάξετε 
(τροπικό, ερήμων κ.λ.π.). Κάνετε όμορφες διακοσμητικές συνθέσεις. Με το κουτάλι ανοίγετε 
μικρούς λάκκους, όπου θα βάλετε τα φυτά με τη βοήθεια της τσιμπίδας. Καλύψετε τις ρίζες με 
φυτόχωμα, με τη βοήθεια της ράβδου. Πιέστε το χώμα γύρω από τα φυτά. Μην τοποθετείτε 
πυκνά τα φυτά. Φυτέψτε πρώτα τα μεγαλύτερα και μετά τα μικρότερα. Εάν το τερράριουμ εί-
ναι γυάλα, στην περιφέρεια βάζετε πάντοτε τα φυτά χαμηλής ανάπτυξης και στο κέντρο αυτά 
που θα αποκτήσουν μεγαλύτερο ύψος. Συμπληρώστε τη σύνθεση με τα κατάλληλα διακοσμη-
τικά στοιχεία. Με τον ψεκαστήρα ψεκάστε τα τοιχώματα του δοχείου για να καθαριστούν 
από τα χώματα, ψεκάστε τα φυτά και ποτίστε χωρίς να λιμνάσει το νερό. Τοποθετήστε το 
τερράριουμ σε φωτεινό μέρος, χωρίς να το βλέπει ο ήλιος. Αν είναι τερράριουμ με κάκτους 
και παχύφυτα, δεν κλείνετε το στόμιο. Τα περισσότερα φυτά των τερράριουμ ευδοκιμούν σε 
θερμοκρασία 18 – 24°C.

Εργαστηριακή άσκηση 4

Κήποι σε πιατέλες.

Σκοπός
Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να κατασκευάζουν φυτικές συνθέσεις στο στυλ 

μικροσκοπικών κήπων, τύπου πιατέλας, που να έχουν διάρκεια ζωής και εμπορική αξία.

Γενικές πληροφορίες.
Ο κήπος σε πιατέλα είναι ένας κήπος μινιατούρα, που έχει μεταφερθεί από τη φυσική 

του θέση μέσα στο σπίτι. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τους κατοίκους των 
πόλεων.

Το δοχείο πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος των φυτών. Το βάθος του ή το ύψος του 
πρέπει να είναι μεταξύ 7 και 20 εκ. και να χωράει τουλάχιστον 3 φυτά.
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Τα φυτά που προσφέρονται γι’ αυτούς τους μικροσκοπικούς κήπους, είναι αυτά που ανα-
πτύσσονται αργά και χρειάζονται λίγο νερό και υγρασία. Τα τροπικά φυτά των εσωτερικών 
χώρων και ιδιαίτερα οι κάκτοι και τα παχύφυτα, τα οποία προσαρμόζονται και στις συνθήκες 
φωτισμού και θερμοκρασίας των δωματίων, είναι τα πιο κατάλληλα γι’ αυτή την τεχνική των 
κήπων σε πιατέλες. Αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη άσκηση μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν και σε αυτή την περίπτωση.

Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα δοχείο – πιατέλα πρέπει να έχουν τις ίδιες απαι-
τήσεις σε υγρασία, φως και θερμότητα. Αν το δοχείο είναι ευρύχωρο, μπορούν να αφεθούν 
τα φυτά στις αρχικές τους μικρές γλάστρες, τις οποίες βέβαια καλύπτουμε με χώμα για καλή 
αισθητική. Με αυτό τον τρόπο δεν ενοχλούνται οι ρίζες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην απώλεια ενός αδύναμου φυτού και επιπλέον μπορούμε στην ίδια πιατέλα να έχουμε 
φυτά διαφορετικών απαιτήσεων σε έδαφος και νερό.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι κήπων σε πιατέλες: οι τροπικοί κήποι, οι κήποι ερή-
μων και οι κήποι δασότοπων.

Απαιτούμενα υλικά
1)  Ρηχή πιατέλα βάθους 7–20 εκ.
2)  Κατάλληλα φυτά της εκλογής σας.
3)  Χαλίκια.
4)  Διακοσμητικά αντικείμενα ή βότσαλα ή πέτρες.
5)    Εδαφικό μείγμα ανάλογο των φυτών που επιλέξατε. Για τροπικούς κήπους άμμος, τύρ-

φη, αποστειρωμένο έδαφος (1:1:1) είναι καλό, για κήπους ερήμων, άμμος, τύρφη, έδαφος 
(2:1:1).

Εκτέλεση
Τοποθετήστε ένα στρώμα περίπου 2 εκ. από χαλίκια στον πάτο της πιατέλας για απο-

στράγγιση. Προσθέστε το κατάλληλο εδαφικό μείγμα. Ανοίξτε μικρούς λάκκους και φυτέψτε 
τα φυτά, τακτοποιώντας τα σύμφωνα με τις αισθητικές σας αντιλήψεις. Γεμίστε το χώρο μετα-
ξύ των φυτών με μείγμα, πιέζοντας το μείγμα γύρω από τα φυτά. Η επιφάνεια του εδαφικού 
μείγματος να βρίσκεται 2 – 3 εκ. κάτω από τα χείλη της πιατέλας. Τοποθετήστε τα διακοσμη-
τικά αντικείμενα (πέτρες, ξύλα, βότσαλα κ.ά.) στην επιφάνεια. Ακολουθεί πότισμα και τοπο-
θέτηση της πιατέλας στον κατάλληλο χώρο, ο οποίος θα φωτίζεται καλά αλλά όχι με άμεσο 
ηλιακό φως.
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Καλλιέργειες 

για κομμένο 

λουλούδι
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ο

Γενικά

Καλλιέργειες για
κομμένο λουλούδι

Η καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών με σκο-
πό να διατεθεί στην αγορά το άνθος τους, απο-
τελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο της επιχει-
ρηματικής ανθοκομίας. Η δραστηριότητα αυτή 

Εικ. 6.1
Τριαντάφυλλα σε ανθοδοχείο

έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στη χώρα 
μας, η οποία έχει τις κατάλληλες εδαφοκλιματι-
κές συνθήκες, για την παραγωγή πολλών ανθο-
κομικών φυτών αυτής της κατηγορίας, με μικρό 
σχετικά κόστος.

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά μερι-
κά από τα σημαντικότερα είδη.

6
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Αστράκι

Καταγωγή
Το αστράκι (Callistephus chinensis, Com-

positae) ή καλλίστεφος ή Βασίλισσα Μαργα-
ρίτα, κατάγεται από την Κίνα και την Ιαπωνία. 
Στην Ευρώπη έγινε γνωστό στις αρχές του 18ου 
αιώνα. Η διάδοσή του ήταν πολύ γρήγορη και 
σύντομα ξεκίνησε η βελτίωση του φυτού. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των πολλών 
ποικιλιών που υπάρχουν σήμερα.

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό μονοετές, ποώδες, 

με ύψος 40-100εκ. Υπάρχουν και 
ποικιλίες νάνες, με ύψος 15εκ.Τα 
άνθη του είναι μεγάλα, με διάμε-
τρο συνήθως 5-10εκ., που φθάνουν 
και τα 15εκ. σε μερικά φυτά και 
εμφανίζονται στις κορυφές των 
βλαστών. Άλλες ποικιλίες έχουν 
διπλά άνθη, που μοιάζουν με χρυ-
σάνθεμα και άλλες μονά σαν της 
μαργαρίτας. Τα χρώματα των αν-
θέων είναι ροζ, κόκκινο, άσπρο, 
μπλε φωτεινό, μωβ. Στα μονά άνθη 
το κέντρο είναι κίτρινο. Τα φύλλα 
του είναι ωοειδή, πλατιά ή πιο τρι-
γωνικά και ακανόνιστα οδοντωτά, 
μήκους 6-10εκ. και πλάτους 4-6εκ.

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ποι-
κιλιών, που κατατάσσονται σε κα-
τηγορίες ανάλογα με το ύψος των 
φυτών. Έτσι έχουμε:
1.  Ποικιλίες υψηλής ανάπτυξης, 

με ύψος 60-100εκ.
2.  Ποικιλίες μέσης ανάπτυξης, με 

ύψος 30-60εκ.
3.  Νάνες ποικιλίες, με ύψος 15-

30εκ.
Για την παραγωγή κομμένων αν-
θέων, πρέπει να καλλιεργούνται 
υψηλές ποικιλίες, οι οποίες σχη-
ματίζουν μεγάλα και ωραία άνθη, 

με άφθονα, πολύ κομψά πέταλα, διαφόρων 
χρωμάτων και σχημάτων, με μακρύ στέλεχος, 
που δίνουν ωραιότατες ανθοδέσμες. Οι ποικιλί-
ες αυτές διακλαδίζονται χαμηλά και δίνουν 8-10 
μακριούς βλαστούς, που ο καθένας φέρει στην 
άκρη του ένα κεντρικό άνθος. Συνήθως έχουν 
και ταυτόχρονη άνθηση, δηλαδή ανθίζουν όλα 
τα κεντρικά άνθη μαζί.

Οι ποικιλίες μέσης ανάπτυξης και οι νάνες 
καλλιεργούνται για διακόσμηση υπαίθριων 
χώρων. Αυτές έχουν πολλές διακλαδώσεις και 
σε διαφορετικά ύψη και παραμένουν ανθισμέ-
νες περισσότερο χρόνο από τις προηγούμενες,

Εικ. 6.2
Νάνες ποικιλίες από αστράκια διαφόρων χρωματισμών

6.1

24-0099_sel_5-328.indd   16424-0099_sel_5-328.indd   164 12/3/2019   2:08:20 PM12/3/2019   2:08:20 PM



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΜΜΕΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 165

γι’ αυτό παρουσιάζουν και μεγαλύτερο κηπο-
τεχνικό ενδιαφέρον. Σε κήπους και πάρκα φυ-
τεύονται ομαδικά, δημιουργώντας ανθισμένες 
κηλίδες μέσα σε χλοοτάπητες. Σε παρτέρια 
φυτεύονται στην πρώτη ή δεύτερη γραμμή φύ-
τευσης, ανάλογα με το ύψος της καλλιεργού-
μενης ποικιλίας. Επίσης χρησιμοποιούνται για 
μπορντούρες και βραχόκηπους ή καλλιεργού-
νται σε γλάστρες.

Πολλαπλασιασμός.
Ο πολλαπλασιασμός των φυτών γίνεται με 

σπόρο. Για υπαίθρια καλλιέργεια σπέρνονται 
την άνοιξη, Μάρτιο-Απρίλιο, σε ψυχρά σπο-
ρεία. Η σπορά γίνεται σε ελαφρύ εδαφικό μείγ-
μα που περιέχει τύρφη και ποταμίσια άμμο ή 
περλίτη και το φύτρωμα γίνεται μετά από 8-10 
ημέρες, εφόσον η θερμοκρασία διατηρείται 
στους 21°C. Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότε-
ρη, ο απαιτούμενος χρόνος για το φύτρωμα των 
σπόρων μπορεί να φθάσει τις τρεις εβδομάδες.

Η μεταφύτευση γίνεται σε μικρά γλαστρά-
κια, στα οποία παραμένουν τα φυτά άλλες 3-4 
εβδομάδες περίπου, πριν μεταφυτευθούν στις 
οριστικές τους θέσεις στον αγρό. Εκεί το φύτε-
μα γίνεται σε αλίες (περιορισμένος χώρος στο 
έδαφος, ο οποίος έχει οριοθετηθεί με ανάχω-
μα), σε αποστάσεις 30 x 30εκ. ή 40 x 40εκ., ανά-
λογα με την ποικιλία.

Τα άνθη συλλέγονται στο τέλος του καλο-
καιριού, με αρχές φθινοπώρου. Αν αρχίσει η 
σπορά από το Φεβρουάριο σε προστατευμένα 
σπορεία και γίνουν διαδοχικές σπορές, θα πα-
ράγονται άνθη όλο το καλοκαίρι μέχρι και το 
φθινόπωρο.

Σε καλλιέργεια υπό κάλυψη, μπορεί να γί-
νει προγραμματισμός ώστε να παραχθούν άνθη 
όλες τις εποχές, αφού τα φυτά αντιδρούν στο 
φωτοπεριοδισμό και στη θερμοκρασία. Για το 
σχηματισμό των ανθικών καταβολών απαιτείται 
διάρκεια ημέρας μεγαλύτερη των 15 ωρών ή θερ-
μοκρασία μεγαλύτερη από 21°C. Είναι δυνατόν, 
λοιπόν, να προγραμματισθεί η καλλιέργεια για 
χειμερινή ή ανοιξιάτικη άνθηση, αρκεί να δοθεί 
στα φυτά συμπληρωματικός φωτισμός, διάρκειας 
4-5 ωρών από τον Αύγουστο μέχρι το Μάιο.

Η εκτός εποχής άνθηση μπορεί να γίνει και 
με ρύθμιση της θερμοκρασίας, που πρέπει να 
διατηρείται πάνω από 21°C. Επειδή, όμως, η 
θέρμανση του θερμοκηπίου στοιχίζει περισσό-
τερο από το φωτισμό του, οι περισσότεροι καλ-
λιεργητές προτιμούν να ρυθμίζουν την παραγω-
γή τους εκμεταλλευόμενοι το φωτοπεριοδισμό 
των φυτών.

Τα αστράκια δεν έχουν ιδιαίτερες εδαφικές 
απαιτήσεις, προτιμούν όμως εδάφη με μέση σύ-
σταση (αμμοπηλώδη), πλούσια και ηλιαζόμενα. 
Αν και αναπτύσσονται σε σχετικά υψηλές θερ-
μοκρασίες, αντέχουν και στις χαμηλότερες της 
άνοιξης.

Εικ. 6. 3 Διάφορες ποικιλίες από αστράκια

Τα νεαρά φυτά, σχηματίζουν στο λαιμό τους, 
κοντά στο έδαφος, τούφες από ρίζες. Αυτό το 
γνώρισμά τους μας επιτρέπει να πολλαπλασι-
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άσουμε τα φυτά με διαίρεση των ριζών. Στις 
υπαίθριες καλλιέργειες, την άνοιξη, βγάζουμε 
ολόκληρο το φυτό από το έδαφος, το διαιρούμε 
και το ξαναφυτεύουμε αμέσως. Πριν ή μετά το 
χώρισμα κλαδεύουμε το φύλλωμά του ελαφρά.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Το πότισμα στο σπορείο γίνεται με 

προσοχή. Το νερό πρέπει να πέφτει με μορφή 
λεπτών σταγονιδίων. Μετά το φύτρωμα, η βάση 
των νεαρών φυτών, ποτίζεται χωρίς να βρέχεται 
το φύλλωμά τους. Στον αγρό μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν όλοι οι τρόποι ποτίσματος. Τα φυτά 
χρειάζονται νερό σε τακτικά χρονικά διαστήμα-
τα.

Λίπανση. Αρχίζει με την προετοιμασία του 
αγρού, στον οποίο ρίχνουμε οργανική ουσία 
(κοπριά ή τύρφη) και λιπαίνουμε με καλιούχα 
και φωσφορικά λιπάσματα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κεφαλαίου 3.2. Κατά τη 
διάρκεια της καλλιέργειας γίνονται 
υδρολιπάνσεις με αζωτούχα και μεικτά 
λιπάσματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις 
των φυτών. Αυξημένες ανάγκες υπάρ-
χουν όταν ξεκινήσει ο σχηματισμός 
των ανθέων. Μέσος χρόνος εφαρμογής 
της λίπανσης είναι οι 2-3 εβδομάδες.

Ξεμπουμπούκιασμα. Στις καλλιέρ-
γειες που προορίζονται για παραγωγή 
κομμένων ανθέων συνιστάται το ξε-
μπουμπούκιασμα, δηλαδή η αφαίρε-
ση των μικρών πλάγιων ανθοφόρων 
οφθαλμών σε κάθε στέλεχος. Έτσι 
παρέχεται η δυνατότητα στο κεντρικό άνθος να 
γίνει μεγαλύτερο και ωραιότερο. Συγχρόνως, 
αφαιρούνται και τα αδύνατα στελέχη των φυ-
τών.

Υποστύλωση. Χρειάζεται μόνο στις υψηλές 
ποικιλίες. Τοποθετείται ένα πλέγμα, το οποίο 
ανυψώνεται σύμφωνα με την ανάπτυξη του φυ-
τού.

Εχθροί και ασθένειες.
Οι πιο συνηθισμένες ασθένειες που εμφα-

νίζονται στις καλλιέργειες είναι το ωίδιο και η 
φουζαρίωση, που οφείλονται σε μύκητες. Ο μύ-
κητας που προκαλεί το ωίδιο καλύπτει κυρίως 

τα φύλλα του φυτού με ένα άσπρο επίχρισμα, 
ενώ αυτός που προκαλεί τη φουζαρίωση προ-
σβάλλει τα αγγεία και τα φυτά μαραίνονται 
ξαφνικά. Πολλές φορές παρατηρούνται κηλι-
δώσεις στα φύλλα, κιτρίνισμα των φυτών ή σά-
πισμα των ριζών, που είναι συμπτώματα που 
προκαλούνται από μικροοργανισμούς.

Αντιμετωπίζονται με χρησιμοποίηση ανθε-
κτικών ποικιλιών, ψεκασμούς με κατάλληλα μυ-
κητοκτόνα, απολύμανση του σπόρου πριν από 
τη σπορά, καθώς και απολύμανση του εδάφους. 
Συνιστάται η προληπτική χρήση εντομοκτό-
νων, για την καταπολέμηση των εντόμων, με τα 
οποία μεταδίδονται οι μικροοργανισμοί. Εναλ-
λακτικά, μπορεί να γίνει και κάλυψη της καλλι-
έργειας, ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση των 
εντόμων. Σε περίπτωση επανειλημμένων προ-
σβολών πρέπει να γίνεται αλλαγή του αγρού.

Τα αστράκια, επίσης, προσβάλλονται από τα

Εικ. 6.4
Φυτό προσβλημένο από ωίδιο
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περισσότερα γνωστά έντομα, όπως αφίδες, 
αλευρώδεις, θρίπες, φυλλοφάγα έντομα, ακά-
ρεα, νηματώδεις, κ.α. Αντιμετωπίζονται με τους 
κατάλληλους ψεκασμούς και με απολύμανση 
του εδάφους.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων
Το αστράκι καλλιεργείται για παραγωγή 

κομμένου άνθους και παρουσιάζει σημαντικό 
εμπορικό ενδιαφέρον, αφού το κόστος της καλ-
λιέργειας μπορεί να παραμείνει χαμηλό. Είναι, 
ίσως, το σημαντικότερο από τα ετήσια φυτά που 
παράγουν κομμένο άνθος για την επιχειρηματι-
κή ανθοκομία.

Στην περίπτωση που έχει προβλεφθεί επι-
λογή κατάλληλης ποικιλίας ώστε να ανθίσουν 
συγχρόνως όλα τα κεντρικά άνθη σε κάθε στέλε-
χος, κόβεται ολόκληρο το φυτό, όταν το κεντρι-
κό άνθος είναι ανοικτό κατά τα 3/4. Κατόπιν δι-
αχωρίζονται τα στελέχη και, αφού αφαιρεθούν 
τα κατώτερα φύλλα, ταξινομούνται ανάλογα με 
το μήκος τους.

Στο ανθοδοχείο συντηρούνται για αρκετό 
χρονικό διάστημα.

               Βιολέτα

Καταγωγή
Η βιολέτα (Mathiola incana, Cru-

ciferae) ή βιόλα, κατάγεται από τις 
μεσογειακές παραλίες της Νότιας Ευ-
ρώπης και η καλλιέργειά της ξεκίνησε 
πριν εκατοντάδες χρόνια. Το λατινικό 
της όνομα, της δόθηκε προς τιμήν ενός 
Ιταλού βοτανολόγου και φυσικού, του 
Ρ. Mathioli.

Περιγραφή του φυτού
Πολυετές φυτό, που όμως καλλι-

εργείται σαν ετήσιο. Είναι ποώδες, 
ύψους 25-70εκ. με ελαφρά αποξυλω-
μένη βάση και όρθιους βλαστούς. Τα 
άνθη του, διαμέτρου 3-4εκ. είναι αρω-
μαικά, σε διάφορα χρώματα όπως λευκά, ροζ, 

μωβ, κόκκινα, σε επάκριες ταξιανθίες. Υπάρ-
χουν φυτά που δίνουν μονά άνθη (με τέσσερα 
πέταλα) και άλλα που δίνουν διπλά άνθη (με 
πολλά πέταλα). Τα φύλλα του είναι επιμήκη, 
λογχοειδή, ακέραια, τεφροπράσινα, μήκους 10-
15εκ. και πλάτους 2-3εκ.

Εμπορική αξία έχουν μόνο οι ταξιανθίες με 
τα διπλά άνθη. Γι’ αυτό το λόγο, στις καλλιέρ-
γειες της βιολέτας που γίνονται για παραγωγή 
κομμένου άνθους, επιλέγονται τα κατάλληλα 
φυτά με τους τρόπους που περιγράφονται στις 
“Καλλιεργητικές φροντίδες”. Η βιολέτα, όμως, 
δεν καλλιεργείται μόνο για κομμένο άνθος. Φυ-
τεύεται και σε γλάστρες, σε κήπους, σε παρτέ-
ρια όπου συνδυάζεται με άλλα φυτά ή σε πάρκα 
κατά μεγάλες μονόχρωμες ομάδες μέσα σε χλο-
οτάπητες.

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, που ταξινομού-
νται σε 4 ομάδες, ανάλογα με την εποχή ανθο-
φορίας τους:
-  διετείς ανοιξιάτικες, που σπέρνονται από 

τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβριο και ανθί-
ζουν Απρίλιο-Ιούνιο.

-  ετήσιες καλοκαιρινές, που σπέρνονται Μάρ-
τιο και ανθίζουν Ιούνιο-Αύγουστο.

-  ετήσιες φθινοπωρινές. Σπέρνονται τέλος 
άνοιξης και ανθίζουν Ιούλιο-Οκτώβριο.

-  ετήσιες χειμερινές. Καλλιεργούνται σε θερ-
μοκήπιο και σπέρνονται Ιούνιο, για να ανθί-
σουν μετά τα Χριστούγεννα.

Εικ. 6.6
Βιολέτες διετείς ανοιξιάτικες, με διπλά άνθη.

6.2
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Πολλαπλασιασμός.
Ο πολλαπλασιασμός της βιολέτας γίνεται 

με σπόρο. Στη χώρα μας καλλιεργούνται κυρί-
ως ποικιλίες που ανήκουν στην πρώτη ομάδα 
(διετείς ανοιξιάτικες) και σπέρνονται από τον 
Αύγουστο μέχρι το Νοέμβριο. Η σπορά γίνε-
ται σε σπορεία με ελαφρύ εδαφικό μείγμα (π.χ. 
τύρφη-περλίτη), από όπου τα σπορόφυτα μετα-
φυτεύονται, αφού αποκτήσουν δύο πραγματι-
κά φύλλα, σε γλαστράκια, για να αναπτυχθούν 
καλά προτού φυτευθούν στον αγρό. Σε μερικές 
περιπτώσεις μεταφυτεύονται σε τελάρα, σε με-
γαλύτερες αποστάσεις, ή και κατευθείαν στον 
αγρό.

Η οριστική φύτευση γίνεται σε σαμάρια, για 
να αποφεύγεται η υπερβολική υγρασία, από την 
οποία κινδυνεύουν να σαπίσουν τα φυτά. Οι 
αποστάσεις φύτευσης είναι 15-20εκ., για ποικι-
λίες με λιγότερες διακλαδώσεις και 30- 40εκ., 
γι’ αυτές των οποίων οι βλαστοί διακλαδίζονται 
εντονότερα.

Σπανιότερα, δε χρησιμοποιείται σπορείο, 
αλλά οι σπόροι σπέρνονται στο χωράφι, σε αυ-
λάκια μικρού βάθους (περίπου 1εκ.) και καλύ-
πτονται με ελαφρύ μείγμα εδάφους.

Ευδοκιμεί σε όλα σχεδόν τα εδάφη και εί-
ναι φυτό ασβεστόφιλο. Προτιμά όμως τα γόνιμα 
αργιλοαμμώδη ή αμμοπηλώδη εδάφη, επειδή 
παρουσιάζουν καλύτερη αποστράγγιση. Είναι 
ανθεκτικό στις συνηθισμένες θερμοκρασίες του 
χειμώνα και της άνοιξης, όχι όμως και στις πολύ 
χαμηλές. Αντέχει μέχρι τους -6°C. Μπορεί να 
καλλιεργηθεί και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Για να ανθίσει χρειάζεται ηλιόλουστες θέ-

σεις ή ημισκιαζόμενες, διαφορετικά δεν ανθίζει 
ή δεν αναπτύσσεται.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Η βιολέτα δε χρειάζεται υπερ-

βολική υγρασία στο χώμα, όμως τα ποτίσματα 
πρέπει να είναι τακτικά, ώστε η φυτεία να μη 
διψάσει. Διαφορετικά, γίνεται ξυλοποίηση της 
βάσης των στελεχών, με αποτέλεσμα τα κομμέ-
να άνθη να μαραίνονται πολύ γρήγορα, γιατί 
δεν μπορούν να απορροφήσουν νερό.

Λίπανση. Πριν από το φύτεμα στον αγρό, 
προστίθεται στο έδαφος η βασική λίπανση 
(κεφ.3.2). Επιφανειακές λιπάνσεις γίνονται 
ανά μήνα, με νιτρικό κάλιο.

Κορυφολόγημα. Το κορυφολόγημα των νε-
αρών φυτών βοηθά στην παραγωγή περισσότε-
ρων ανθικών στελεχών.

Επιλογή διπλών ανθέων. Προτού αναπτυ-
χθούν τα φυτά, θα πρέπει να γίνει η επιλογή 
αυτών που θα δώσουν διπλά άνθη. Αυτά θα πα-
ραμείνουν στον αγρό, ενώ θα απομακρυνθούν 
αυτά που προβλέπεται ότι θα δώσουν μονά 
άνθη. Τα φυτά που έχουν σκούρο πράσινο χρώ-
μα, κοτυληδόνες και φύλλα κοντόχονδρα και 
στρογγυλευμένα, δίνουν μονά άνθη. Αντίθετα, 
όσα έχουν ανοικτότερο χρώμα, κοτυληδόνες 
και φύλλα επιμήκη, δίνουν διπλά άνθη.

Η επιλογή μπορεί να γίνει και με την παρα-
τήρηση των φύλλων. Το έκτο φύλλο των φυτών 
που παράγουν διπλά άνθη έχει στο έλασμά του 
λοβούς. Κατά κανόνα το ποσοστό των φυτών με 
διπλά άνθη σε μια σπορά είναι 50%, αλλά με 
επιλεγμένο σπόρο φθάνει το 80%.

Προβλήματα της καλλιέρ-
γειας.

Σημαντικός παράγοντας 
στην καλλιέργεια της ανοιξιά-
τικης βιολέτας είναι η θερμο-
κρασία. Οι ανθικές καταβολές 
σχηματίζονται όταν τα φυτά 
έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 
10 ώριμα φύλλα και συγχρό-
νως οι θερμοκρασίες είναι

Εικ. 6.7
Βιολέτες
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χαμηλές (10-13°C), για τρεις τουλάχιστον 
εβδομάδες. Αν κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι αυτό το στάδιο, δε 
θα σχηματισθούν οι ανθικές καταβολές και τα 
φυτά δε θα ανθίσουν. Μετά τις χαμηλές θερμο-
κρασίες πρέπει να ακολουθήσει περίοδος με 
υψηλότερες θερμοκρασίες (πάνω από 15°C), 
διαφορετικά τα φυτά δε θα αναπτυχθούν κανο-
νικά.

Η αυξημένη εδαφική υγρασία δημιουργεί, 
επίσης, ασφυκτικό περιβάλλον για το ριζικό 
σύστημα της βιολέτας.

Εχθροί και ασθένειες.
Συνήθως, τα φυτά προσβάλλονται από βα-

κτήρια και μύκητες που μεταδίδονται από το 
έδαφος και το πολλαπλασιαστικό υλικό και προ-
καλούν διάφορες ασθένειες, όπως βακτηρίωση, 
αδρομύκωση και ριζοκτόνια. Προσβάλλουν τα 
νεαρά φυτά αμέσως μετά το φύτρωμα, καθώς 
και τα μεγαλύτερα φυτά, τα οποία γρήγορα ξε-
ραίνονται. Άλλες ασθένειες που εμφανίζονται 
είναι η σταχτιά σήψη, (το φυτό καλύπτεται από 

σταχτιά μούχλα) 
και οι ιώσεις (τα 
άνθη γίνονται μι-
κρότερα και εμ-
φανίζονται απο-
χρωματισμένα). 

Η αντιμετώπι-
ση των ασθενειών 
γίνεται με απολ-
μανση των σπόρων 
και του εδάφους, 
ριζοποτίσματα 

και μυκητοκτόνα, γρήγορη απομάκρυνση των 
ασθενών φυτών, καλή εδαφική αποστράγγιση 
και καταπολέμηση των εντόμων που μεταδίδουν 
τις ιώσεις.

Από τους ζωικούς εχθρούς, σημαντικότε-
ρες είναι οι ζημιές που προκαλούν οι φυλλο-
φάγες κάμπιες της Πιερίδας του λάχανου, που 
κατατρώγουν τα μεσονεύρια των φύλλων και 
μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρη την καλ-
λιέργεια, καθώς και οι αφίδες, οι θρίπες και τα 
ακάρεα. Αντιμετωπίζονται με εντομοκτόνα και 
ακαρεοκτόνα.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων.
Η βιολέτα έχει πλούσια και αρωματικά 

άνθη, με ποικίλους και έντονους χρωματισμούς, 
γι’ αυτό καλλιεργείται για παραγωγή κομμένου 
άνθους. Η συγκομιδή των ανθέων γίνεται όταν 
ανοίξουν καλά τα 2-3 άνθη της κορυφής.

Συντηρούνται για αρκετό χρόνο. Τα κατώ-
τερα φύλλα των στελεχών πρέπει να απομακρύ-
νονται και στο νερό να προστίθεται συντηρητι-
κό.

Αν τοποθετηθούν σε ανθοδοχείο όταν είναι 
ανοιχτό το 50% των ανθέων, μπορούν να διατη-
ρηθούν για 15 ημέρες περίπου. Στο ανθοδοχείο, 
το νερό πρέπει να ανανεώνεται καθημερινά και 
να κόβεται η άκρη του ανθικού στελέχους κάθε 
δεύτερη ημέρα.

Γαριφαλιά

Καταγωγή
Η γαριφαλιά (Dianthus caryophyllus, Caryo-

phyllaceae), είναι φυτό ιθαγενές της Ασίας, της 
Ιαπωνίας και της Νότιας Ευρώπης, γνωστό στην 
αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Ο Θεόφραστος το 
αναφέρει το 300 π.Χ. Η βελτίωσή του ξεκίνησε από 
το 1600. Καλλιεργείται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό ποώδες, πολυετές, ύψους 30-

80εκ. με φύλλα επιμήκη, στενά και λογχοειδή, 
με ανοικτό πράσινο χρώμα και αντίθετη διάτα-
ξη στους βλαστούς. Τα άνθη του είναι μεγάλα, 

Εικ. 6.8
Πιερίδα του λάχανου

Εικ. 6.9
Άκαρι (τετράνυχος)

6.3
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με πολλές σειρές πετάλων, σε όλα σχεδόν τα 
χρώματα και σχηματίζονται στις κορυφές των 
βλαστών που έχουν αποκτήσει το κατάλληλο 
μήκος. Από τη βάση των φύλλων του ανθοφό-
ρου βλαστού αναπτύσσονται πλάγιοι βλαστοί, 
ένας από κάθε φύλλο. Οι ανώτεροι πλάγιοι 
είναι και αυτοί ανθοφόροι, ενώ οι κατώτεροι 
είναι φυλλοφόροι. Οι φυλλοφόροι βλαστοί ανα-
πτύσσονται μέχρι να αποκτήσουν το απαιτού-
μενο μήκος, οπότε εμφανίζονται στις κορυφές 
τους άνθη και στη συνέχεια εξελίσσονται όπως 
οι ανθοφόροι βλαστοί.

Εικ. 6.10
Γαρίφαλα διαφόρων χρωμάτων

Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες διακρίνονται 
σε τρεις βασικές κατηγορίες:
1. Γαρίφαλο των ποιητών (D. barbatus).
2. Γαρίφαλο κινέζικο (D. sinensis).

(Η περιγραφή των κατηγοριών αυτών έχει 
αναφερθεί στο κεφάλαιο 4.1.1). Το γαρίφα-
λο των ποιητών καθώς και το κινέζικο μπο-
ρούν να καλλιεργηθούν σε κήπους, σε πάρ-
κα και σε παρτέρια.

3.   Γαρίφαλο των ανθοπωλών (D. caryophyllus). 

Το γνωστό γαρίφαλο, του οποίου η περιγρα-
φή αναφέρεται στην αρχή. Οι ποικιλίες του, 
που καλλιεργούνται για κομμένα άνθη, κα-
τατάσσονται στις εξής ομάδες:

-  Γαλλικά ή Νίκαιας, με μεγάλο άνθος και κά-
λυκα κοντό και χονδρό, που σχίζεται εύκολα.

-  Αμερικάνικα ή «Σιμ», με μικρότερα άνθη 
και κάλυκα μακρύτερο και λεπτό, που σχί-
ζεται πολύ λιγότερο, αλλά χρειάζονται προ-
στασία από το κρύο.

-  Πολυανθή, με άνθη μικρότερα αλλά ωραίων 
χρωματισμών, πολλά σε κάθε στέλεχος.

Πολλαπλασιασμός
Ο πολλαπλασιασμός των φυ-

τών για κομμένο άνθος γίνεται 
αποκλειστικά με μοσχεύματα, που 
μπορούν να φυτευθούν όλο το χρό-
νο. Η επιλογή των μοσχευμάτων, 
πρέπει να γίνεται από τους πλάγι-
ους βλαστούς που αναπτύσσονται 
στη βάση των στελεχών, γιατί τα 
μοσχεύματα που προέρχονται από 
ανώτερους πλάγιους βλαστούς, 
συνήθως, ανθίζουν πριν ψηλώσουν 
αρκετά και οι καλλιεργητές δεν 
μπορούν να κάνουν το κορυφολό-
γημα των νεαρών φυτών. Τα μο-
σχεύματα έχουν 5-6 ζευγάρια φύλ-
λων και μήκος 5-12εκ., ανάλογα με 
την ποικιλία. 

Το υπόστρωμα ριζοβολίας μπο-
ρεί να αποτελείται από ποταμίσια 

άμμο ή περλίτη μόνο ή από μείγμα άμμου-φυλ-
λοχώματος σε αναλογία 3:1 ή μείγμα περλί-
τη-τύρφης σε αναλογία 1:1.

Φυτεύονται σε γραμμές που απέχουν μεταξύ 
τους 4-7εκ., ενώ το ένα φυτό απέχει 3-4εκ. από 
το άλλο πάνω στη γραμμή.

Η ριζοβολία των μοσχευμάτων γίνεται 2-4 
εβδομάδες μετά τη φύτευση, ανάλογα με τις συν-
θήκες που επικρατούν στο χώρο. Καταλληλότερη 
θερμοκρασία στο χώρο του θερμοκηπίου θεω-
ρείται αυτή των 10°C, ενώ στο υπόστρωμα ριζο-
βολίας πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 4-5°C.

Η μεταφύτευση των φυτών γίνεται από το 
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Μάρτιο έως το Μάιο ή το φθινόπωρο, ανάλογα
με τον προγραμματισμό της παραγωγής, σε 

αλίες πλάτους 80-120εκ., πάνω στις οποίες φυ-
τεύονται 4-6 σειρές φυτών. Μεταξύ των φυτών 
οι αποστάσεις είναι 20εκ. περίπου.

Τα έρριζα μοσχεύματα δεν πρέπει να φυτευ-
θούν σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό στο οποίο 
ήταν φυτεμένα στο πολλαπλασιαστήριο, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος να σαπίσουν. Μόλις ολοκλη-
ρωθεί η μεταφύτευση, γίνεται πολύ καλό πότι-
σμα.

Το γαρίφαλο μπορεί να φυτευθεί σε ποικι-
λία εδαφών, αλλά αναπτύσσεται καλύτερα σε 
εδάφη αμμοπηλώδη, βαθιά, γόνιμα, με οργανι-
κή ουσία, λίγο ασβέστιο (pH 6,0-7,2) και καλή 
αποστράγγιση. Σε βαριά, συνεκτικά εδάφη πα-
ρατηρείται σχίσιμο στους κάλυκες.

Θέλει κλίμα με μεγάλη ηλιοφάνεια, χωρίς 
υπερβολική ατμοσφαιρική υγρασία και χωρίς 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Επειδή προτιμά 
τις δροσερές νύχτες, ακόμη και το καλοκαίρι, 
η βραδινή θερμοκρασία στα θερμοκήπια ρυθ-
μίζεται στους 10°C και η ημερήσια στους 13-
15°C. Αντέχει στο κρύο μέχρι -7°C, μειώνεται 
όμως τότε η παραγωγή του. Η έκθεση του φυτού 
σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο διάστημα, 
δημιουργεί φυτά με λίγους πλάγιους βλαστούς, 
κοντούς και αδύναμους και πολλά κενά άνθη.

Αν η φύτευση γίνει το Νοέμβριο, θα ανθί-
σουν το καλοκαίρι, ενώ για φθινοπωρινή και 
χειμωνιάτικη άνθηση τα μοσχεύματα φυτεύ-
ονται τον προηγούμενο χειμώνα ή την άνοιξη, 
αντίστοιχα.

Για δημιουργία νέων ποικιλιών, ο πολλα-
πλασιασμός γίνεται με σπόρο που σπέρνεται 
τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο και η μεταφύτευ-
ση όταν τα σπορόφυτα αποκτήσουν 6-8 πραγμα-
τικά φύλλα. Ανθίζουν από την άνοιξη μέχρι το 
καλοκαίρι. Σε ψυχρά κλίματα η σπορά γίνεται 
από το Μάρτιο έως τον Απρίλιο.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Στο πολλαπλασιαστήριο, ο καλύ-

τερος τρόπος ποτίσματος είναι η υδρονέφωση 
με χαμηλή πίεση. Κατά τη διάρκεια της καλλι-
έργειας τα ποτίσματα πρέπει να είναι τακτικά, 
ώστε τα φυτά να μη μένουν χωρίς νερό, αλλά 
και να μη δημιουργούνται συνθήκες υπερβολι-
κής εδαφικής υγρασίας. Το καλοκαίρι τα ποτί-
σματα είναι συχνότερα, φθάνοντας τα τρία την 
εβδομάδα και γίνονται είτε με κατάκλυση είτε 
με σταγόνες.

Λίπανση. Η λίπανση των φυτών αρχίζει στο 
πολλαπλασιαστήριο, περίπου δύο εβδομάδες 
μετά τη φύτευση, όπου χρησιμοποιείται ένα λή-
ρες λίπασμα. Στο έδαφος που πρόκειται να γί-

Εικ. 6.11
Γαρίφαλο των ανθοπωλών
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νει η μεταφύτευση προστίθεται οργανική ουσία 
(τύρφη ή κοπριά) και υπερφωσφορικό και θειϊ-
κό κάλιο. Ακολουθεί κατεργασία του εδάφους 
με φρεζάρισμα, για να αναμειχθούν τα λιπά-
σματα και η οργανική ουσία καλά με το χώμα.

Η επιφανειακή λίπανση ξεκινά ένα μήνα 
μετά την εγκατάσταση των φυτών στην οριστι-
κή τους θέση και γίνεται κάθε 8-10 ημέρες από 
το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο και κάθε 15-25 
ημέρες από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουά-
ριο. Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται είναι 
πλούσια σε άζωτο και κάλιο. Χρησιμοποιείται 
επίσης ένα σύνθετο λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
Επειδή η γαριφαλιά αργεί να αντιδράσει στη 
λίπανση, η προσθήκη των λιπασμάτων πρέπει 
να γίνεται πάντα έγκαιρα.

Κορυφολόγημα. Είναι μια βασική εργασία 

στην καλλιέργεια της γαριφαλιάς, αφού με αυτό 
επιτυγχάνουμε την παραγωγή πολλών πλάγιων 
στελεχών και έτσι αυξάνεται ο αριθμός των 
ανθέων ανά φυτό. Το πρώτο κορυφολόγημα 
γίνεται όταν τα φυτά αποκτήσουν 8-12 φύλλα 
και ύψος 12-15εκ., ένα μήνα περίπου μετά τη 
μεταφύτευση. Έχει προηγηθεί η πρώτη επιφα-
νειακή λίπανση, ώστε το έδαφος να έχει όλα τα 
θρεπτικά συστατικά που θα βοηθήσουν τα φυτά 
να αναπτύξουν τα νέα τους στελέχη. Αφαιρεί-
ται η κορυφή του βλαστού, πάντοτε με το χέρι, 
ώστε στο φυτό να απομείνουν τουλάχιστον 4-6 
ζευγάρια φύλλων. Γίνεται πάντα πρωί, για να 
σπάζουν ευκολότερα οι βλαστοί. Τα κομμάτια 
των φυτών που κόβονται, μαζεύονται και απο-
μακρύνονται από τη φυτεία. Με το κορυφολό-
γημα τα φυτά αποκτούν 2-3 νέα στελέχη.

Εικ. 6.12
Πολυανθείς ποικιλίες γαρίφαλων.
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Το δεύτερο κορυφολόγημα γίνεται 3-4 εβδο-
μάδες αργότερα, στα στελέχη που αναπτύχθη-
καν από το πρώτο κορυφολόγημα, ώστε να 
παραμείνουν σε κάθε στέλεχος 3-5 ζευγάρια 
φύλλων. Σε μερικές καλλιέργειες γίνεται και 
τρίτο κορυφολόγημα, κυρίως στους πλάγιους 
βλαστούς, που αναπτύχθηκαν από το δεύτερο 
και σχημάτισαν άνθος γρήγορα. Ο σκοπός των 
επανειλημμένων κορυφολογημάτων είναι η αύ-
ξηση του αριθμού των ανθέων, η κλιμάκωση της 
ανθοφορίας σε μεγαλύτερο διάστημα και η με-
τατόπιση της ανθοφορίας προς τα πίσω.

Αν το κορυφολόγημα γίνει το Μάιο, τα και-
νούρια στελέχη που θα προκύψουν από αυτό θα 
ανθίσουν από τον Αύγουστο έως το Σεπτέμβριο, 
ενώ αν γίνει τον Αύγουστο, θα ανθίσουν κατά το 
Φεβρουάριο. Γενικά θα πρέπει να υπολογίζεται 
ότι, μετά τις 15 Ιουλίου για κάθε εβδομάδα που 
αναβάλλεται το κορυφολόγημα, η ανθοφορία 
παρατείνεται κατά ένα μήνα. Σημαντικό ρόλο 
στον τρόπο εφαρμογής αυτής της καλλιεργητι-
κής φροντίδας καθώς 
και στα αποτελέσματα 
που θα προκύψουν, παί-
ζει η γνώση της πορείας 
ανάπτυξης και των ιδι-
αιτέρων απαιτήσεων της 
κάθε ποικιλίας της γαρι-
φαλιάς.

Ξεμπουμπούκιασμα.
Γίνεται στις ποικιλίες 
που θέλουμε να αναπτυ-
χθεί μόνο το κεντρικό 
άνθος σε κάθε στέλεχος, 
ώστε αυτό να γίνει με-
γαλύτερο και ωραιότε-
ρο. Αφαιρούνται οι πλά-
γιοι ανθοφόροι βλαστοί, 
όταν τα μπουμπούκια 
αποκτήσουν μέγεθος μικρού ρεβυθιού. Μαζί 
με τους πλάγιους αχθοφόρους βλαστούς, αφαι-
ρούνται και οι πλάγιοι φυλλοφόροι βλαστοί που 
βρίσκονται 30εκ. περίπου κάτω από το άνθος, 
γιατί σε αυτό το μήκος θα κοπεί το στέλεχος αρ-
γότερα.

Αντίθετα, στις πολύανθείς ποικιλίες αφαι-

ρείται το κεντρικό άνθος, για να αναπτυχθούν 
οι πλάγιοι ανθοφόροι βλαστοί καλύτερα. Η ερ-
γασία αυτή γίνεται πάντα με το χέρι και πρωι-
νές ώρες.

Υποστύλωση. Είναι αναγκαία στην καλλιέρ-
γεια για να γίνουν τα ανθοφόρα στελέχη ίσια 
και να έχουν καλή εμπορική αξία. Γίνεται με 
πλέγμα πλαστικό ή συρμάτινο, που έχει ανοίγ-
ματα διαστάσεων 20 x 20εκ. και 3-4 επίπεδα. 
Η τοποθέτηση του πρώτου πλέγματος είναι 
καλύτερα να γίνεται πριν από τη φύτευση και 
στη συνέχεια να τοποθετείται ένα φυτό σε κάθε 
άνοιγμα. Καθώς μεγαλώνουν τα φυτά, τοποθε-
τούνται σταδιακά και τα υπόλοιπα πλέγματα σε 
απόσταση 30εκ. το ένα από το άλλο.

Ζιζανιοκτονία. Πρέπει να γίνεται απαραίτη-
τα, γιατί τα συχνά ποτίσματα και τα πολλά λιπά-
σματα ευνοούν τη γρήγορη ανάπτυξη μεγάλου 
αριθμού ζιζανίων. Συνιστάται η χρησιμοποίηση 
ζιζανιοκτόνων.

Εικ. 6.13
Γαρίφαλα των ανθοπωλών

Προβλήματα της καλλιέργειας.
Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται 

προβλήματα στις φυτείες της γαριφαλιάς, που 
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οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες. Οι 
συνθήκες περιβάλλοντος που μπορούν να επη-
ρεάσουν αρνητικά τις καλλιέργειες είναι οι πα-
ρακάτω:
1.  Η θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά ιδι-
αίτερα της νύχτας, πολύ συχνά είναι η αιτία 
δημιουργίας αδύνατων στελεχών και ξεθω-
ριασμένων χρωμάτων στα αναπτυσσόμε-
να φυτά, καθώς και κενών (χωρίς πέταλα) 
ανθέων. Επίσης, οι μεγάλες διαφορές, με-
γαλύτερες των 6°C, μεταξύ νυχτερινής και 
ημερήσιας θερμοκρασίας ευθύνονται για το 
σχίσιμο του κάλυκα.

2.  Η λίπανση. Η έλλειψη των απαιτουμένων 
ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος 
έχει ως συνέπεια την εμφάνιση τροφοπενιών 
αλλά και πολλών κενών ανθέων, ενώ η μη 
ισορροπημένη λίπανση ευνοεί το σχίσιμο 
του κάλυκα.

3.  Ο φωτισμός. Ο μειωμένος φωτισμός δημι-
ουργεί στελέχη αδύναμα και κιτρινοπράσι-
να, ενώ ο υπερβολικός βοηθάει στην εμφά-
νιση του σχισμένου κάλυκα.

Εχθροί και ασθένειες
Από τις ασθένειες που οφείλονται σε μικρο-

οργανισμούς οι πιο συνηθισμένες είναι οι ακό-
λουθες:

-  Η αλτερνάρια, η σκωρίαση και η σταχτιά 
σήψη, που οφείλονται σε μύκητες που μεταδί-
δονται με το νερό και τον αέρα και σχηματίζουν 
στα φύλλα και στους βλαστούς κηλίδες (αλτερ-
νάρια) ή φλύκταινες (σκωρίαση) ή προσβάλλο-
νται τα παλαιότερα φύλλα και κατόπιν τα άνθη 
και τα μπουμπούκια, τα οποία τότε καλύπτονται 
από σταχτιά μούχλα (σταχτιά σήψη).
-  Οι αδροβακτηριώσεις, η βερτισιλλίωση, η 
φουζαρίωση, καθώς και η σήψη του λαιμού και 
των ριζών των φυτών, που οφείλονται σε βακτή-
ρια ή μύκητες και μεταδίδονται στα φυτά από 
το έδαφος και τα μολυσμένα μοσχεύματα. Προ-
σβάλλουν τα αγγεία προκαλώντας κιτρίνισμα 
των φύλλων, σάπισμα των ριζών και νέκρωση 
του φυτού.

-  Οι ιώσεις, που μεταδίδονται κυρίως με μο-
σχεύματα, εργαλεία και έντομα και προκαλούν 
αποχρωματισμό των φύλλων και των ανθέων.

Τα μέτρα που προτείνονται για την πρόλη-
ψη και την αντιμετώπιση των ασθενειών είναι 
η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και υγιούς πολ-
λαπλασιαστικού υλικού, ο καλός αερισμός και 
ο περιορισμός της υγρασίας στα θερμοκήπια, 
η γρήγορη απομάκρυνση των φυτών που έχουν 
προσβληθεί και των υπολειμμάτων της καλλιέρ-
γειας, η απολύμανση του εδάφους και οι προ-
ληπτικοί ψεκασμοί με μυκητοκτόνα κάθε 15-20 
ημέρες από το Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, 
ενώ για τους άλλους μήνες προτείνεται εβδομα-
διαίος ψεκασμός.

Από τους ζωικούς εχθρούς της γαριφαλιάς 
οι σημαντικότεροι είναι οι ακόλουθοι:

-   οι αφίδες, που προσβάλλουν τα φύλλα και τα 
άνθη

-   το τζιτζικάκι. Προκαλεί παραμορφώσεις στα 
φύλλα και τα άνθη. Χαρακτηριστικό του εντό-
μου είναι ο άσπρος αφρός στις άκρες των 
βλαστών, με τον οποίο καλύπτονται οι προ-
νύμφες του

-   οι θρίπες. Προσβάλλουν τα φύλλα και τα άνθη 
προκαλώντας σοβαρές ζημιές

-   ο φυλλοδέτης της γαριφαλιάς. Καταστρέφει 
τα φύλλα, τα οποία ενώνει μεταξύ τους, και 
στη συνέχεια καταστρέφει και τα άνθη

-   τα ακάρεα. Προσβάλλουν τα φύλλα που αρχι-
κά φαίνονται σαν σκονισμένα και αργότερα 
ξεραίνονται

-   τα έντομα εδάφους και οι νηματώδεις, που ζη-
μιώνουν τις ρίζες των φυτών.

Η αντιμετώπιση αυτών των εχθρών γίνεται 
με ψεκασμούς εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων ή 
απολύμανση του εδάφους στην περίπτωση που 
προσβάλλονται οι ρίζες.
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Εικ. 6.14 
Τζιτζικάκι

Εικ. 6.15 
Θρίπας

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων
Το γαρίφαλο των ανθοπωλών καλ-

λιεργείται κυρίως για παραγωγή κομ-
μένου λουλουδιού. Τα άνθη μπορούν 
να κοπούν όταν τα πέταλα έχουν βγει 
έξω από τον κάλυκα και αρχίζουν να 
ξετυλίγονται. Αν προορίζονται για 
μακρινή αγορά, κόβονται αμέσως, 
διαφορετικά παραμένουν μέχρι να 
ανοίξουν καλύτερα. Κάθε φυτό δίνει 
8-15 άνθη. Τα στελέχη των κομμένων 
ανθέων τοποθετούνται σε νερό 4°C. 
Μπορούν να συντηρηθούν για 3-4 
εβδομάδες σε ψυγεία με χαμηλή θερ-
μοκρασία (0 - 1°C).

Ζέρμπερα

Καταγωγή
Η ζέρμπερα (Gerbera hybrida, Compositae), 

κατάγεται από το Βόρειο Τράνσβαλ της Νότιας 
Αφρικής και είναι υβρίδιο που δημιουργήθηκε 
από διασταυρώσεις αυτοφυών φυτών της ίδιας 
περιοχής.

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό πολυετές και ποώδες. Έχει άνθη 

μεγάλα, σαν μαργαρίτες, που εμφανίζονται 
στην άκρη μακριών και δυνατών στελεχών. Τα 
χρώματά τους είναι άσπρα, κίτρινα, κόκκινα, 
ροζ, σε πολλές αποχρώσεις.

Τα φύλλα του, που βγαίνουν από το έδαφος 
χωρίς μίσχο ή με πολύ μικρό μίσχο, είναι μεγά-
λα, μήκους 20-25εκ. και πλάτους 10-12εκ., ωοει-
δή, ελαφρά έλλοβα.

Υπάρχουν πολλές καλλιεργούμενες ποικιλί-
ες με άνθη μονά ή διπλά και διάφορα χρώμα-
τα. Καλλιεργείται για τα ωραία της άνθη, που 
έχουν μεγάλη εμπορική αξία ως κομμένο λου-
λούδι.

Εικ. 6.16
Φυτό ζέρμπερας

6.4
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Πολλαπλασιασμός
Η ζέρμπερα πολλαπλασιάζεται με σπόρο, με 

χώρισμα του μητρικού φυτού (παραφυάδες) και 
με μεριστωματικό πολλαπλασιασμό.

Στην περίπτωση που ο πολλαπλασιασμός του 
φυτού γίνεται με σπόρο, η σπορά γίνεται συνή-
θως τον Ιανουάριο. Ο σπόρος που θα χρησιμο-
ποιηθεί για τη σπορά φυτεύεται αμέσως μετά τη 
συλλογή του, γιατί χάνει πολύ γρήγορα τη βλα-
στική του ικανότητα. Η πτώση αυτή της βλαστι-
κής ικανότητας φθάνει έως και 50% μετά από 
τρεις μήνες.

Οι σπόροι φυτεύονται ένας - ένας, με το θύ-
σανο προς τα πάνω, σε πολύ μικρό βάθος, σε 
τελάρα ή γλάστρες. Μπορεί να γίνει και πετα-
χτή σπορά, αν η ποσότητα που πρέπει να φυτευ-
θεί είναι μεγάλη. Για τη σπορά χρησιμοποιείται 
εδαφικό μείγμα που αποτελείται από τύρφη ή 
φυλλόχωμα και άμμο, σε αναλογία 2:1.

Τα φυτά βλαστάνουν μετά από 10-12 ημέρες 
και περίπου ένα μήνα αργότερα μεταφυτεύο-

νται σε γλαστράκια ή τελάρα σε αποστάσεις 5 
x 5 εκ., τα οποία περιέχουν μείγμα από άμμο, 
κοπριά, φυτόχωμα και λίπασμα.

Μετά από δύο με τρεις μήνες μεταφυτεύο-
νται σε μεγαλύτερα γλαστράκια, στα οποία πα-
ραμένουν ακόμη για 1-2 μήνες, πριν φυτευθούν 
στις οριστικές τους θέσεις. Αυτή η δεύτερη με-
ταφύτευση μπορεί να παραλειφθεί και να γίνει 
η οριστική, 3-4 μήνες μετά την πρώτη.

Η φύτευση γίνεται σε σαμάρια με πλάτος 
1,2-1,6μ., σε τετράγωνα ή ρόμβους και οι απο-
στάσεις μεταξύ των φυτών είναι 25-35εκ. Τα 
νεαρά φυτά δεν πρέπει να φυτευθούν σε μεγα-
λύτερο βάθος από αυτό στο οποίο ήταν φυτε-
μένα στο σπορείο, γιατί υπάρχει κίνδυνος προ-
σβολής του λαιμού τους από μικροοργανισμούς. 
Το έδαφος που προτιμά η ζέρμπερα είναι βαθύ, 
ελαφρύ, καλά αεριζόμενο και αποστραγγιζό-
μενο, πλούσιο σε οργανική ουσία, με ελάχιστο 
ασβέστιο και pH 6,0-6,5.

Οι καταλληλότερες θερμοκρασίες είναι για 

Εικ. 6.17
Άνθη ζέρμπερας
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τη νύχτα οι 10-15°C και την ημέρα μέχρι 25-
26°C. Σε ψυχρές περιοχές, το χειμώνα η φυτεία 
πρέπει να προστατεύεται, γι’ αυτό σκεπάζεται 
με στρώμα ξηρών χόρτων ή άχυρου. Η καλλι-
έργεια της ζέρμπερας απαιτεί έντονο φωτισμό.

Τα φυτά θα ανθίσουν μετά από 15-16 μήνες 
περίπου, εκτός αν η καλλιέργεια γίνει σε θερ-
μοκήπιο με σταθερή θερμοκρασία 10-13°C, 
οπότε θα ανθίσουν σε 12-13 μήνες. Βέβαια, στο 
θερμοκήπιο η φυτεία μπορεί να εγκατασταθεί 
οποιαδήποτε εποχή, εκτός από τους πολύ ζε-
στούς ή πολύ κρύους μήνες.

Αν ο πολλαπλασιασμός γίνει με παραφυά-
δες, το φύτεμά τους γίνεται νωρίς την άνοιξη, 
πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη των φυτών.

Η ζέρμπερα ανθίζει κανονικά από την άνοι-
ξη μέχρι το φθινόπωρο και στη συνέχεια ξε-
κουράζεται όλο το χειμώνα, μέχρι την επόμενη 
άνοιξη. Η καλλιέργειά της, όμως, μπορεί να 
ρυθμιστεί, ώστε να δώσει χειμερινή ή πρώιμη 
ανοιξιάτικη παραγωγή. Σε αυτή την περίπτω-
ση η καλλιέργεια γίνεται στο θερμοκήπιο και 
τα φυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρονών 
και καλά ανεπτυγμένα. Κατά τη θερινή περί-
οδο μειώνονται οι φροντίδες, περιορίζονται 
τα ποτίσματα και μερικές φορές κόβονται τα 
μπουμπούκια, για να εμποδιστεί η ανθοφορία. 
Η περιποίηση των φυτών ξεκινά στο τέλος του 
φθινοπώρου με λίπανση, πότισμα και θέρμανση 
στους 14-16°C. Η άνθηση έρχεται μετά από 1,5-
3 μήνες, ανάλογα με τις συνθήκες.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Τα τελάρα και οι γλάστρες με τους 

σπόρους ποτίζονται προσεχτικά. Το νερό πέ-
φτει σε λεπτά σταγονίδια ή αυτά βυθίζονται σε 
νερό, για να απορροφήσουν την ποσότητα που 
χρειάζονται. Το εδαφικό μείγμα διατηρείται 
πάντα υγρό αλλά χωρίς υπερβολική υγρασία. 
Μετά τη φύτευση τα ποτίσματα γίνονται σε κα-
νονικά χρονικά διαστήματα.

Λίπανση. Η βασική λίπανση γίνεται πριν 
από το φύτεμα και ενσωματώνεται στο έδαφος 
με βαθύ όργωμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κεφαλαίου 3.2. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 
γίνεται επιφανειακή λίπανση με νιτρική και φω-

σφορική αμμωνία και νιτρικό κάλιο, 1-2 φορές 
το μήνα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της φυτείας.

Αραίωμα. Πρέπει να γίνεται αραίωμα των 
αναπτυγμένων φυτών κάθε χρόνο και είναι 
απαραίτητο, για να διατηρούνται αυτά ακμαία 
και να παράγουν εύρωστα άνθη. Το αραίωμα 
γίνεται με χώρισμα των παραφυάδων που δημι-
ουργούνται από το μητρικό φυτό.

Ζιζανιοκτονία απαιτείται επίσης να γίνεται 
τακτικά με σκάλισμα, για να διατηρείται καθα-
ρή η φυτεία.

Προστασία. Προστασία από τον παγετό του 
χειμώνα χρειάζονται τόσο τα σπορόφυτα, όσο 
και τα αναπτυγμένα φυτά.

Εικ. 6.18
Αλευρώδης

Προβλήματα της καλλιέργειας.
Το κιτρίνισμα των φύλλων, γνωστό ως χλώ-

ρωση, είναι το συνηθέστερο πρόβλημα της καλ-
λιέργειας και μπορεί να οφείλεται σε υπερβολι-

Εικ. 6.19
Ανθοδέσμη από ζέρμπερες
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κή εδαφική υγρασία, σε τροφοπενία σιδήρου 
ή σε ακατάλληλο έδαφος (βαρύ, ασβεστούχο 
κ.ά.).

Εχθροί και ασθένειες.
Οι ασθένειες της ζέρμπερας που απα-

ντώνται συχνότερα, είναι το σάπισμα του 
λαιμού, που οφείλεται σε μύκητα ο οποίος 
μεταδίδεται από το έδαφος ή το πολλαπλα-
σιαστικό υλικό, και η σταχτιά σήψη και το 
ωίδιο, που προκαλούνται από μύκητες που 
μεταδίδονται με τον αέρα.

Η αντιμετώπιση των ασθενειών γίνεται 
με μείωση της εδαφικής και ατμοσφαιρικής 
υγρασίας, απομάκρυνση των άχρηστων φυ-
τικών μερών από τη φυτεία, απολύμανση του 
εδάφους, χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλα-
σιαστικού υλικού, ψεκασμούς και ριζοποτί-
σματα με μυκητοκτόνα.

Από τους ζωικούς εχθρούς τις σημαντι-
κότερες προσβολές προκαλούν οι αφίδες, οι 
θρίπες, οι αλευρώδεις και τα ακάρεα, που 
αντιμετωπίζονται με ψεκασμούς ή με βιο-
λογικό τρόπο. Ζημιές επίσης προκαλούνται 
από τους νηματώδεις, που καταστρέφουν τις 
ρίζες των φυτών.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων.
Η συλλογή γίνεται όταν τα πέταλα έχουν 

ανοίξει τελείως. Τα άνθη κόβονται με με-
γάλο στέλεχος, με μαχαίρι ή ψαλίδι και συ-
σκευάζονται σε δεσμίδες κατά δωδεκάδες. 
Θα πρέπει να τοποθετούνται κατά τη μετα-
φορά τους κατακόρυφα, για να μην κάμπτε-
ται το στέλεχος τους. Διατηρούνται αρκετό 
χρόνο στο ανθοδοχείο.

Τριανταφυλλιά

Καταγωγή
Η καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς (Rosa 

hybrida, Rosaceae), ήταν γνωστή στους αρ-
χαίους Αιγυπτίους, Πέρσες και Έλληνες. 
Αυτοφυή φυτά της βρέθηκαν κυρίως στο Βό-

Εικ. 6.20
Άνθη από υβρίδια τσαγιού

6.5
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ρειο ημισφαίριο, από τα οποία 18 είδη στην 
Ελλάδα. Η διάδοση βελτιωμένων ποικιλιών 
στη χώρα μας άρχισε σια μέσα του περασμέ-
νου αιώνα, ενώ η συστηματική καλλιέργεια 
σε θερμοκήπια πριν λίγες δεκαετίες.

Περιγραφή του φυτού
Είναι πολυετής θάμνος, αειθαλής ή φυλ-

λοβόλος, με όρθιους αγκαθωτούς βλαστούς. 
Τα φύλλα του είναι εναλλασσόμενα, σύνθε-
τα, με 3-7 φυλλάρια. Τα άνθη του αναπτύσ-
σονται στις άκρες των βλαστών, μοναχικά ή 
σε μπουκέτα. Αποτελούνται από 5 ή περισ-
σότερα (25, 40 ή πιο πολλά) πέταλα, σε πολύ 
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών.

Η ανάπτυξη ενός βλαστού σταματά όταν 
σχηματισθούν άνθη στην κορυφή του. Η 
αναβλάστηση του φυτού συνεχίζεται με τους 
καινούριους βλαστούς που εκπτύσσονται 
από τους οφθαλμούς που βρίσκονται στις 
μασχάλες των φύλλων. Με τη σειρά τους και 
αυτοί επιμηκύνονται μέχρι να σχηματισθούν 
νέα άνθη στη δική τους κορυφή και η ανά-
πτυξη της τριανταφυλλιάς προχωρά.

Ο αριθμός των καλλιεργούμενων ποικι-
λιών υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 20.000, 
ενώ κάθε χρόνο παράγονται περίπου 200 
νέες ποικιλίες. Όλες όμως οι καλλιεργού-
μενες ποικιλίες μπορούν να καταταγούν σε 
ομάδες.

Στο «Κεφάλαιο 4. Καλλωπιστικά φυτά 
εξωτερικών χώρων», αναφέρθηκαν ήδη 
ομάδες ποικιλιών που έχουν θαμνώδη μορ-
φή (Υβρίδια τσαγιού, Πολύανθα Φλορι-
μπούντα και Μινιατούρες ή Νάνες). Εκτός 
όμως από αυτές τις ομάδες υπάρχουν και οι 
ακόλουθες: 
-Δενδρώδεις. Δημιουργούνται με εμβολια-
σμούς υβριδίων τσαγιού, φλοριμπούντα και 
μεγανθών, σε άγρια υποκείμενα και σε ύψος 
1-1,5μ. Η διαμόρφωσή τους γίνεται με το 
κλάδεμα.
-Αναρριχώμενες. Άνθη μικρά ή μεγάλα, πο-
λύφορες ή μονόφορες, με ζωηρή βλάστηση 
που αναρριχάται.
Επίσης η ομάδα «Πολύανθα Φλοριμπούντα» 

Εικ. 6.21
Υβρίδια τσαγιού
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μπορεί να χωρισθεί σε τρεις μικρότερες ομά-
δες, τις εξής:
1.  Πολύανθα υβρίδια. Άνθη πολλά σε κάθε 

στέλεχος (μπουκέτα), μικρότερα, σε μερικές 
ποικιλίες με άρωμα.

2.  Φλοριμπούντα. Άνθη σε δέσμες (μπουκέ-
τα) αλλά λιγότερα σε κάθε ταξιανθία. Είναι 
φυτά με χαμηλή θαμνώδη ανάπτυξη, εύρω-
στα, με συνεχή άνθηση από άνοιξη μέχρι 
φθινόπωρο.

3.  Μεγανθείς ή Φλοριμπόυντα με μεγάλα άνθη, 
καλοσχηματισμένα, κατά δέσμες, σε μεγάλα 
στελέχη. Είναι θάμνος με μεγάλη ανάπτυξη, 
συνεχή ανθοφορία, εντυπωσιακά χρώματα 
και μεγάλη αντοχή στις ασθένειες (ωίδιο). 
Μερικές ποικιλίες της ομάδας αυτής καλλι-
εργούνται για κομμένο λουλούδι.
Για την επιχειρηματική ανθοκομία μεγάλη 

σημασία έχει η καλλιέργεια για κομμένο άνθος, 

το οποίο κατέχει σημαντική θέση στις προτιμή-
σεις των καταναλωτών. Οι ποικιλίες που καλλι-
εργούνται σε αυτή την περίπτωση ανήκουν κυ-
ρίως στα Υβρίδια τσαγιού, τα οποία παράγουν 
άνθη καλοσχηματισμένα, 1-5 σε κάθε βλαστό, 
με μακριούς μίσχους και λεπτό άρωμα.

Πολλαπλασιασμός
Η τριανταφυλλιά πολλαπλασιάζεται με εμ-

βολιασμό και με μοσχεύματα. Για να γίνει ο 
πολλαπλασιασμός των φυτών με εμβολιασμό, 
πρώτα ετοιμάζονται τα υποκείμενα. Τα μο-
σχεύματα για τη δημιουργία των υποκειμένων 
κόβονται από το Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο 
και στρωματώνονται μέχρι το Μάρτιο, οπότε 
και φυτεύονται. Ο εμβολιασμός γίνεται Απρί-
λιο-Μάιο ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οι έτοιμες 
εμβολιασμένες τριανταφυλλιές, φυτεύονται από 
το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο.

Εικ. 6.23
Φυτό τριανταφυλλιάς εμβο-

λιασμένο, έτοιμο για φύτεμα

Ο εμβολιασμός γίνεται με ενοφθαλμισμό και 
τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται στη χώρα 
μας είναι τα εξής:
-   Rosa indica ’Major’ ( Πολίτικη, λευκή ) που 

προσαρμόζεται σε ξηρά και ασβεστώδη εδά-
φη. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.

-   Rosa canina ( αγριοτριανταφυλλιά ) ανθεκτι-
κή στα ασβεστώδη εδάφη. Πολλαπλασιάζεται 
με σπορόφυτα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

-   Rosa multiflora. Τα μοσχεύματά της χρησιμο-
ποιούνται κυρίως ως υποκείμενα φυτών που 
καλλιεργούνται σε δοχεία.

Οι καλλιεργητές στις περισσότερες περι-
πτώσεις, για την εγκατάσταση της φυτείας τους, 
αγοράζουν από γνωστές εταιρείες έτοιμα εμ-Εικ. 6.22

Φλοριμπούντα

24-0099_sel_5-328.indd   18024-0099_sel_5-328.indd   180 12/3/2019   2:08:23 PM12/3/2019   2:08:23 PM



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΜΜΕΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 181

βολιασμένα φυτά, που είναι απαλλαγμένα από 
ασθένειες και ιώσεις.

Η φύτευση γίνεται σε γραμμές και σε απο-
στάσεις 50εκ. μεταξύ των γραμμών και 40εκ. 
επί της γραμμής.

 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 25-30εκ., 
όπου το φυτό τοποθετείται προσεκτικά, ώστε οι 
ρίζες του να μη στρέφονται προς τα πάνω.

 Το σημείο εμβολιασμού πρέπει να είναι 
5 εκ. περίπου πάνω από την επιφάνεια του εδά-
φους, για να κόβονται εύκολα οι βλαστοί που 
προέρχονται από το υποκείμενο. Σε περιοχές 
όμως που παρατηρείται συχνά παγετός, το ση-
μείο εμβολιασμού πολλές φορές τοποθετείται 
περίπου 5εκ. κάτω από την επιφάνεια.

Εικ. 6.24
Rosa canina

Εικ. 6.25 
Rosa multiflora
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Συχνά πριν τη φύτευση και ανάλογα 
με την εποχή, κλαδεύονται οι βλαστοί και 
οι ρίζες στα 15εκ. και τοποθετούνται για 
2-3 ώρες σε διάλυμα μυκητοκτόνου.

Όταν τελειώσει το φύτεμα, πιέζεται 
καλά το έδαφος γύρω από το φυτό για να 
έρθουν οι ρίζες σε επαφή με το εδαφικό 
υλικό με το οποίο γέμισαν οι λάκκοι και 
ακολουθεί πολύ καλό πότισμα.

Τα μοσχεύματα χρησιμοποιούνται για 
πολλαπλασιασμό λίγων ποικιλιών, γιατί 
τα μοσχεύματα των υβριδίων τσαγιού και 
των φλοριμπούντα, δίνουν φυτά αδύνατα 
και ευαίσθητα στις ασθένειες του εδά-
φους.

Τα χειμερινά μοσχεύματα ετοιμάζο-
νται τέλος χειμώνα και χρησιμοποιούνται 
για μερικές αναρριχώμενες ποικιλίες, 
ενώ τα θερινά την άνοιξη ή το φθινόπωρο 
και χρησιμοποιούνται για τις νάνες ποι-
κιλίες.

Ο πολλαπλασιασμός με σπόρο γίνεται 
μόνο για τη δημιουργία νέων ποικιλιών.

Ευδοκιμεί σε όλα σχεδόν τα εδάφη, 
όμως αποδίδει καλύτερα σε αργιλοαμμώ-
δη, στραγγερά, με καλό αερισμό, πλούσια 
σε οργανική ουσία και ασβέστιο λιγότερο 
από 15%.

Η καταλληλότερη νυχτερινή θερμο-
κρασία για τις περισσότερες ποικιλίες 
είναι 15°C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες 
επιταχύνεται η βλάστηση και αυξάνεται 
η παραγωγή, αλλά μειώνεται η ποιότητα 
των ανθέων. Σε χαμηλότερες θερμοκρα-
σίες συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η 
ημερήσια θερμοκρασία πρέπει να είναι 
20-25°C.

Απαιτεί θέσεις ηλιαζόμενες και δρο-
σερές. Ο σχηματισμός των καταβολών 
των ανθοφόρων οφθαλμών είναι γρηγο-
ρότερος τις μεγάλες ημέρες με πολύ φωτισμό, 
ενώ η ξηρή ατμόσφαιρα αφυδατώνει το φύλ-
λωμα και καθυστερεί την ανάπτυξη των ανθο-
φόρων οφθαλμών. Στα θερμοκήπια η σχετική 
ατμοσφαιρική υγρασία πρέπει να φθάνει μέχρι 
80%.

Η εποχή της άνθησης είναι από την άνοιξη 
έως το φθινόπωρο, ανάλογα με την ποικιλία. 
Στις καλλιέργειες όμως που γίνονται στο θερ-
μοκήπιο, η παραγωγή μπορεί να προγραμμα-
τισθεί, επεμβαίνοντας στη θερμοκρασία και 

Εικ. 6.26
Μεγανθείς
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ρυθμίζοντας το χρόνο εφαρμογής των κορυφο-
λογημάτων των φυτών.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Καλό πότισμα γίνεται αμέσως 

μετά τη φύτευση. Στη συνέχεια πρέπει να γίνο-
νται τακτικά ποτίσματα, ώστε το έδαφος να πα-
ραμένει υγρό, όχι όμως υπερβολικά. Καλύτερο 
σύστημα ποτίσματος θεωρείται αυτό με σταγό-
νες.

Λίπανση. Πριν την εγκατάσταση της φυτεί-
ας, το έδαφος οργώνεται βαθιά και προστίθεται 
οργανική λίπανση με κοπριά ή τύρφη, καθώς 
και υπερφωσφορικό λίπασμα και θειϊκό κάλιο, 
που ενσωματώνονται με όργωμα ή φρεζάρισμα. 
Μετά τη φύτευση τα φυτά λιπαίνονται κάθε 
μήνα με θειϊκή αμμωνία.

Κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται η ίδια λί-
πανση στην οποία προσθέτουμε και 1 κιλό ορ-
γανικού σιδήρου ανά στρέμμα, σε 1-3 δόσεις. 
Καταλληλότερη εποχή θεωρείται αυτή μετά τα 
κλαδέματα και μέχρι τον Απρίλιο.

Κλάδεμα. Ο τρόπος ανάπτυξης των φυτών 
της τριανταφυλλιάς είναι διαφορετικός από αυ-
τόν που ακολουθούν οι περισσότεροι πολυετείς 

θάμνοι. Στους άλλους θάμνους οι βλαστοί τους 
κάθε χρόνο επιμηκύνονται και το φυτό μεγαλώ-
νει. Οι βλαστοί της τριανταφυλλιάς όμως, επι-
μηκύνονται και ανθοφορούν για μικρό χρονικό 
διάστημα. Γρήγορα η ανάπτυξή τους σταματά 
και από τους πλάγιους οφθαλμούς τους εμφανί-
ζονται καινούριοι βλαστοί, ενώ το τμήμα πάνω 
από τους νέους βλαστούς ξεραίνεται. Ένα φυτό 
τριανταφυλλιάς χωρίς φροντίδα, σε λίγα χρόνια 
μπορεί να μετατραπεί σε θάμνο με αδύνατους 
και πολύκλαδους βλαστούς, πολλά ξερά στελέ-
χη και μικρά άνθη χαμηλής ποιότητας.

Το κλάδεμα είναι λοιπόν απαραίτητο. Σκο-
πός του κλαδέματος είναι να καθαρίσει το φυτό 
από τους ξερούς, αδύνατους και χωρίς άνθος 
βλαστούς, να προκαλέσει την ανάπτυξη νέων 
υγιών και δυνατών βλαστών και να δώσει στο 
φυτό το επιθυμητό σχήμα.

Η εποχή που θα γίνει το κλάδεμα εξαρτάται 
από το κλίμα της περιοχής που είναι φυτεμένες 
οι τριανταφυλλιές. Σε θερμές περιοχές χωρίς 
παγετούς, το κλάδεμα γίνεται συνήθως τον Ια-
νουάριο. Σε μέρη με παγετούς τα φυτά κλαδεύ-
ονται αργότερα, κατά το Φεβρουάριο ή και το 
Μάρτιο όταν το κλίμα είναι πολύ ψυχρό, για να 

Εικ. 6. 27
Άλλα υβρίδια τσαγιού
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μην καταστραφούν από τις χαμηλές θερμο-
κρασίες οι τρυφεροί βλαστοί που θα αναπτυ-
χθούν.

Ο παράγοντας του κλίματος επηρεάζει τις 
υπαίθριες καλλιέργειες. Στις θερμοκηπιακές 
καλλιέργειες δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορι-
σμοί.

α) Κλάδεμα των νέων φυτών
Οι προσπάθειες του καλλιεργητή αμέσως 

μετά την εγκατάσταση της καινούριας φυτείας, 
επικεντρώνονται στη δημιουργία υγιών φυτών 
με δυνατούς και σωστά αναπτυγμένους βλα-
στούς, ώστε να παράγει άνθη υψηλής ποιότητας 
σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στις τριανταφυλλιές που φυτεύονται την 
άνοιξη το πρώτο κλάδεμα γίνεται μόλις τε-
λειώσει το φύτεμα. Σε αυτές όμως που φυτεύ-
ονται το Νοέμβριο ή το χειμώνα, αποφεύγεται 
το κλάδεμα αν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής 
των νέων βλαστών που θα εκπτυχθούν, εξαιτίας 
των χαμηλών θερμοκρασιών. Γίνεται μόνον ένα 
ελαφρύ κορυφολόγημα και το κλάδεμα ανα-
βάλλεται για καταλληλότερη χρονική στιγμή.

Στις ποικιλίες που καλλιεργούνται για κομ-
μένα άνθη εφαρμόζεται το κοντό κλάδεμα. Οι 
βλαστοί κόβονται ώστε να μείνουν με μήκος 
10-20εκ. και τουλάχιστον με 2-3 οφθαλμούς, 
ανάλογα με τη ζωηρότητά τους. Οι λεπτοί και 
αδύναμοι βλαστοί θα κλαδευτούν αυστηρότε-
ρα, ενώ οι ζωηροί πιο ελαφρά. Για μερικούς 
μήνες εμποδίζεται η άνθηση των φυτών με συ-
νεχή κορυφολογήματα, μέχρι να αποκτήσουν 
κατάλληλο μέγεθος και βλάστηση, ανάλογα με 
την ποικιλία τους. Τα κορυφολογήματα επανα-
λαμβάνονται για τους αδύνατους βλαστούς ακό-
μα και κατά τη διάρκεια της παραγωγής, για να 
μεγαλώσει η διάμετρός τους.

Οι ίδιες αρχές κλαδέματος εφαρμόζονται 
γενικότερα, σε όλα τα φυτά που ανήκουν στα 
υβρίδια τσαγιού, τα πολύανθα και τα φλορι-
μπούντα.

β) Κλάδεμα των μεγαλύτερης ηλικίας φυτών.
Τα επόμενα χρόνια τα κλαδέματα γίνονται 

ανάλογα με την ευρωστία των φυτών. Όσο πιο 
αδύνατο είναι το φυτό, τόσο αυστηρότερο είναι 

το κλάδεμα. Μια αδύνατη τριανταφυλλιά που 
θα υποστεί μακρύ κλάδεμα, θα αναπτύξει πο-
λυάριθμους αδύναμους βλαστούς, που θα παρά-
γουν πολλά, μικρά, χωρίς ωραίο σχήμα τριαντά-
φυλλα. Αντίθετα μια ζωηρή τριανταφυλλιά, αν 
κλαδευτεί πολύ αυστηρά (κοντό κλάδεμα), θα 
αναπτύξει πολύ δυνατούς βλαστούς με πλούσιο 
φύλλωμα, αλλά λίγα άνθη.

Ξεκινώντας το κλάδεμα, αφαιρούνται όλοι 
οι βλαστοί που είναι ξεροί, σπασμένοι, άρρω-
στοι ή ανώριμοι. Επίσης κόβονται οι πολύ λε-
πτοί και αδύνατοι βλαστοί, καθώς και αυτοί που 
δεν αναπτύχθηκαν σε σωστή θέση. Στο φυτό 
παραμένουν μόνον οι ζωηροί, ώριμοι και υγιείς 
βλαστοί, οι οποίοι κλαδεύονται ανάλογα με το 
σκοπό της καλλιέργειας, την ποικιλία, την κατά-
στασή τους κ.λ.π.

Στα φυτά της επιχειρηματικής ανθοκομίας 
αφήνονται 3-5 στελέχη, περιμετρικά, ώστε το 
κέντρο τους να είναι ελεύθερο, για να εισχωρεί 
εύκολα ο αέρας και το φως. Στη συνέχεια, τα 
στελέχη αυτά κλαδεύονται αυστηρά, για να πά-
ρουμε ζωηρούς βλαστούς με μεγάλα άνθη.

Η εποχή ανθοφορίας της τριανταφυλλιάς 
είναι η άνοιξη. Με κατάλληλους χειρισμούς 
όμως μπορεί να ανθίσει και το φθινόπωρο. Για 
το σκοπό αυτό, περιορίζονται τα ποτίσματα το 
καλοκαίρι για να σταματήσει η βλάστηση και 
στο τέλος του Αυγούστου γίνεται ένα δεύτερο 
κλάδεμα. Οι βλαστοί που κλαδεύονται τώρα, 
είναι αυτοί που αναπτύχθηκαν από το πρώτο 
κλάδεμα και άνθησαν την άνοιξη. Συγχρόνως 
ξεκινούν πάλι κανονικά τα ποτίσματα και η λί-
πανση. Η νέα βλάστηση αναπτύσσεται από τους 
οφθαλμούς της βάσης των βλαστών που κλαδεύ-
τηκαν και ανθοφορεί από τον Οκτώβριο μέχρι 
το χειμώνα.

Στις καλλιέργειες των θερμοκηπίων, η εποχή 
και το είδος του κλαδέματος, ρυθμίζεται ανάλο-
γα με την επιθυμητή κλιμάκωση της παραγωγής. 
Για πρώιμη ανθοφορία γίνεται μακρύ κλάδεμα 
νωρίς το χειμώνα, ενώ για όψιμη γίνεται κοντό 
κλάδεμα αργά την άνοιξη ( Μάρτιο-Απρίλιο ). 
Το διάστημα που μεσολαβεί από το κόψιμο μέ-
χρι την άνθηση, είναι περίπου 6-10 εβδομάδες.
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Υπάρχουν ποικιλίες, που αναπτύσσουν ιδι-
αίτερα ζωηρή βλάστηση (Χούβερ, Ταϊτή, κ.ά.). 
Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται μακρύ κλάδεμα.

Με ανάλογο τρόπο κλαδεύονται όλες οι θα-
μνώδεις ποικιλίες.

Ζιζανιοκτονία. Πρέπει να γίνεται τακτικά, 
είτε με σκαλίσματα είτε με χρησιμοποίηση ζι-
ζανιοκτόνων.

Αφαίρεση των πλάγιων ανθοφόρων οφθαλ-
μών. Σε μερικές ποικιλίες, για να έχουμε ένα 
μεγάλο κεντρικό άνθος, πρέπει να κόβονται 
όλα τα άλλα άνθη που βρίσκονται γύρω από 
αυτό, στην άκρη του βλαστού. Τα πλάγια άνθη 
αφαιρούνται, όταν αποκτήσουν το μέγεθος μι-
κρού μπιζελιού, προσεκτικά. Είναι προτιμότερο 
η εργασία αυτή να γίνεται πρωινές ώρες.

Προβλήματα της καλλιέργειας.
1.   Στα φύλλα. Τα προβλήματα που μπορούν να 

εμφανισθούν στο φύλλωμα των φυτών της 
τριανταφυλλιάς είναι τα ακόλουθα:
-   Χλώρωση. Αιτία αυτού του συμπτώματος 

μπορεί να είναι η έλλειψη ή αντίθετα, η 
υπερβολική ποσότητα θρεπτικών στοιχεί-
ων, το ασβεστώδες έδαφος, η καταστροφή 
των ριζών από υπερβολική υγρασία ή μι-
κροοργανισμούς ή νηματώδεις, κ. ά.

-   Ξήρανση (περιφερειακή ή ολική) ή μά-
ρανση. Οφείλεται σε μεγάλη συγκέντρω-
ση αλάτων στο έδαφος, σε χρησιμοποίηση 
σκληρού νερού για το πότισμα ή σε έλλει-
ψη νερού.

-   Φυλλόπτωση. Το σύμπτωμα μπορεί να 
προκληθεί από τοξικότητα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, ζημιά στις ρίζες, ακανό-
νιστα ποτίσματα ή μειωμένο φωτισμό. Σε 
θερμοκηπιακές φυτείες αιτία μπορεί να 
είναι και η ύπαρξη καυσαερίων από τη 
θέρμανση.

2.  Στα άνθη. Πολλές φορές στις φυτείες παρου-
σιάζονται:
-   Κακοσχηματισμένα άνθη. Εμφανίζονται 

συνήθως στους βλαστούς που αναπτύσσο-
νται στη βάση του φυτού και πιθανή αιτία 
είναι η έλλειψη υδατανθράκων ή η προ-
σβολή από έντομα (θρίπες).

-  Βλαστοί χωρίς επάκριο ανθοφόρο οφθαλ-

μό. Παρατηρείται συχνότερα σε αποφυλλωμένα 
φυτά από διάφορες αιτίες και είναι άγνωστης 
αιτιολογίας.

Εικ. 6.22
Αφαίρεση πλάγιων ανθοφόρων οφθαλμών

Εχθροί και ασθένειες.
Ασθένειες που οφείλονται σε μικροοργανι-

σμούς (μύκητες) είναι το ωίδιο, η ανθράκωση, 
η μαύρη κηλίδωση, η σκωρίαση, καθώς και διά-
φορα έλκη και νεκρώσεις βλαστών. Προσβάλ-
λουν τα φύλλα και τους βλαστούς, στα οποία 
εμφανίζονται κηλίδες (ανθράκωση, μαύρη κη-
λίδωση), έλκη, φλύκταινες (σκωρίαση) ή τα κα-
λύπτουν με λευκό επίχρισμα (ωίδιο).

Αντιμετωπίζονται με γρήγορη απομάκρυν-
ση των προσβλημένων βλαστών, διατήρηση των 
φυτών σε καλή κατάσταση, απολύμανση των ερ-
γαλείων, ψεκασμούς με μυκητοκτόνα και χρησι-
μοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών.

Εικ. 6.28
Μαύρη κηλίδωση

Άλλες ασθένειες είναι διάφορες βακτηριώ-
σεις και ιώσεις που αντιμετωπίζονται κυρίως 
με μέτρα υγιεινής (απολύμανση εδάφους, υλι-
κών και εργαλείων, χρησιμοποίηση υγιούς πολ-
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Εικ. 6.29
Σκωρίαση

λαπλασιαστικού υλικού, απομάκρυνση των 
ασθενών φυτών και των φυτικών υπολειμμάτων 
κ.λ.π.).

Από τους ζωικούς εχθρούς σημαντικότερες 
ζημιές προκαλούν οι αφίδες, ο τετράνυχος, διά-
φορες ψώρες και φυλλοφάγα έντομα, που κατα-
πολεμούνται με τους κατάλληλους ψεκασμούς.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων.

Εικ. 6.30 
Ωίδιο

Τα άνθη των κόκκινων και ρόδινων ποικι-
λιών κόβονται στο στάδιο εκείνο, που 1-2 πέτα-
λα αρχίζουν να ξεδιπλώνονται. Τα άνθη των κί-
τρινων κόβονται με το μπουμπούκι πιο κλειστό. 
Το σημείο κοπής για τα φυτά του θερμοκηπίου 
είναι πάνω από το δεύτερο φύλλο με 5 φυλλά-
ρια ή και χαμηλότερα, αν η κοπή γίνει άνοιξη 
και καλοκαίρι.

Στο ανθοδοχείο διατηρούνται αρκετό διά-
στημα, αρκεί να ανανεώνεται συχνά το νερό και 

να κόβεται η άκρη των στελεχών. Για να απο-
φεύγεται η κάμψη του στελέχους όταν τα τρια-
ντάφυλλα είναι στο ανθοδοχείο, συνιστάται να 
κόβονται τα άνθη σε πιο προχωρημένο στάδιο 
από το συνηθισμένο, ώστε το στέλεχος να ωρι-
μάζει καλύτερα.

Χρυσάνθεμο

Καταγωγή
Το χρυσάνθεμο (Chrysanthemum sp, 

Compositae), κατάγεται από την Κίνα ή την Ια-
πωνία, όπου καλλιεργούνταν πριν από περίπου 
3.000 χρόνια, χωρίς να έχει διευκρινισθεί ποια 
από τις δύο είναι η χώρα καταγωγής του. Στην 
Ευρώπη ήλθε για πρώτη φορά το 1688, με τη 
μεταφορά φυτών χρυσανθέμου στην Ολλανδία, 
αλλά δεν καλλιεργήθηκε. Η’ καλλιέργειά του 
ξεκίνησε το 1789 στη Γαλλία και από τότε είχε 
ευρεία διάδοση σε όλο σχεδόν τον κόσμο.

Εικ. 6.31
Χρυσάνθεμα μονά

6.6
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Εικ. 6.32
Χρυσάνθεμα 
μεγανθή

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό ποώδες και πολυετές. Τα άνθη 

του που είναι σαν μαργαρίτες, έχουν συνήθως 
πέταλα σε πολλές σειρές και σχηματίζουν «κε-
φάλια» με διάμετρο μέχρι 20εκ. Απαντώνται σε 
πολλά χρώματα, όπως το άσπρο, κίτρινο, πορ-
τοκαλί, ροζ, κόκκινο, κ.ά. Τα φύλλα του είναι 
μεγάλα, έλλοβα και παχιά. Οι βλαστοί που άν-
θισαν ξεραίνονται και το φυτό αναβλαστάνει 
από τις ρίζες.

Τα χρυσάνθεμα καλλιεργούνται για κομμένο 
άνθος και έχουν μεγάλη εμπορική αξία. Επίσης 
διακοσμούν βεράντες και αυλές σε εποχή που 
δεν υπάρχουν πολλά ανθόφυτα. Σε κήπους και 
πάρκα φυτεύονται κυρίως ετήσιες ποικιλίες.

Υπάρχουν εκατοντάδες ποικιλίες και υβρί-
δια και συνεχώς δημιουργούνται νέες. Για την 
κατάταξη των ποικιλιών σε ομάδες χρησιμο-
ποιούνται διάφορα κριτήρια, όπως ο τύπος του 
άνθους, ο λόγος της καλλιέργειας (για κομμένο 
άνθος, για κήπους κ.ά.), η φωτοπεριοδική τους 
συμπεριφορά (ο χρόνος που απαιτείται για άν-
θηση από τη στιγμή που η ημέρα θα έχει τις κα-
τάλληλες για την έναρξη της ανθοφορίας ώρες), 
κ.λ.π.

Ανάλογα με τον τύπο του άνθους, οι ποικιλί-
ες χωρίζονται σε:
1. Μονές με άνθη μικρά, σαν μαργαρίτες. Είναι 
χαμηλής ανάπτυξης.
2. Τύπου ανεμώνας με άνθη σαν εκείνα των 
μονών ποικιλιών, από τις οποίες διαφέρουν στο 
δίσκο του άνθους τους. Το κέντρο του δίσκου 
είναι συνήθως διαφορετικού χρώματος από την 

περιφέρειά του και πιο παχύ από αυτό των μο-
νών.
3. Διακοσμητικές με μεγάλο άνθος, πεπλατυ-
σμένο. Έχουν υψηλή ανάπτυξη.
4. Μεγανθείς ή Στάνταρ με άνθη σχεδόν σφαι-
ρικά και διάμετρο μεγαλύτερη από 10εκ.
5. Πομπόν με άνθη διαμέτρου μικρότερης των 
10εκ., πολλά σε κάθε στέλεχος.

Πολλαπλασιασμός
Στην επιχειρηματική ανθοκομία για τον 

πολλαπλασιασμό των φυτών χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά μοσχεύματα.

Για την παραγωγή των μοσχευμάτων καλ-
λιεργούνται μητρικά φυτά σε θερμοκήπια, σε 

 Εικ. 6.33
Χρυσάνθεμα τύπου ανεμώνας
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ειδικές συνθήκες φωτισμού, για να μη σχημα-
τίζουν ανθοφόρους οφθαλμούς. Επί πλέον οι 
καλλιεργητές φροντίζουν να τα διατηρούν υγιή 
και ζωηρά, για να δίνουν μοσχεύματα καλής 
ποιότητας.

Τα μοσχεύματα ετοιμάζονται με τον ακόλου-
θο τρόπο:

Κόβονται οι κορυφές των νέων βλαστών των 
μητρικών φυτών με μήκος περίπου 10εκ., συ-
νήθως νωρίς την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Για 
να έχουν όλα τα παραγόμενα φυτά παράλληλη 
ανάπτυξη και να ανθίσουν συγχρόνως, τα μο-
σχεύματα πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και 
να έχουν την ίδια ηλικία.

Εικ. 6.34
Χρυσάνθεμα

Στη συνέχεια τοποθετούνται σε υπόστρωμα 
που αποτελείται από τύρφη και άμμο ή περλίτη, 
για να είναι ελαφρύ και πορώδες και θερμαί-
νεται στους 15-18°C. Χρησιμοποιείται σύστημα 
υδρονέφωσης. Στην περίπτωση όμως που δεν 
υπάρχει, μπορούν να σκεπασθούν με πλαστικό 
κάλυμμα.

Τα μοσχεύματα ριζοβολούν μέσα σε τρεις 
εβδομάδες.

Αυτά που φυτεύθηκαν την άνοιξη, είναι 
έτοιμα για μεταφύτευση στην οριστική τους 
θέση τον Απρίλιο ή το Μάιο, οπότε και έχουν 
αποκτήσει ρίζες 2-5εκ.

Η απόσταση μεταξύ των φυτών κατά τη  με-
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ταφύτευση είναι 20 x 20εκ. περίπου, εξαρτάται 
όμως από διάφορους παράγοντες, όπως την 
ποιότητα των ανθέων που επιδιώκεται, την ποι-
κιλία, κ.ά. Τα νεαρά φυτά πρέπει να φυτευθούν 
στο ίδιο βάθος που ήταν στο πολλαπλασιαστή-
ριο, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν να σαπί-
σουν.

Άλλοι τρόποι πολλαπλασιασμού είναι με 
σπόρο και με παραφυάδες. Ο πολλαπλασια-
σμός με σπόρο χρησιμοποιείται για τη δημιουρ-
γία νέων ποικιλιών, καθώς και για την παραγω-
γή μερικών ετήσιων ποικιλιών. Στην περίπτωση 
αυτή ο σπόρος σπέρνεται την άνοιξη. Αν η θερ-
μοκρασία διατηρηθεί στους 20° C, τα σπορόφυ-
τα φυτρώνουν σε 2-4 εβδομάδες.

Την ίδια εποχή πολλαπλασιάζονται και τα 

Εικ. 6.35
Χρυσάνθεμα πομπόν

πολυετή χρυσάνθεμα με παραφυάδες. Αυτός 
ο τρόπος πολλαπλασιασμού χρησιμοποιεί-
ται κυρίως από τους ερασιτέχνες. Τα μητρικά 
φυτά κλαδεύονται μετά την άνθησή τους, ώστε 
να αποκτήσουν ύψος περίπου 10εκ. Την άνοι-
ξη, μόλις οι νέοι βλαστοί φθάσουν τα 10-15εκ., 
αφαιρούνται μαζί με ρίζα, κορυφολογούνται 
και φυτεύονται στις νέες τους θέσεις.

Τα καταλληλότερα εδάφη για τα χρυσάνθε-
μα είναι τα ελαφρά, με μέση σύσταση, στραγγε-
ρά, πλούσια και λίγο αλκαλικά.

Δεν ζημιώνεται συνήθως από τις χαμηλές 
θερμοκρασίες του χειμώνα, είναι όμως φυτό 
ευαίσθητο στον παγετό. Στην περίπτωση που 
η καλλιέργεια γίνεται στο θερμοκήπιο, η απαι-
τούμενη θερμοκρασία για τις περισσότερες
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ποικιλίες είναι 14-17°C. Κατά την ανάπτυξη 
όμως των ανθέων, η νυχτερινή θερμοκρασία 
πρέπει να κατέβει στους 12-14°C.

Τα φυτά ανθίζουν το φθινόπωρο που οι ημέ-
ρες μικραίνουν αλλά με ρύθμιση του φωτισμού 
μπορούν να ανθίσουν όλον το χρόνο.

Για να σχηματισθούν οι ανθοφόροι οφθαλ-
μοί, η ημέρα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από 14,5 ώρες. Το στοιχείο αυτό εκμεταλεύο-
νται οι παραγωγοί για να προγραμματίσουν την 
άνθηση της φυτείας τους. Πρέπει όμως να γνω-
ρίζουν και το χρόνο που χρειάζεται η ποικιλία 
που θέλουν να καλλιεργήσουν για να ανθίσει. 
Ο χρόνος αυτός, γνωστός ως φωτοπεριοδική 
αντίδραση, μετριέται από την ημερομηνία που η 
ημέρα θα αποκτήσει την απαιτούμενη διάρκεια. 
Είναι διαφορετικός για κάθε ποικιλία και κυ-
μαίνεται από 6 μέχρι 15 εβδομάδες.

Στη χώρα μας η ημέρα γίνεται 14,5 ώρες 
μετά τις 20 Αυγούστου. Στην περίπτωση που ο 
καλλιεργητής επιδιώκει χειμερινή ανθοφορία, 
θα μεγαλώσει το μήκος της ημέρας μέσα στο 
θερμοκήπιο με τεχνητό φωτισμό, μετά τις 20 
Αυγούστου και για τόσες ημέρες, όσες θέλει να 
καθυστερήσει την άνθηση. Αντίθετα, αν επιδιώ-
κει καλοκαιρινή ανθοφορία, θα σκιάσει το θερ-
μοκήπιο νωρίτερα από τις 20 Αυγούστου και 
για τόσες ημέρες, όσες θέλει να έχει νωρίτερα 
την παραγωγή του.

Τα ετήσια χρυσάνθεμα ανθίζουν από το 
Μάιο μέχρι τον Ιούνιο.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Τα ποτίσματα πρέπει να γίνονται 

κανονικά, γιατί αν τα φυτά διψάσουν, ξυλοποι-
είται η βάση τους και δε διατηρούνται αρκετά 
στο ανθοδοχείο.

Λίπανση. Πριν το φύτεμα προσθέτουμε στο 
έδαφος κοπριά ή τύρφη, καλιούχο και υπερ-
φωσφορικό λίπασμα και ανακατεύουμε καλά. 
Η λίπανση συνεχίζεται, μέχρι να ανθίσουν τα 
φυτά, με αζωτούχα ή μικτά λιπάσματα, κάθε 2-3 
εβδομάδες.

Για τα φυτά που θα καλλιεργηθούν σε γλά-
στρες ετοιμάζεται μείγμα από κηπόχωμα, κο-
πριά (ή τύρφη) και άμμο, σε αναλογία 1:1:1, στο 

οποίο προστίθεται και υπερφωσφορικό λίπα-
σμα.

Κορυφολόγημα. Σκοπός του κορυφολογήμα-
τος είναι η δημιουργία φυτών με περισσότερους 
βλαστούς, άρα και περισσότερα άνθη. Τα χρυ-
σάνθεμα κορυφολογούνται όταν αποκτήσουν 6 
φύλλα. Κόβεται ένα μικρό τμήμα της κορυφής 
του βλαστού με δύο φύλλα. Με αυτό τον τρό-
πο, το φυτό αποκτά τέσσερα νέα στελέχη, που 
βλαστάνουν από τις μασχάλες των φύλλων που 
απέμειναν. Τα άνθη σχηματίζονται στην κορυ-
φή των στελεχών.

Ξεμπουμπούκιασμα. Η εργασία αυτή γί-
νεται μόνο στα χρυσάνθεμα που ανήκουν στις 
ομάδες των Διακοσμητικών και των Μεγανθών. 
Στις ποικιλίες που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, 
αφαιρούνται όλα τα πλάγια μπουμπούκια, μόλις 
εμφανισθούν, με σκοπό να παραχθεί ένα μόνο 
μεγάλο άνθος σε κάθε στέλεχος.

Υποστύλωση. Όταν τα φυτά χρειάζονται 
υποστύλωση, χρησιμοποιούνται πλέγματα συρ-
μάτινα ή πλαστικά, όπως στα γαρίφαλα.

Προβλήματα της καλλιέργειας
Μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήμα-

τα που εμφανίζονται στις καλλιέργειες του χρυ-
σάνθεμου, είναι τα εξής:
-    Χλώρωση. Προκαλείται από ζημιές στις ρί-

ζες, που μπορεί να οφείλονται σε λιπάσματα, 
πολλά άλατα στο έδαφος, υπερβολική εδαφι-
κή υγρασία, τροφοπενίες, κ.λ.π.

-    Καθυστερημένη βλάστηση. Πιθανές αιτίες 
είναι η έλλειψη φωσφόρου, η υπερβολική λί-
πανση, η παρουσία ιώσεων, οι νηματώδεις, 
τα έντομα, κ.ά .

-     Βλαστοί χωρίς άνθος. Αιτία μπορεί να είναι 
οι χαμηλές θερμοκρασίες κατά το σχηματι-
σμό των ανθοφόρων οφθαλμών, τα έντομα, η 
καθυστέρηση στην εφαρμογή του κορυφολο-
γήματος, κ.λ.π.
Εχθροί και ασθένειες
Οι σημαντικότερες ασθένειες που παρουσιά-

ζονται στα φυτά είναι η σεπτορίαση και η ασκο-
χύτωση, που οφείλονται σε μύκητες που προκα-
λούν κηλίδες στα φύλλα και παραμόρφωση στα 
άνθη (ασκοχύτωση). Αντιμετωπίζονται με ψεκα-
σμούς με μυκητοκτόνα και μέτρα υγιεινής.
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Άλλες ασθένειες είναι ο βοτρύτης, η σκωρί-
αση, το ωίδιο, η βερτισιλλίωση, καθώς και δι-
άφορες ιώσεις και προσβολές των ριζών, που 
περιορίζονται με χρήση υγιούς πολλαπλασι-
αστικού υλικού, κατάλληλους ψεκασμούς και 
εδαφική απολύμανση.

Από τους ζωικούς εχθρούς συνηθέστεροι εί-
ναι οι αφίδες, οι θρίπες, οι τετράνυχοι, οι αλευ-
ρώδεις, οι φυλλορύκτες, διάφορα φυλλοφάγα 
έντομα και οι νηματώδεις, που αντιμετωπίζο-

νται με ψεκασμούς καθώς και απολύμανση του 
εδάφους.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων
Το στάδιο κοπής των ανθέων εξαρτάται από 

την ποικιλία. Στις Μεγανθείς το άνθος κόβεται 
πριν φύγει τελείως το πράσινο χρώμα από τα 
κεντρικά ανθίδια, ενώ στις Πομπόν το κεντρικό 
άνθος πρέπει να είναι καλά αναπτυγμένο, αλλά 
τα πλάγια άνθη να έχουν ακόμη λίγο πράσινο 
χρώμα στα κεντρικά τους ανθίδια. Τα άνθη των 

Εικ. 6.36
Χρυσάνθεμο
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ποικιλιών τύπου Ανεμώνας πρέπει να κόβο-
νται σε πιο προχωρημένο στάδιο, από αυτό στο 
οποίο κόβονται οι Μονές.

Μετά τη συλλογή τοποθετούνται για λίγες 
ώρες σε νερό που περιέχει συντηρητικό. Μετα-
φέρονται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις.

Στο ανθοδοχείο συντηρούνται καλά για πολλές 
ημέρες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τα σημαντικότερα φυτά που καλλιεργούνται για κομμένο λουλούδι είναι το αστράκι, 
η βιολέτα, η γαριφαλιά, η ζέρμπερα, η τριανταφυλλιά και το χρυσάνθεμο.

Το αστράκι είναι μονοετές φυτό, η βιολέτα διετές, η γαριφαλιά και το χρυσάνθεμο, αν και 
είναι πολυετή, καλλιεργούνται σαν ετήσια, ενώ η ζέρμπερα και η τριανταφυλλιά καλλιεργού-
νται σαν πολυετή.

Η εποχή της κανονικής ανθοφορίας τους είναι την άνοιξη συνηθέστερα για τη βιολέτα, 
άνοιξη-φθινόπωρο για τη ζέρμπερα και την τριανταφυλλιά, καλοκαιρι-φθινόπωρο για τη γα-
ριφαλιά και το αστράκι και φθινόπωρο για το χρυσάνθεμο.

Η ανθοφορία όμως μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να επιτευχθεί τις επιθυμητές εποχές, με 
επέμβαση στους κατάλληλους παράγοντες.

Στο αστράκι μπορεί να ρυθμιστεί ο φωτισμός και η θερμοκρασία, στη γαριφαλιά η εποχή 
φύτευσης των μοσχευμάτων και ο χρόνος εφαρμογής των κορυφολογημάτων, στη ζέρμπερα 
η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τις καλλιεργητικές φροντίδες (ποτίσματα, αφαίρεση μπου-
μπουκιών), στην τριανταφυλλιά η θερμοκρασία και το κορυφολόγημα και στα χρυσάνθεμα ο 
φωτισμός σε συνδυασμό με την επιλογή ποικιλιών.

Πολλαπλασιάζονται με σπόρο (αστράκι, βιολέττα, ζέρμπερα), μοσχεύματα (γαριφαλιά, 
χρυσάνθεμο, μερικές τριανταφυλλιές), παραφυάδες (ζέρμπερα, χρυσάνθεμο) ή εμβολιασμό 
(τριανταφυλλιά).

Απαιτούνται για όλες τις καλλιέργειες τακτικά ποτίσματα, ζιζανιοκτονίες, φυτοπροστασία 
ή ειδικές φροντίδες όπως κορυφολόγημα και αφαίρεση των πλάγιων οφθαλμών (γαριφαλιά, 
τριανταφυλλιά, χρυσάνθεμο) ή δραστικό κλάδεμα (τριανταφυλλιά).
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πότε καλλιεργείται το αστράκι; Τι κλίμα και τι έδαφος προτιμά;
2.  Πώς πολλαπλασιάζεται το αστράκι; Ποιες είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες που 

απαιτεί;
3.  Ποιες είναι οι συνηθέστερες ασθένειες που παρουσιάζονται στα αστράκια; Πώς αντι-

μετωπίζονται; Πώς γίνεται η συλλογή και η συντήρηση των ανθέων;
4.  Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη της βιολέτας; Πώς γίνεται ο 

πολλαπλασιασμός της;
5.  Ποιες καλλιεργητικές φροντίδες απαιτεί η βιολέτα; Ποια προβλήματα μπορεί να πα-

ρουσιασθούν στην καλλιέργειά της; Πώς γίνεται η συλλογή και συντήρηση των ανθέ-
ων της βιολέτας;

6. Ποιες είναι οι συνθήκες ανάπτυξης της γαριφαλιάς; Πώς πολλαπλασιάζεται;
7.  Ποιες είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτεί η γαριφαλιά; Ποια προβλήματα 

μπορούν να εμφανισθούν;
8. Πότε καλλιεργείται η ζέρμπερα; Τι κλίμα και τι έδαφος απαιτεί;
9. Πώς πολλαπλασιάζεται η ζέρμπερα; Ποιες καλλιεργητικές φροντίδες απαιτεί;

10. Ποιες είναι οι συνθήκες ανάπτυξης της τριανταφυλλιάς; Πώς πολλαπλασιάζεται;
11. Πώς γίνεται το κλάδεμα της τριανταφυλλιάς;
12. Πώς γίνεται ο διαχωρισμός των ποικιλιών του χρυσάνθεμου; Πότε καλλιεργείται;
13. Ποιες είναι οι συνθήκες ανάπτυξης του χρυσάνθεμου: Πώς πολλαπλασιάζεται;
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Σπορά βιολέτας και επιλογή φυτών με διπλά άνθη.

Σκοπός
Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να εφαρμόζει το σωστό τρόπο σποράς για τον πολ-

λαπλασιασμό της βιολέτας και από τα νέα φυτά που θα αναπτυχθούν, να μπορεί να επιλέγει 
αυτά που θα δώσουν διπλά άνθη.

Απαπούμενα υλικά
Κιβώτια σποράς
Σπόροι βιολέτας
Κοπριά, τύρφη, περλίτης
Ποτιστήρι
Διαφανές πλαστικό
Ταμπέλες.

Εκτέλεση
Ετοιμάζετε εδαφικό μείγμα από κοπριά- τύρφη- περλίτη σε αναλογία 1:1:1. Γεμίζετε τα 

κιβώτια με το εδαφικό μείγμα μέχρι 2εκ. από το χείλος τους, ισοπεδώνετε, ποτίζετε και περι-
μένετε να στραγγίσει το νερό.

Ανοίγετε μικρές κοιλότητες στο έδαφος βάθους 1εκ. και σε απόσταση 10εκ. τη μια από την 
άλλη. Σε κάθε κοιλότητα βάζετε 3 σπόρους και σκεπάζετε με λίγη άμμο ή άλλο ελαφρύ χώμα, 
για να γίνει εύκολα το φύτρωμα.

Ποτίζετε προσεκτικά με ποτιστήρι. Σκεπάζετε με διαφανές πλαστικό για να διατηρείται η 
υγρασία και τοποθετείτε σε θερμοκήπιο ή προφυλαγμένο χώρο.

Πάνω στο κιβώτιο τοποθετείτε ταμπέλα με τα ονόματα της ομάδας των μαθητών, το όνομα 
του φυτού και την ημερομηνία σποράς.

Ελέγχετε τα κιβώτια και ποτίζετε, ώστε να μη στεγνώσει το έδαφος. Το φύτρωμα γίνεται 
ερίπου 15 ημέρες αργότερα, αν η θερμοκρασία εδάφους είναι 18-22°C ή 8-10 ημέρες, αν 
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είναι 20-25°C. Μετά το φύτρωμα, συνεχίζονται τα ποτίσματα, όταν χρειάζονται και αναση-
κώνετε βαθμιαία το πλαστικό.

Όταν τα φυτά μεγαλώσουν και αποκτήσουν 6-7 πραγματικά φύλλα, γίνεται η επιλογή των 
φυτών που θα δώσουν διπλά άνθη. Η επιλογή θα γίνει παρατηρώντας το χρώμα και το σχήμα 
των φύλλων, καθώς και τους λοβούς στο 6ο φύλλο των σπορόφυτων. Συμβουλευθείτε τις πλη-
ροφορίες που δίνονται στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο του βιβλίου σας,“ 6.3 Βιολέτα

Κρατήστε ημερολόγιο με τις ημερομηνίες σποράς, φυτρώματος και διαλογής, τις θερμο-
κρασίες του χώρου και το ρυθμό ανάπτυξης των σπορόφυτων.

Εργαστηριακή άσκηση 2

Κορυφολόγημα φυτών γαριφαλιάς.

Σκοπός
Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να κορυφολογεί με σωστό τρόπο τα φυτά της γα-

ριφαλιάς.

Απαιτούμενα υλικά
Νεαρά φυτά γαριφαλιάς προερχόμενα από μοσχεύματα, ηλικίας περίπου ενός μήνα.

Εκτέλεση
Παρατηρήστε προσεκτικά τα φυτά. Θα πρέπει να έχουν αναπτυγμένον έναν κεντρικό βλα-

στό. Καθορίζετε το μήκος του βλαστού που πρέπει να αφαιρεθεί. Υπολογίστε ότι μετά το 
κορυφολόγημα στο φυτό θα παραμείνουν 4-6 ζευγάρια φύλλων.

Πιάνετε την κορυφή του φυτού με τα δύο δάκτυλα και χρησιμοποιώντας σαν υπομόχλιο 
το δείκτη, σπάζετε το κομμάτι που θα αφαιρεθεί, ακριβώς στο γόνατο. Μαζεύετε τα τμήματα 
που κόψατε μακριά από το χώρο των φυτών και δεν τα αφήνετε ανάμεσα ή κοντά στα ριζωμέ-
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να μοσχεύματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνουν εστία ανάπτυξης μικροοργανισμών.
Ελέγχετε τακτικά τα φυτά, ποτίζετε όταν χρειάζεται και απομακρύνετε όσα καταστρέφο-

νται.
Μετά από 25-30 ημέρες, γίνεται με τον ίδιο τρόπο και δεύτερο κορυφολόγημα στους πλά-

γιους βλαστούς που δημιουργήθηκαν σε αυτό το διάστημα. Αφαιρείτε από κάθε νέο βλαστό 
την κορυφή μαζί με τμήμα του βλαστού, ώστε να μένουν σε αυτόν 3-5 ζευγάρια φύλλων. Απο-
μακρύνετε τα τμήματα του φυτού που κόπηκαν.

Κρατήστε ημερολόγιο των εργασιών και της ανάπτυξης των φυτών. Σημειώνετε σε κάθε 
επίσκεψη το ύψος των φυτών, τον αριθμό και το μήκος των νέων βλαστών.

Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το χρόνο εφαρμογής του κορυφολογήματος στις 
καλλιέργειες της γαριφαλιάς, θα βρείτε στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο του βιβλίου σας, “6.4 
Γαριφαλιά”.

Εργαστηριακή άσκηση 3

Ξεμπουμπούκιασμα αναπτυγμένων φυτών γαριφαλιάς.

Σκοπός
Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να κάνουν σωστά το ξεμπουμπούκιασμα της 

γαριφαλιάς.

Απαιτούμενα Υλικά
Αναπτυγμένα φυτά γαριφαλιάς με σχηματισμένα μπουμπούκια, που όμως είναι ακόμη μι-

κρά.

Εκτέλεση
Στις μονανθείς ποικιλίες ( Γαλλικές και Αμερικάνικες ), για να αναπτυχθεί καλύτερα το 

κεντρικό άνθος, κάνουμε ξεμπουμπούκιασμα δηλαδή αφαίρεση όλων των πλάγιων ανθοφό-
ρων βλαστών.

Η εργασία αυτή γίνεται με τον εξής τρόπο:
Όταν τα πλάγια μπουμπούκια είναι ακόμη πολύ μικρά, αλλά πιάνονται εύκολα ( σαν μι-

κρά μπιζέλια), αφαιρείτε όλους τους πλάγιους ανθοφόρους βλαστούς. Κόβετε με το χέρι και 
πάντα πρωινές ώρες, για να σπάζουν οι βλαστοί εύκολα.

Συγχρόνως κόβετε και τους ανώτερους πλάγιους φυλλοφόρους βλαστούς, που βρίσκονται 
μέχρι 30-35εκ. κάτω από το κεντρικό άνθος.

Τα κομμάτια που αφαιρούνται μαζεύονται και απομακρύνονται από το χώρο που βρίσκο-
νται τα φυτά.

Στις πολυανθείς ποικιλίες, αντίθετα, αφαιρείτε το κεντρικό άνθος, για να μπορέσουν να 
αναπτυχθούν καλύτερα οι πλάγιοι ανθοφόροι.

Άλλες πληροφορίες σχετικά με το ξεμπουμπούκιασμα της γαριφαλιάς, θα βρείτε στο αντί-
στοιχο υποκεφάλαιο του βιβλίου σας, “6.4 Γαριφαλιά”.
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Στα μεγαλύτερης ηλικίας φυτά κλαδεύετε ανάλογα με την ευρωστία των φυτών, ώστε να 
αποκτήσουν ένα ωραίο κυπελοειδές σχήμα.

Φυτό πριν το κλάδεμα         Μακρύ κλάδεμα                   Κοντό κλάδεμα

Εργαστηριακή άσκηση 4

Κλάδεμα αναπτυγμένων φυτών τριανταφυλλιάς.

Σκοπός
Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να εκτελεί το σωστό κλάδεμα σε αναπτυγμένα 

φυτά τριανταφυλλιάς.

Απαιτούμενα υλικά
Φυτά τριανταφυλλιάς
Κλαδευτήρι.

Εκτέλεση
Κόβετε από τη βάση τους όλα τα ξερά, πολύ αδύνατα και σπασμένα κλαδιά. Κόβετε επί-

σης από τη βάση τους τους βλαστούς που φύονται με κατεύθυνση προς το κέντρο του φυτού ή 
βρίσκονται σε θέση που δεν ευνοούν το επιθυμητό σχήμα.

Αφήνετε 3-5 από τους περισσότερο εύρωστους βλαστούς, που τους κλαδεύετε ανάλογα με 
την ηλικία και τη ζωηρότητα του φυτού.

Στα νεαρά φυτά γίνεται κοντό κλάδεμα για να δημιουργήσουμε ζωηρούς και χονδρούς 
βλαστούς. Κόβετε λοιπόν τους βλαστούς που απέμειναν στους 2-3 οφθαλμούς. Το ίδιο αυστη-
ρά κλαδεύετε μετά από ένα βαρύ χειμώνα, κατά τον οποίο ζημιώθηκε το φυτό.

Στις δενδρώδεις ποικιλίες οι βλαστοί κόβονται σε μήκος 4-6 ματιών.
Οι αναρριχώμενες μονόφορες ποικιλίες κορυφολογούνται ώστε να αποκτήσουν μήκος 50-

80εκ. από το έδαφος. Οι πολύφορες με μεγάλα ή μικρά άνθη όμως που προέρχονται από 
υβρίδια τσαγιού ή φλοριμπούντα, κορυφολογούνται μόνο κατά 5εκ. για να μην αποκτήσουν 
θαμνώδες σχήμα.
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Τις ίδιες αρχές εφαρμόζετε και στις ήδη διαμορφωμένες δενδρώδεις τριανταφυλλιές. Στις 
δενδρώδεις αφαιρούνται από τη βάση τους οι αδύνατοι βλαστοί και αυτοί που έχουν κατεύ-
θυνση προς το κέντρο του φυτού, για να αποκτήσει αυτό ανοικτό σχήμα, ενώ οι υπόλοιποι 
βλαστοί κλαδεύονται μέτρια.

Τις αναρριχώμενες μονόφορες ποικιλίες που ανθίζουν σε βλαστούς του προηγούμενου 
χρόνου, δεν τις κλαδεύετε, αλλά κόβετε μόνο τους βλαστούς που άνθισαν την περασμένη 
χρονιά και αφήνετε όλους τους νέους. Στις πολύφορες αφήνετε 1-2 βλαστούς σε κάθε γόνατο, 
οι οποίοι κλαδεύονται σε 2-4 οφθαλμούς, ανάλογα με τη ζωηρότητα των φυτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλάδεμα, θα πάρετε από το αντίστοιχο υποκε-
φάλαιο του βιβλίου σας, “6.5 Τριανταφυλλιά”.

Εργαστηριακή άσκηση 5

Πολλαπλασιασμός φυτών χρυσάνθεμου με μοσχεύματα.

Σκοπός
Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να προετοιμάζει σωστά τα μοσχεύματα για τον 

πολλαπλασιασμό του χρυσάνθεμου.

Απαιτούμενα υλικά
1) Μητρικά φυτά χρυσάνθεμου, καλά αναπτυγμένα
2) Τελάρα φύτευσης
3) Τύρφη, περλίτης
4) Διαφανές πλαστικό
5) Ταμπέλες.

Εκτέλεση
Ετοιμάζετε εδαφικό μείγμα από τύρφη και περλίτη, σε αναλογία 1:1. Γεμίζετε τα τελάρα 

με το μείγμα, μέχρι 2-3εκ. από το χείλος τους.
Τα μοσχεύματα κόβονται από επάκριους βλαστούς που δεν έχουν σχηματισμένους ανθο-

φόρους οφθαλμούς και έχουν μήκος 8-10εκ. Το κόψιμο γίνεται με το χέρι, ώστε να αποφεύ-
γεται η μετάδοση ασθενειών μεταξύ των φυτών. Προσπαθήστε να έχουν όλα τα μοσχεύματα 
περίπου το ίδιο μήκος και την ίδια ηλικία, για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη άνθηση. Αφαιρέ-
στε τα φύλλα στο τμήμα του μοσχεύματος που θα τοποθετηθεί μέσα στο έδαφος.

Φυτεύετε τα μοσχεύματα σε γραμμές στα τελάρα, σε απόσταση 5εκ. το ένα από το άλλο 
και 8-10εκ. μεταξύ των γραμμών και πιέζετε ελαφρά το έδαφος γύρω από αυτά.

Σε κάθε τελάρο τοποθετείτε ταμπέλα με τα ονόματα της ομάδας των μαθητών, το όνομα 
του φυτού και την ημερομηνία φύτευσης. Τοποθετείτε τα τελάρα σε χώρο με υδρονέφωση 
ή τα ποτίζετε και τα σκεπάζετε με διαφανές πλαστικό, για να μη χάσουν την υγρασία τους. 
Φροντίστε η θερμοκρασία του χώρου ριζοβολίας να είναι περίπου 15°C, ενώ του εδάφους 
18-20°C.
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Παρακολουθείτε τακτικά τα μοσχεύματα, ποτίζετε όταν χρειάζεται, ώστε το έδαφος να 
κρατιέται πάντα νωπό και απομακρύνετε τα πιθανά κατεστραμμένα μοσχεύματα. Θα ριζοβο-
λίσουν σε 1-3 εβδομάδες, οπότε και μπορούν να μεταφυτευθούν.

Πληροφορίες σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των χρυσανθέμων, μπορείτε να πάρετε από 
το αντίστοιχο υποκεφάλαιο του βιβλίου σας, “6.6 Χρυσάνθεμο”.
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Γενικά

Καλλιέργεια βοβλωδών 
ανθοκομικών ειδών

Εικ. 7.1
Τουλίπες σε ανθοδοχείο

Στην κατηγορία των βολβωδών ειδών ανή-
κουν πολλά διαφορετικά φυτά, όλα όμως έχουν 
ένα κοινό γνώρισμα: διαθέτουν διογκωμένους 
υπόγειους βλαστούς, διαφόρων σχημάτων, που 

βοηθούν τα φυτά να επιζήσουν την περίοδο που 
ξεραίνεται το φύλλωμά τους, ενώ τους προσφέ-
ρουν τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για 
να ξεκινήσουν τη νέα τους βλάστηση, μερικούς 
μήνες αργότερα. Μερικά από αυτά τα φυτά 
έχουν πολύ ωραία διακοσμητικά άνθη, γι’ αυτό 
καλλιεργούνται και για παραγωγή κομμένου 

7
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λουλουδιού. Τα σημαντικότερα από αυτά θα 
περιγραφούν συνοπτικά, σε αυτό το κεφάλαιο.

Ανεμώνα

Καταγωγή
Η ανεμώνα (Anemone sp, Ranunculaceae) 

είναι φυτό αυτοφυές των μεσογειακών χω-
ρών. Μερικά άγρια είδη, μεταξύ των οποίων 
και αυτό που έδωσε μετά από βελτίωση την 
Anemone coronaria, που καλλιεργείται για 
κομμένο άνθος, είναι ιθαγενές στη χώρα μας.

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό ποώδες, πολυετές, χαμηλής ανά-

πτυξης (15-35εκ.), με κονδυλώδεις ρίζες, πε-
πλατυσμένες, με ακανόνιστο σχήμα. Τα άνθη 
του είναι μονά ή διπλά (μια ή πολλές σειρές πε-
τάλων), λευκά, κόκκινα, ροζ ή μπλε. Τα φύλλα 
είναι τρίλοβα, με βαθύ σχίσιμο και βγαίνουν, 
όπως και τα άνθη, από τον κόνδυλο, χωρίς βλα-

στό.
Τα καλλιεργούμενα φυτά είναι ποικιλίες των 

τριών κυριοτέρων ειδών ανεμώνας που καλλι-
εργούνται και είναι τα εξής:
-   Anemone blanda, ύψους 15εκ., με άνθη με 10-

25 πέταλα.
-   Anemone coronaria, ύψους 25-30εκ., με μονά 

ή διπλά άνθη.
-   Anemone japonica, ύψους 60-90εκ., με μεγά-

λα, μονά ή διπλά άνθη.

Πολλαπλασιασμός
Η ανεμώνα πολλαπλασιάζεται με κονδύ-

λους και σπόρο. Για την παραγωγή ανθέων 
χρησιμοποιούνται κόνδυλοι που φυτεύονται το 
φθινόπωρο (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο), αφού 
προηγουμένως τοποθετηθούν σε νερό με μυ-
κητοκτόνο για 24 ώρες. Φυτεύονται σε βάθος 
4-6εκ., με το επίπεδο τμήμα τους προς τα κάτω 
και σε αποστάσεις 20 εκ. περίπου μεταξύ τους, 
σε τετράγωνα ή ρόμβους.

Μετά τη φύτευση, προαιρετικά, σκεπάζεται 
η επιφάνεια του εδάφους με χόρτα, ψάθες ή 
χωνεμένη κοπριά μεγάλης περιεκτικότητας σε

Εικ. 7.2
Ανεμώνες μονές

7.1
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άχυρο, για να διατηρείται αυτό υγρό. Όταν 
βλαστήσουν τα φυτά, 2-3 εβδομάδες αργότερα, 
η κάλυψη απομακρύνεται.

Η άνθηση ολοκληρώνεται με το τέλος της 
άνοιξης και οι κόνδυλοι δε χρησιμοποιούνται 
ξανά, γιατί τα άνθη τους δε θα είναι καλής ποι-
ότητας πλέον.

Ο πολλαπλασιασμός μπορεί να γίνει και 
με σπόρο. Τα άνθη που θα παραχθούν, όμως, 
θα έχουν διάφορα χρώματα, γι’ αυτό ο τρόπος 
αυτός πολλαπλασιασμού χρησιμοποιείται μόνο 
για παραγωγή νέων κονδύλων. Η σπορά γίνε-
ται στα πεταχτά, Αύγουστο - Σεπτέμβριο και τα 
σπορόφυτα μεταφυτεύονται Οκτώβριο - Νοέμ-
βριο.

Μόλις ξεκινήσει η ανθοφορία, νωρίς την 
άνοιξη, τα άνθη αφαιρούνται για να αναπτυ-
χθούν καλά τα ριζώματα. Τον Ιούνιο, αφού ξε-
ραθούν τελείως τα φύλλα, εκριζώνονται οι νέοι 
κόνδυλοι, που καθαρίζονται και αποθηκεύονται 
σε στεγνό, σκοτεινό και αεριζόμενο χώρο.

Η ανεμώνα αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα 
εδάφη, αλλά προτιμά τα ελαφρά αμμοπηλώδη 
χωρίς πολύ ασβέστιο, που στραγγίζουν και αε-
ρίζονται καλά. Απαιτεί θέσεις ηλιαζόμενες, ή 

ημισκιαζόμενες, με χαμηλές νυχτερινές θερμο-
κρασίες. Για να ανθίσουν οι ανεμώνες χρειά-
ζονται να περάσουν ένα διάστημα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. Αντέχουν στον παγετό.

Κατά την ανθοφορία τους τα φυτά πρέπει να 
προστατεύονται από ισχυρούς ανέμους.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Απαραίτητο είναι να γίνονται τα 

ποτίσματα κανονικά και να μην υπάρχει υπερ-
βολική εδαφική υγρασία, που καταστρέφει τα 
ριζώματα. Προτιμάται το πότισμα με σταγόνες, 
για να μη βρέχεται το φύλλωμα.

Λίπανση. Πριν από το φύτεμα, ενσωματώ-
νονται στο έδαφος οι ποσότητες λιπασμάτων 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.2. Μπορεί 
να προστεθεί και θειϊκή αμμωνία επιφανειακά, 
ανάλογα με τις ανάγκες των φυτών. Οι μεγά-
λες ποσότητες λιπασμάτων αποφεύγονται, γιατί 
εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των φυτών και 
συσσωρεύουν άλατα στο έδαφος. Με την έναρ-
ξη της ανθοφορίας γίνεται λίπανση με νιτρικό 
κάλιο, στην περίπτωση που πρέπει να βελτιωθεί 
η ποιότητα των ανθέων.

Ζιζανιοκτονία. Επιβάλλεται η ζιζανιοκτο-

Εικ. 7.3
Ανεμώνες διπλές

24-0099_sel_5-328.indd   20524-0099_sel_5-328.indd   205 12/3/2019   2:08:27 PM12/3/2019   2:08:27 PM



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7206

νία, που γίνεται με σκαλίσματα, καθώς και η 
τακτική αφαίρεση των υπερώριμων ανθέων, 
προκειμένου να συνεχίζεται η άνθηση.

Προβλήματα της καλλιέργειας.
Η συγκέντρωση αλάτων στο έδαφος έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φυτών με μικρά 
άνθη και κοντά στελέχη.

Εχθροί και ασθένειες.
Η ανεμώνα είναι σχετικά ανθεκτική στις 

ασθένειες και τους ζωικούς εχθρούς. Οι μι-
κροοργανισμοί που προσβάλλουν τα φυτά μπο-
ρούν να προκαλέσουν σκωριάσεις και βοτρύ-
τη, που αντιμετωπίζονται με ψεκασμούς με τα 
κατάλληλα μυκητοκτόνα. Για τον περιορισμό 
του βοτρύτη συνιστάται η 
αραιή φύτευση, καθώς και 
το αραίωμα των φύλλων. 
Μερικές φορές παρατηρεί-
ται προσβολή από αφίδες, 
θρίπες, ακάρεα ή φυλλοφά-
γες κάμπιες, που καταπολε-
μούνται με εντομοκτόνα και 
ακαρεοκτόνα.

Συγκομιδή και συντήρηση 
των ανθέων

Τα άνθη κόβονται από 
χαμηλά, για να έχουν με-
γάλο στέλεχος, όταν τα πέ-
ταλά τους έχουν αποκτήσει 
το χρώμα τους αλλά είναι 
ακόμη κλειστά. Το κόψιμο 
γίνεται το απόγευμα και τα 
άνθη αποθηκεύονται σε χα-
μηλή θερμοκρασία 2-5°C. 
Διατηρούνται αρκετές ημέ-
ρες στο ανθοδοχείο.

Χρησιμοποίηση
Καλλιεργείται για κομ-

μένο άνθος και προτιμάται 
για τα ζωηρόχρωμα άνθη 
της και το ωραίο, ελαφρύ 
φύλλωμά της. Στους κήπους 
και τα πάρκα φυτεύεται 
ομαδικά σε παρτέρια και 

χλοοτάπητες, μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα 
ανθόφυτα και βολβώδη. Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε βραχόκηπους.

Γλαδίολος

Καταγωγή
Ο γλαδίολος (Gladiolus sp, Iridaceae) είναι 

αυτοφυές φυτό των παραμεσογείων χωρών, 
της Βόρειας Σαχάρας και της Νότιας Αφρικής. 
Στην Ελλάδα υπάρχουν 4 αυτοφυή είδη. Οι

Εικ. 7.4
Γλαδίολος

7.2
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καλλιεργούμενες ποικιλίες προέρχονται από 
είδη της Νότιας Αφρικής.

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό πολυετές, χωρίς βλαστούς και τα 

φύλλα του, που είναι μακριά και λογχοειδή, εκ-
πτύσσονται από τον κεντρικό οφθαλμό του κον-
δυλόμορφου βολβού του. Όταν αναπτυχθούν 
6-7 φύλλα, βγαίνει το στέλεχος της ταξιανθίας, 
με 6-20 άνθη άσπρα, κίτρινα ή κόκκινα σε διά-
φορες αποχρώσεις και σε διάφορα μεγέθη, δι-
αμέτρου 4-15εκ.

Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες προέρχονται 
από είδη της Νότιας Αφρικής. Τα φυτά που 
καλλιεργούνται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
−    Στα υβρίδια της ποικιλίας G. primulinus, με 

ανθικό στέλεχος κοντό, λεπτό αλλά δυνατό 
και με άνθη μικρά, με μικρή ή καθόλου ανα-
δίπλωση των πετάλων.

−    Στα υπόλοιπα υβρίδια, με μακρύτερο ανθικό 
στέλεχος, με περισσότερα και μεγαλύτερα 
άνθη, με μεγάλο άνοιγμα πετάλων, που στα 
άκρα αναδιπλώνονται.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με βολβούς. Οι βολβοί 

κατατάσσονται σε μεγέθη, ανάλογα με το μή-
κος της περιφέρειάς τους. Βολβοί με μέγεθος 
μικρότερο από 8 (δηλ. με περίμετρο 8 εκ.) δεν 
καλλιεργούνται για παραγωγή κομμένου άν-
θους.

Η φύτευση, που ξεκινά από τέλος Φεβρουά-
ριου ανάλογα με το κλίμα της περιοχής, μπορεί 
να συνεχισθεί μέχρι και τον Ιούλιο. Οι βολβοί 
διατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία (2-4°C) 
και φυτεύονται τμηματικά ανά 15νθήμερο, ώστε 
να υπάρχει συνεχής άνθηση μέχρι το φθινόπωρο.

Το φύτεμα γίνεται με διάφορους τρόπους:
-     σε γραμμές, πάνω σε σαμάρια, που απέχουν 

μεταξύ τους 35-50εκ., ενώ οι αποστάσεις με-
ταξύ των βολβών πάνω στις γραμμές είναι 
περίπου 20εκ.

-     σε αλίες και αποστάσεις 15 x 20εκ. ή 10 x 
15εκ.
Το βάθος φύτευσης είναι 10-12εκ. Μετά από 

20 ημέρες αρχίζει το φύτρωμα. Με την εμφά-

νιση του 6ου φύλλου εμφανίζεται και το ανθι-
κό στέλεχος, ενώ 40 ημέρες αργότερα ξεκινά η 
ανάπτυξη των ανθέων. Τα φυτά ξεραίνονται 2-3 
μήνες μετά την άνθηση.

Ο χρόνος που απαιτείται για την άνθηση 
εξαρτάται από την ποικιλία, καθώς και από τις 
καιρικές συνθήκες. Σε υψηλές θερμοκρασίες 
και έντονο φωτισμό, η ανθοφορία ξεκινά γρη-
γορότερα, από ότι στις αντίθετες συνθήκες.

Οι γλαδίολοι, όμως, μπορούν να καλλιερ-
γηθούν και να ανθίσουν σχεδόν όλο το χρόνο, 
αλλά από Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο πρέπει 
να φυτεύονται σε μέρη με ήπιο κλίμα, ενώ το 
χειμώνα η φυτεία πρέπει να προστατεύεται σε 
θερμοκήπιο.

Μετά τη φύτευση των βολβών και τη βλάστη-
ση των φύλλων, ο βολβός που φυτεύθηκε αρχί-
ζει να ζαρώνει και να ξεραίνεται, ενώ συγχρό-
νως στη βάση των φύλλων και ακριβώς πάνω 
από αυτόν αναπτύσσεται ο νέος βολβός. Στη 
συνέχεια και ενώ προχωρεί η ανάπτυξη, γύρω 
από το νέο βολβό σχηματίζονται πολλά μικρά 
βολβίδια, τα οποία αφού ξεραθούν τα φυτά, 
μαζεύονται και καλλιεργούνται για να αναπτυ-
χθούν και να χρησιμοποιηθούν ως πολλαπλασι-
αστικό υλικό.

Η παραγωγή των νέων βολβών γίνεται την 
άνοιξη και το καλοκαίρι σε εδάφη πολύ ελα-
φρά, που λιπαίνονται με τις ίδιες περίπου πο-
σότητες λιπασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για 
τη βασική λίπανση και καλύπτονται με στρώμα 
τύρφης ή άχυρου.

Τα ποτίσματα και τα σκαλίσματα γίνονται 
τακτικά. Οι ταξιανθίες αφαιρούνται μόλις εμ-
φανισθούν, τα φύλλα όμως παραμένουν και 
όταν μαραθούν, οι νέοι βολβοί βγαίνουν από το 
έδαφος, στεγνώνουν, καθαρίζονται, απολυμαί-
νονται και αποθηκεύονται.

Οι γλαδίολοι μπορούν να καλλιεργηθούν σε 
ποικιλία εδαφών, αποδίδουν όμως καλύτερα σε 
εδάφη βαθιά, γόνιμα, ελαφρά, στραγγερά, που 
δέχονται άφθονο ηλιακό φως τουλάχιστον 7-8 
ώρες καθημερινά. Το εδαφικό pH μπορεί να 
είναι 6,7-7,5. Οι περιοχές καλλιέργειας πρέπει 
να μην είναι εκτεθειμένες σε ανέμους και πα-
γετούς.
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Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Το πότισμα πρέπει να είναι τακτι-

κό και τα φυτά δεν πρέπει να διψάσουν. Μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι γνωστοί τρό-
ποι ποτίσματος.

Εικ. 7.5
Διάφορες ποικιλίες γλαδίολου

Λίπανση. Η βασική λίπανση γίνεται σύμφω-
να με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.2. Η 
εδαφική κατεργασία πρέπει να είναι πολύ καλή 

και σε μεγάλο βάθος για να διευκολύνεται η 
καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Επιφανειακά και σε τρεις δόσεις προστίθε-
ται θειϊκή αμμωνία. Κατά τη βασική λίπανση 
μπορεί να προστεθεί και καλά χωνεμένη κο-
πριά (2-4 τόνοι στο στρέμμα), υπάρχει όμως και 
η άποψη ότι πρέπει να αποφεύγεται, γιατί ευνο-
είται η ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Ζιζανιοκτονία. Είναι απαραίτητη, ώστε να 
διατηρείται πάντα το έδαφος καθαρό. Χρησιμο-
ποιούνται ζιζανιοκτόνα ή γίνονται σκαλίσματα.

Υποστύλωση χρειάζεται όταν το έδαφος 
είναι πολύ ελαφρύ ή η περιοχή έχει πολλούς 
ανέμους. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται συρμάτινο 
πλέγμα, όπως στα γαρίφαλα ή απλοί πάσσα-
λοι τοποθετημένοι κατά διαστήματα, που συν-
δέονται με οριζόντιο πλαστικό νήμα πάνω στο 
οποίο ακουμπούν τα φυτά.

Προβλήματα της καλλιέργειας
Στα φύλλα μπορεί να εμφανισθεί χλώρω-

ση αν το έδαφος είναι αλκαλικό ή κάψιμο στις 
άκρες τους, αν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές 
και τα φυτά διψάσουν. Ο μαρασμός των φυτών 
μπορεί να οφείλεται σε παθογόνες αιτίες αλλά 
και υπερβολική ποσότητα αζώτου στο έδαφος, 
βαρύ ή πολύ υγρό έδαφος ή ανώριμους βολ-
βούς.

Κάμψη του ανθικού στελέχους είναι πιθανόν 
να παρουσιασθεί αν τα φυτά διψάσουν, μόλις 
εμφανισθεί η ταξιανθία ή οι θερμοκρασίες εί-
ναι χαμηλές.

Σε άλλες περιπτώσεις η ταξιανθία μαραίνε-
ται μόλις εμφανισθεί ή δεν εμφανίζεται καθό-
λου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ακανόνιστα 
ποτίσματα, τροφοπενίες, περίσσεια αζωτούχων 
λιπασμάτων, μειωμένο φωτισμό ή χαμηλές θερ-
μοκρασίες.

Εχθροί και ασθένειες
Οι πιο συνηθισμένες ασθένειες είναι η 

κουρβουλάρια των γλαδιόλων, που δημιουργεί 
κηλίδες και στις δύο επιφάνειες των φύλλων, ο 
βοτρύτης και η ξηρή σήψη, που προσβάλλουν το 
φυτό αλλά και τους βολβούς. Άλλες ασθένειες 
είναι το πενικίλλιο και η φουζαρίωση, που προ-
σβάλλουν τους βολβούς.
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Αντιμετωπίζονται με απομάκρυνση των 
ασθενών φυτών, απολύμανση των βολβών και 
του εδάφους και τακτικούς προληπτικούς ψεκα-
σμούς με μυκητοκτόνα, μέχρι και κάθε 2-3 ημέ-
ρες, σε υγρό καιρό.

Οι ζωικοί εχθροί των γλαδιόλων είναι κυ-
ρίως οι θρίπες, τα ακάρεα, οι νηματώδεις και 
έντομα που μεταφέρουν ιώσεις. Συνιστώνται 
προληπτικοί ψεκασμοί με εντομοκτόνα, ακαρε-
οκτόνα ή εφαρμογή νηματοδοκτόνων.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων
Τα ανθικά στελέχη κόβονται πρωί ή απόγευ-

μα, μόλις παρουσιαστούν τα πέταλα στα πρώτα 
άνθη της ταξιανθίας. Αμέσως τοποθετούνται σε 
νερό, πάντα όρθια, για να μην αποκτήσουν κάμ-
ψη οι κορυφές. Κατά τη μεταφορά τους τοπο-
θετούνται σε ειδικές συσκευασίες, ώστε να πα-
ραμένουν όρθια. Στο ανθοδοχείο διατηρούνται 
μεγάλο διάστημα, αρκεί να κόβεται τακτικά η 
άκρη του στελέχους.

Χρησιμοποίηση
Τα άνθη του γλαδίολου έχουν μεγάλη εμπο-

ρική αξία. Καλλιεργείται επίσης σε γλάστρες 
και κήπους.

Λίλιο

Καταγωγή
Το Λίλιο (Lilium candidum, Liliaceae) ή 

κρίνος της Παναγίας, είναι ένα είδος από τα 
καλλιεργούμενα του γένους Lilium, στο οποίο 
ανήκουν πολλά ιθαγενή φυτά των εύκρατων πε-
ριοχών της Ασίας, της Ευρώπης και της Βόρει-
ας Αμερικής.

Περιγραφή του φυτού
Το Λίλιο έχει μεγάλους σαρκώδεις βολβούς, 

που αποτελούνται από πολλά λεπτά και μακριά 
βολβομερή (λέπια) και βλαστούς όρθιους και 
ισχυρούς, ύψους 60-120εκ. ή και υψηλότερους 

(υβρίδια). Τα φύλλα του 
είναι επιμήκη, γυαλιστε-
ρά, ωραίου πράσινου 
χρώματος και τα άνθη 
του μεγάλα, λευκά, πολύ 
αρωματικά, 2-15 μαζί 
στην άκρη του ανθικού 
στελέχους. Τα είδη και τα 
υβρίδια που δημιουργή-
θηκαν έχουν ταξινομηθεί 
σε 9 ομάδες, ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά των 
φυτών.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με 
σπόρο που σπέρνεται το 
Μάρτιο. Τα μικρά βολβί-
δια που δημιουργούνται 
εκριζώνονται το φθινό-
πωρο

Εικ. 7.6
Λίλιο

7.3
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και ξαναφυτεύονται την άνοιξη. Τα παραγόμε-
να φυτά ανθίζουν μετά από 4-5 χρόνια.

Άλλος τρόπος πολλαπλασιασμού είναι με τα 
βολβίδια που αναπτύσσονται από τους μητρι-
κούς βολβούς. Φυτεύονται Αύγουστο-Οκτώβριο 
και ανθοφορούν σε 2-4 χρόνια.

Επίσης, χρησιμοποιούνται τα βολβομερή 
(λέπια), που καλλιεργούνται με τον ίδιο τρόπο.

Οι ερασιτέχνες αγοράζουν βολβούς έτοι-
μους για ανθοφορία. Το φυτό ανθίζει από το 
Μάιο μέχρι τον Ιούνιο.

Αναπτύσσεται σχεδόν σε όλα τα εδάφη, 
προτιμά όμως τα ελαφρά, αμμοπηλώδη, ηλια-
ζόμενα, στραγγερά και αλκαλικά. Μπορεί να 
καλλιεργηθεί και σε αργιλώδη, καλά αποστραγ-
γιζόμενα εδάφη. Για καλλιέργεια σε γλάστρες, 

1:1:3. Είναι ευαίσθητο φυτό, τόσο στις χαμηλές 
θερμοκρασίες, όσο και στις υψηλές.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Απαραίτητες φροντίδες είναι το τακτικό πό-

τισμα και το ελαφρύ σκάλισμα. Γίνονται δύο 
υδρολιπάνσεις με πλήρες λίπασμα, η μια νωρίς 
την άνοιξη και η άλλη δύο μήνες αργότερα, κα-
θώς και στήριξη των υψηλών φυτών. Κάθε 3-4 
χρόνια γίνεται εκρίζωση των βολβών.

Εχθροί και ασθένειες
Παρατηρούνται σήψεις των βολβών ή των 

βάσεων των φυτικών τμημάτων από μικροοργα-
νισμούς. Επίσης προσβάλλονται από αφίδες και 
θρίπες. Για την αντιμετώπιση των ασθενειών 
και των εχθρών, γίνονται απολυμάνσεις στους 
βολβούς και στο έδαφος, καθώς και εφαρμογή 
μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων.

Χρησιμοποίηση
Τα ωραία, μεγάλα και αρωματικά άνθη του, 

καθώς και η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και 
σχημάτων των ανθέων των άλλων ειδών και 
ποικιλιών, το τοποθετούν στην κατηγορία των 
σημαντικών φυτών για καλλιέργεια κομμένου 
άνθους. Φυτεύεται σε κήπους ή παρτέρια μαζί 
με άλλα βολβώδη και ετήσια φυτά, καθώς και 
σε γλάστρες.

Νάρκισσος

Καταγωγή
Ο Νάρκισσος (Narcissus sp, Amaryllidaceae) 

ή ζαμπάκι ή μανουσάκι είναι αυτοφυές φυτό 
των παραμεσογείων χωρών της Ευρώπης και 
της Ασίας.

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό πολυετές, ύψους 20-50εκ. με με-

γάλο χιτωνωτό βολβό (μήκους μέχρι 10εκ.), από 
τον οποίο βγαίνουν τα φύλλα και τα άνθη, χω-
ρίς βλαστό. Τα φύλλα του είναι μακριά (μήκους 
περίπου 40εκ.) και στενά (πλάτους 2εκ.), όρθια 
έως ελαφρά γυρτά. Τα ανθικά στελέχη, που 

Εικ. 7.7
Διάφορες ποικιλίες Lilium

το εδαφικό μείγμα αποτελείται από φυλλόχω-
μα-κοπριά-αμμώδες κηπόχωμα, σε αναλογία 

7.4
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είναι γερά, κυλινδρικά και κοίλα, έχουν στην 
άκρη τους ένα ή περισσότερα άνθη, με χρώμα 
συνήθως λευκό, κίτρινο ή πορτοκαλί. Στο κέ-
ντρο του άνθους σχηματίζεται ένας επιμήκης 
κύλινδρος που λέγεται τρομπέτα ή ένα κοντό 
κύπελλο, σαν δακτυλίδι.

Οι ποικιλίες του νάρκισσου είναι πολλές και 
κάθε χρόνο δημιουργούνται νέες. Κατατάσσο-
νται σε ομάδες ανάλογα με τη διαμόρφωση του 
άνθους τους. Για υπαίθρια καλλιέργεια χρησι-
μοποιούνται ποικιλίες των ειδών της ελληνικής 
χλωρίδας (Νάρκισσος ο ταζέτιος και Νάρκισ-
σος ο παπυρώδης), με 2-15 άνθη σε κάθε στέ-
λεχος, ενώ για θερμοκηπιακές καλλιέργειες 
χρησιμοποιούνται ποικιλίες γνωστές ως «Τρο-
μπέτες», με ένα μόνο άνθος σε κάθε στέλεχος.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με βολβούς, που φυτεύο-

νται από το τέλος του καλοκαιριού.
Οι βολβοί που θα χρησιμοποιηθούν για πα-

ραγωγή άνθους πρέπει να έχουν περίμετρο με-
γαλύτερη από 12-14εκ. Η φύτευση γίνεται σε 
γραμμές, σε αποστάσεις 25-30εκ. και βάθος 10-
15εκ.

Μετά τη φύτευση το έδαφος καλύπτεται με 
τύρφη, άχυρα ή ξερά χόρτα που καταβρέχονται 
τακτικά, για να διατηρείται δροσερό.

Στις ζεστές περιοχές της χώρας μας ανθί-
ζουν στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ στις ψυχρότερες 
νωρίς την ερχόμενη άνοιξη.

Οι βολβοί μπορούν να παραμείνουν στο 
έδαφος για 3-4 χρόνια, χωρίς να μειωθεί η ποι-

Εικ. 7.8
Ποικιλία νάρκισσου με πολλά άνθη ανά στέλεχος
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ότητα του άνθους. Μέσα σε αυτό το διάστημα, 
σε κάθε θέση έχουν δημιουργηθεί 2-3 μεγάλοι-
βολβοί, που μπορούν να φυτευθούν για ανθο-
παραγωγή την επόμενη χρονιά, καθώς και αρ-
κετοί μικρότεροι (βολβίδια).

Τα βολβίδια αυτά, φυτεύονται Ιούλιο - Αύ-
γουστο, σε γραμμές και σε απόσταση 6-8εκ. το 
ένα από το άλλο. Η απόσταση μεταξύ των γραμ-
μών είναι 20-25εκ. Οι βολβοί θα αναπτυχθούν 
μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, οπότε και είναι 
έτοιμοι για κανονική φύτευση και ανθοφορία. 
Η διατήρηση των βολβών κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού γίνεται σε ξύλινα ή πλαστικά τελά-
ρα, σε στεγνή και δροσερή αποθήκη. Ο πολλα-
πλασιασμός με σπόρο γίνεται μόνο για τη δημι-
ουργία νέων ποικιλιών.

Εικ. 7.9
Νάρκισσοι “τρομπέτες”

Εικ. 7.10
Νάρκισσοι σε ανθοδοχείο
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Ο νάρκισσος αναπτύσσεται σχεδόν σε όλα 
τα εδάφη, αλλά ευδοκιμεί στα βαθιά, πλούσια-
σε οργανική ουσία, αμμοαργιλώδη εδάφη, που 
είναι στραγγερά και ηλιαζόμενα. Το εδαφικό 
pH πρέπει να είναι 6,5-7,0. Αντέχει στο κρύο 
αλλά και στη ζέστη.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Αμέσως μετά το φύτεμα των βολ-

βών γίνεται πότισμα, για να έρθουν σε επαφή 
οι βολβοί με το έδαφος και να ξεκινήσει η ρι-
ζοβολία και η βλάστηση. Τα ποτίσματα συνεχί-
ζονται, αν ο καιρός είναι ξηρός και δε βρέχει, 
αραιά. Την άνοιξη γίνονται συχνότερα και το 
καλοκαίρι, καθώς μαραίνονται τα φύλλα στα-
ματούν, για να περάσουν οι βολβοί σε λήθαργο 
μέχρι την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Λίπανση. Πριν από τη φύτευση το έδαφος 
λιπαίνεται με καλά χωνεμένη κοπριά, καθώς 
και με φωσφορικό και καλιούχο λίπασμα, που 
ενσωματώνονται με οργώματα. Μετά το φύτρω-
μα γίνονται επιφανειακές λιπάνσεις με αζωτού-
χα λιπάσματα.

Ζιζανιοκτονία. Γίνεται με σκαλίσματα και 
βοτανίσματα, για να διατηρείται το έδαφος κα-
θαρό από ζιζάνια.

Εχθροί και ασθένειες
Οι ασθένειες που προκαλούν οι μικροορ-

γανισμοί είναι ο βοτρύτης των νάρκισσων, που 
άλλοτε προσβάλλει τα φύλλα ενώ δεν επηρε-
άζει το ριζικό σύστημα και άλλοτε εμποδίζει 
την ανάπτυξη των ριζών και η φουζαρίωση που 
προσβάλλει τους βολβούς.

Αντιμετωπίζονται με απολύμανση των βολ-
βών. Η προσβολή περιορίζεται αν ο χώρος 
αποθήκευσης αερίζεται καλά και τα φυτά φυ-
τευθούν όταν η εδαφική θερμοκρασία είναι μι-
κρότερη των 13°C.

Οι ζωικοί εχθροί του είναι τα έντομα, τα 
ακάρεα και οι νηματώδεις, που προσβάλλουν 
και τα άλλα ανθοκομικά φυτά. Επίσης προ-
σβάλλεται από τη Μύγα των Νάρκισσων και τη 
Μύγα των Βολβών, που οι προνύμφες τους ζουν 
μέσα στους βολβούς. Αντιμετωπίζονται με απο-
λύμανση των βολβών.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων
Αν τα άνθη κοπούν όταν έχουν αποκτήσει το 

χρώμα τους, μπορούν να διατηρηθούν για μεγά-
λο διάστημα στο ανθοδοχείο. Το κόψιμο γίνεται 
χαμηλά.

Χρησιμοποίηση
Καλλιεργείται για τα ωραία και πρωτότυ-

πα άνθη του. Σε πάρκα και κήπους φυτεύεται 
ομαδικά σε χλοοτάπητες, ανάμεσα σε αραιο-
φυτεμένα δένδρα ή σε όχθες λιμνών. Ακόμη 
φυτεύεται σε παρτέρια ανάμεσα σε άλλα βολ-
βώδη, σε βραχόκηπους (νάνες ποικιλίες) και σε 
γλάστρες.

Εικ. 7.11
Νάρκισσοι σε πάρκο

Ντάλια

Καταγωγή
Η Ντάλια (Dahlia pinnata, Compositae), κα-

τάγεται από το Μεξικό από όπου και ήλθε στην 
Ευρώπη (Μαδρίτη) το 1789 και είναι από τα 
πρώτα καλλιεργούμενα ανθοκομικά φυτά.

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό πολυετές, ποώδες, με κονδυλώ-

δεις ρίζες. Το ύψος του ποικίλλει, από 0,30-2μ., 
ανάλογα με την ποικιλία. Τα άνθη του είναι 
μονά ή διπλά, με μακρύ μίσχο και εμφανίζονται 

7.5
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Εικ. 7.12
Ντάλιες τύπου ανεμώνας
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στην κορυφή των βλαστών. Έχουν 
διάφορα μεγέθη και σχήματα, με 
πολύ ωραία χρώματα, σε όλες τις 
δυνατές αποχρώσεις εκτός από το 
μπλε. Τα φύλλα του είναι αντίθε-
τα, μεγάλα, σκούρα πράσινα, σύν-
θετα και το καθένα αποτελείται 
από τρία ωοειδή οδοντωτά φυλλά-
ρια.

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, 
που χωρίζονται σε ομάδες, ανάλο-
γα με:
1. τον τύπο του άνθους τους:
α) τύπου ανεμώνας, με άνθη μονά 
και μικρό ύψος (0,30-0,60μ.) 
β) διακοσμητικές, με μεγάλα 
συμμετρικά άνθη (διαμέτρου 20-
30εκ.) και ύψος 1,30-1,80μ.
γ) κάκτοι, με άνθη μεγάλα, με πέ-
ταλα σχεδόν τυλιγμένα σα ρολό, 
πολύ διακοσμητικά και ύψος 1,20- 
1,70μ.
δ) τύπου πομπόν, με άνθη σχεδόν 
σφαιρικά, πολλά σε κάθε στέλε-
χος, ύψους 0,60-1,50μ.
το ύψος τους:
α) μεγάλης ανάπτυξης (1,20 - 1,80μ.)
β) μέσης ανάπτυξης (0,70 - 1,20μ.) 
γ) χαμηλής ανάπτυξης (0,30 - 0,70μ.).

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται κυρίως με 

ριζώματα, που φυτεύονται Φε-
βρουάριο - Μάρτιο.

Σε κάθε ρίζωμα πρέπει να 
υπάρχει ένα τουλάχιστον κομμάτι 
περσινού βλαστού με οφθαλμούς, 
οι οποίοι θα δώσουν τους νέους 
βλαστούς.

Πριν από τη φύτευση, τα με-
γάλα ριζώματα χωρίζονται σε μι-
κρότερα, αρκεί κάθε κομμάτι να 
έχει το βλαστό με τους αναγκαί-
ους οφθαλμούς. Μπορούν να φυ-
τευθούν αρχικά σε γλαστράκια με 
ελαφρύ εδαφικό μείγμα, μέχρι οι 

Εικ. 7.13
Ντάλιες διακοσμητικές
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βλαστοί να αποκτήσουν ύψος 10-
20εκ. και στη συνέχεια μεταφυτεύ-
ονται στον αγρό. Κατά τη φύτευση 
προσέχουμε ώστε το κομμάτι του 
βλαστού να μη σκεπαστεί με χώμα.

Για να παραχθούν περισσότερα 
φυτά, μπορεί να γίνει παραγωγή 
μοσχευμάτων με την ακόλουθη δια-
δικασία: τον Ιανουάριο με Φεβρου-
άριο τα ριζώματα παραχώνονται σε 
μείγμα φυτοχώματος, κοπριάς (ή 
τύρφης) και περλίτη, στο θερμοκή-
πιο, με θερμοκρασία 18°C την ημέ-
ρα και μέχρι 12°C τη νύχτα. Μετά 
2-3 εβδομάδες βλαστάνουν.

Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν 
μήκος 20-25εκ., περίπου μετά ένα 
μήνα, κόβονται σε μήκος 6-10εκ., 
ώστε να μείνουν δύο ζευγάρια φύλ-
λων στο μητρικό βλαστό από τον 
οποίο θα αναπτυχθούν νέοι βλα-
στοί, που θα κοπούν και αυτοί για 
μοσχεύματα. Η διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί 5-6 φορές.

Τα μοσχεύματα για να ριζοβολί-
σουν, τοποθετούνται σε θερμοκήπιο 
με αυξημένη ατμοσφαιρική υγρα-
σία και θερμαινόμενο υπόστρω-
μα στους 18°C. Έπειτα από τρεις 
εβδομάδες περίπου έχουν ριζοβο-
λήσει, μεταφυτεύονται σε γλάστρες 
και στη συνέχεια στον αγρό. Η φύ-
τευση στον αγρό γίνεται σε σειρές 
που απέχουν μεταξύ τους 1μ. και οι 
αποστάσεις μεταξύ των φυτών είναι 
60-80εκ., ανάλογα με την ποικιλία. 
Τα ριζώματα φυτεύονται σε βάθος 
10-12εκ. για να αναπτυχθούν καλά 
οι ρίζες, ενώ τα μοσχεύματα στο 
ίδιο βάθος που είχαν στις γλάστρες.

Ανθίζουν από την άνοιξη μέχρι 
το φθινόπωρο.

Ο σπόρος χρησιμοποιείται για 
τον πολλαπλασιασμό των κηποτε-
χνικών νάνων ποικιλιών. Σπέρνο-
νται σε θερμοσπορείο το Μάρτιο 

Εικ. 7.14
Ντάλιες κάκτοι
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και τα σπορόφυτα μεταφυτεύονται 
αρχικά σε γλάστρες και φυτεύονται 
στα παρτέρια τέλος Απριλίου, σε 
αποστάσεις 30-40εκ.

Καλλιεργείται σε όλα τα εδάφη 
ακόμη και τα ασβεστώδη, ευδοκιμεί 
όμως καλύτερα σε βαθιά, στραγγε-
ρά, γόνιμα, με οργανική ουσία, ελα-
φρά αμμοαργιλώδη εδάφη. Απαιτεί 
ήπιο κλίμα και δεν αντέχει το κρύο 
και τους παγετούς. Για τη βλάστηση 
η καταλληλότερη θερμοκρασία τη 
νύχτα είναι 15°C. Επίσης αναπτύσ-
σεται σε ηλιαζόμενες θέσεις, αλλά 
με σχετική δροσιά και καλό αερι-
σμό.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Το πρώτο πότισμα γί-

νεται αμέσως μετά τη φύτευση. Επί-
σης, τις μεταφυτεύσεις ακολουθεί 
πάντα πότισμα. Κατά την ανάπτυξη 
του φυτού γίνονται τουλάχιστον δύο 
ποτίσματα την εβδομάδα.

Λίπανση. Η βασική λίπανση 
ενσωματώνεται στο έδαφος και 
αποτελείται από κοπριά και σύν-
θετο λίπασμα (11-15-15). Κατά την 
ανθοφορία εφαρμόζεται επιφανει-
ακή λίπανση επίσης με σύνθετο λί-
πασμα ή υδρολιπάνσεις με το ίδιο 
λίπασμα, σε αναλογία 0,3-0,4%. Η 
έντονη λίπανση αποφεύγεται, γιατί 
ευνοείται η βλάστηση σε βάρος της 
ανθοφορίας και αυξάνεται η ευαι-
σθησία στις ασθένειες.

Υποστύλωση. Είναι απαραίτητη 
για τις υψηλές ποικιλίες και γίνεται 
μαζί με τη φύτευση.

Κορυφολόγημα. Γίνεται μόλις το 
φυτό αποκτήσει 8 φύλλα, ακριβώς 
στην κορυφή. Σκοπό έχει τη γρηγο-
ρότερη ανάπτυξη των πλάγιων βλα-
στών, ώστε να επιτευχθεί εντονότε-

ρη και πρωιμότερη άνθηση.
Ξεμπουμπούκιασμα. Ενδεί-

Εικ. 7.15
Ντάλιες πομπόν
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κνυται για τις ποικιλίες με μεγάλο άνθος. Γίνε-
ται με την αφαίρεση όλων των πλάγιων ανθοφό-
ρων βλαστών του κεντρικού στελέχους.

Εξαγωγή των ριζωμάτων. Τα ριζώματα της 
ντάλιας μπορούν να παραμείνουν στο έδαφος 
για παραγωγή πολλά χρόνια. Επειδή όμως το 
έδαφος εξαντλείται, γίνεται μεταφορά των 
ριζωμάτων σε νέα θέση κάθε δύο χρόνια, δι-
αφορετικά θα παράγονταν άνθη κατώτερης 
ποιότητας. Όταν το φυτό ξεραθεί, κόβεται λίγο 
ψηλότερα από το σημείο που αρχίζουν οι κόνδυ-
λοι. Εκριζώνονται τα ριζώματα, καθαρίζονται 
από τα χώματα και στη συνέχεια στεγνώνουν 
για 2-3 ημέρες. Το χειμώνα αποθηκεύονται σε 
θερμοκρασία μέχρι 10°C και υγρασία 80%.

Εχθροί και ασθένειες
Οι συνηθέστερες ασθένειες από τις οποίες 

προσβάλλεται το φυτό και οφείλονται σε μικρο-
οργανισμούς είναι η βερτισιλλίωση, ο βοτρύτης 
και το ωίδιο. Σοβαρό πρόβλημα στις φυτείες 

ντάλιας προκαλούν οι ιώσεις, που μεταδίδο-
νται με έντομα, μολυσμένους κονδύλους και 
εργαλεία. Προκαλούν νανισμό των φυτών, πα-
ραμόρφωση και κατσάρωμα των φύλλων, απο-
χρωματισμό και παραμόρφωση των ανθέων. Οι 
ασθένειες αντιμετωπίζονται με χρήση εντομο-
κτόνων, υγιών κονδύλων και απολύμανση των 
εργαλείων.

Από τους ζωικούς εχθρούς συχνότερες είναι 
οι προσβολές από αφίδες, θρίπες, αλευρώδεις 
ακάρεα και σαλιγκάρια, που προσβάλλουν το 
υπέργειο τμήμα του φυτού. Οι αγρότιδες επί-
σης κατατρώγουν το λαιμό των νεαρών φυτών, 
η γρυλοτάλπα τρώγει τις ρίζες και τους κονδύ-
λους και οι νηματώδεις προσβάλλουν τις ρίζες. 
Αντιμετωπίζονται με τους κατάλληλους ψεκα-
σμούς και την απολύμανση του εδάφους.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων
Το κόψιμο των ανθέων γίνεται με στέλεχος 

50-80εκ. όταν αυτά ανοίξουν καλά, νωρίς το 
πρωί ή το απόγευμα. Στη συνέχεια αφαιρούνται 
τα κατώτερα φύλλα και η άκρη του στελέχους 
βυθίζεται για ένα λεπτό σε νερό που βράζει. 
Στο ανθοδοχείο διατηρούνται περίπου 4-5 ημέ-
ρες.

Χρησιμοποίηση
Καλλιεργείται για παραγωγή κομμένου άν-

θους, ως γλαστρικό φυτό και διακοσμητικό 
φυτό κήπου. Οι νάνες ποικιλίες χρησιμοποιού-
νται στην κηποτεχνία για ομαδική φύτευση σε 
παρτέρια ή για δημιουργία ανθισμένων πλαισί-
ων και κηλίδων σε χλοοτάπητα.

Τουλίπα

Καταγωγή
Η Τουλίπα (Tulipa sp, Liliaceae) είναι αυ-

τοφυές φυτό στην Ευρώπη, Δυτική και Κεντρι-
κή Ασία και Βόρεια Αφρική. Από τη Μ. Ασία 
μεταφέρθηκαν βολβοί στην Ολλανδία το 16ο 
αιώνα, όπου και ξεκίνησε η δημιουργία του με-
γάλου αριθμού των σημερινών ποικιλιών. Από 

Εικ. 7.16
Αγρότιδα

Εικ. 7.17
Προσβολή από νηματώδεις

7.6
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τα καλλιεργούμενα είδη, η Τουλίπα η βοιωτική 
είναι αυτοφυής στην Ελλάδα.

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό ποώδες, πολυετές, ύψους 20- 

60εκ. που σχηματίζει βολβούς κωνικούς, μυτε-

ρούς στην κορυφή, 
ντυμένους με ξερό, 
μεμβρανώδη, κα-
στανό χιτώνα. Τα 
φύλλα του είναι 
άμισχα, λογχοειδή, 
πλατιά και γκριζο-
πράσινα. Τα ανθι-
κά στελέχη είναι 
όρθια, με ένα μόνο 
άνθος στην κορυφή. 
Τα άνθη μονά ή δι-
πλά, ενός ή περισ-
σότερων χρωματι-
σμών, κυπελλοειδή 
ή χοανοειδή, απα-
ντιόνται σε όλες τις 
αποχρώσεις, από το 
λευκό έως το μαύ-
ρο.

Υπάρχουν χιλιά-
δες είδη και ποικι-
λίες τουλίπας, που 
έχουν ταξινομηθεί 
από τη Βασιλική 
Εταιρεία παρα-
γωγής βολβών της 
Ολλανδίας, σε 23 
ομάδες. Ευρύτερα 
όμως, χρησιμοποι-
είται ο ακόλουθος 
διαχωρισμός σε 
ομάδες, ανάλο-
γα κυρίως με την 
εποχή ανθοφορίας 
αλλά και με το ύψος 

των φυτών και τη μορ-
φή του άνθους τους:

Εικ. 7.18
Τουλίπες

Εικ. 7.19 
Διάφορες ποικιλίες 
τουλίπας

1. Πρώιμες ποικιλίες, που ανθίζουν Μάρτιο 
- Απρίλιο.
2. Ημιπρώιμες, που ανθίζουν Απρίλιο - 
Μάιο.
3. Οψιμες, που ανθίζουν το Μάιο.
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Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με βολβούς που σχηματί-

ζονται από το μητρικό βολβό, ο οποίος ξεραίνε-
ται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Φυτεύο-
νται Σεπτέμβριο - Οκτώβριο. Η φύτευση γίνεται 
με τέτοιο τρόπο, ώστε η κορυφή των βολβών να 
βρίσκεται σε βάθος 2-3εκ. από την επιφάνεια 
του εδάφους και σε αποστάσεις 15-20εκ. ο ένας 
από τον άλλον. Συνήθως πριν από το φύτεμα 
αφαιρείται ο χιτώνας τους.

Το φυτεμένο έδαφος καλύπτεται με στρώ-
μα κοπριάς ή φυτοχώματος, για να διατηρείται 
υγρό και να μη σχηματισθεί κρούστα στην επι-
φάνειά του.

Οι πολύ μικροί βολβοί καλλιεργούνται 1-2 
χρόνια, για να μεγαλώσουν και να αποκτήσουν 
μέγεθος κατάλληλο για την παραγωγή κομμέ-
νου άνθους (περίμετρο μεγαλύτερη των 8εκ.). 
Με σπόρο πολλαπλασιάζεται Αύγουστο - Σε-
πτέμβριο. Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται μόνο 
για παραγωγή νέων ποικιλιών.

Οι τουλίπες ανθίζουν Μάρτιο - Μάιο. Μπο-
ρούμε όμως με κατάλληλους χειρισμούς της 
θερμοκρασίας να επιτύχουμε αλλαγή της επο-
χής άνθησης. Για πρώιμη και προγραμματισμέ-
νη άνθηση πρέπει να περάσουν οι βολβοί μια 
περίοδο με χαμηλές θερμοκρασίες, προκειμέ-
νου να αναπτυχθεί καλά το ανθικό στέλεχος.

Ο σχηματισμός των ανθικών καταβολών γί-
νεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει το 

«φορτσάρισμα», που γίνεται με τον εξής τρόπο: 
οι βολβοί τοποθετούνται σε ψυγεία, σε θερμο-
κρασία 5-9°C, ανάλογα με τη μέθοδο που θα 
ακολουθηθεί στη συνέχεια, για μερικές εβδομά-
δες. Ακολούθως φυτεύονται και μεταφέρονται, 
είτε σε θάλαμο ριζοβολίας με χαμηλές θερμο-
κρασίες (2-9°C), μέχρι να αναπτυχθούν οι βλα-
στοί και μετά στο θερμοκήπιο είτε κατευθείαν 
στο θερμοκήπιο. Τα φυτά έτσι έχουν πρώιμη ή 
υπερπρώιμη (χειμερινή) ανθοφορία.

Η τουλίπα αναπτύσσεται σχεδόν σε όλα τα 
εδάφη, προτιμά όμως τα ελαφρά αμμοπηλώδη ή 
αργιλοαμμώδη, πλούσια, ηλιαζόμενα, στραγγε-
ρά και καλά αεριζόμενα. Για γλάστρες κατάλ-
ληλο είναι το αμμώδες χώμα ή μείγματα ελα-
φρά π.χ. χώμα - τύρφη- περλίτης σε αναλογία 
1:1:1. To pH πρέπει να είναι 5,5-7,5.

Είναι πολύ ανθεκτική στις χαμηλές θερμο-
κρασίες και υποφέρει σε κλίμα θερμό. Για να 
έχει καλή ανθοφορία πρέπει η θερμοκρασία να 
παραμείνει δύο μήνες τουλάχιστον κάτω από 
10°C. Προτιμά το υγρό, δροσερό κλίμα με χα-
μηλές θερμοκρασίες την άνοιξη.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Τα φυτά πρέπει να ποτίζονται τα-

κτικά και κανονικά, γιατί αν διψάσουν το άνθος 
μαραίνεται πριν ανθίσει.

Λίπανση. Πριν από το φύτεμα, το έδαφος 
καλλιεργείται βαθιά και λιπαίνεται με χωνε-
μένη και απολυμασμένη κοπριά (2-4 τόνοι) και 
φωσφορικό λίπασμα. Προστίθεται σκόνη ασβε-
στόλιθου, αν δεν έχει ασβέστιο το έδαφος. Στα 
μείγματα για γλάστρες, προσθέτουμε 1 κιλό 
φωσφορικού και 3-4 κιλά σκόνης ασβεστόλι-
θου, ανάλογα με το είδος του χώματος, ανά κυ-
βικό μέτρο. Επιφανειακή λίπανση γίνεται μετά 
το φύτρωμα, κάθε εβδομάδα, τη μια φορά με 
νιτρικό ασβέστιο και την άλλη με σύνθετο λίπα-
σμα, π.χ. 15-30-15, διαλυμένα σε νερό.

Ζιζανιοκτονία. Είναι απαραίτητη για να 
αποκτήσουν τα φυτά ζωηρή βλάστηση και καλή 
ανθοφορία και γίνεται με ελαφρά σκαλίσματα 
και βοτανίσματα.

Εκρίζωση των βολβών. Αφού ξεραθεί το 
φυτό (Ιούλιο), οι βολβοί εκριζώνονται, καθαρί-

Εικ. 7.20
Καλλιέργεια τουλίπας σε πάρκα
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ζονται και αποθηκεύονται σε ξηρό και αεριζό-
μενο χώρο.

Προβλήματα της καλλιέργειας
— Χαμηλά ανθικά στελέχη δημιουργούνται 

όταν ο χρόνος έκθεσης των φυτών σε χαμηλή 
θερμοκρασία δεν ήταν αρκετός.

— Τα φυτά δεν ανθίζουν και το άνθος εμ-
φανίζεται ξερό, αν η θερμοκρασία ήταν υψηλή, 
πριν ή μετά τη φύτευση.

— Κάμψη του στελέχους με το άνοιγμα του 
άνθους, παρουσιάζεται όταν υπάρχει μεγάλη 
ατμοσφαιρική υγρασία στο θερμοκήπιο, ιδιαί-
τερα αν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες.

— Κάψιμο των ριζών, προκαλείται από 
υπερβολική λίπανση, συσσώρευση αλάτων ή 
υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο έδα-
φος.

Εχθροί και ασθένειες
Οι ασθένειες που οφείλονται σε μικροοργα-

νισμούς είναι ο άνθρακας, η ριζοκτόνια, η σκω-
ρίαση, η σκληροτίνια, η φαιά σήψη και η φου-
ζαρίωση, που προσβάλλουν τα φυτά και τους 
βολβούς.

Για την αντιμετώπιση των ασθενειών, συνι-
στώνιαι ψεκασμοί με κατάλληλα μυκητοκτόνα. 
Ειδικά για τους μικροοργανισμούς που προ-
σβάλλουν τους βολβούς, συνιστάται η εδαφική 
απολύμανση, η απομάκρυνση των ασθενών φυ-
τών και η απολύμανση των βολβών με βύθισμα 
για μισή ώρα πριν από τη φύτευση σε διάλυμα 
μυκητοκτόνων.

Ζωικοί εχθροί είναι κυρίως οι αφίδες, που 
μεταδίδουν ιώσεις και προσβάλλουν τους απο-
θηκευμένους βολβούς, μαζί με τον τετράνυχο. 
Αντιμετωπίζονται με ψεκασμούς εντομοκτόνων 
και ακαρεοκτόνων.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων
Οι τουλίπες κόβονται όταν εμφανισθεί στο 

άνθος το χρώμα του, ακριβώς στην κορυφή του 
βολβού. Συσκευάζονται ανά 12άδες και διατη-
ρούνται σε ψυγεία με θερμοκρασία 2-0°C και 
σχετική υγρασία 90%.

Χρησιμοποίηση
Τα άνθη της έχουν μεγάλη εμπορική αξία. 

Σε κήπους και πάρκα φυτεύονται ομαδικά σε 
παρτέρια και χλοοτάπητες, όπου συνδυάζονται 
με άλλα ετήσια, γιατί η άνθησή τους κρατά λίγο. 
Φυτεύονται σε γλάστρες και οι νάνες ποικιλίες 
σε βραχόκηπους.

Υάκινθος

Καταγωγή
Ο Υάκινθος (Hyacinthus sp, Liliaceae) ή ζου-

μπούλι ή γιούλι, είναι ιθαγενές φυτό της Βόρει-
ας Αφρικής και της Δυτικής Ασίας.

Εικ. 7.21
Ολλανδικός υάκινθος

7.7
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Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό ποώδες, πολυετές, ύψους 20-

30εκ., με μεγάλο βολβό διαμέτρου 4-7εκ. Έχει 
φύλλα στενόμακρα (μήκους μέχρι 30εκ. και 
πλάτους 2-3εκ.), ημιόρθια, γυαλιστερά, που 
βγαίνουν κατευθείαν από το βολβό. Τα άνθη, 
μονά ή διπλά, μικρά, χοανοειδή, αρωματικά, 
σχηματίζουν πυκνή ταξιανθία και έχουν λευκό, 
κίτρινο, κόκκινο, ροζ, μπλε και ιώδες χρώμα.

Στη χώρα μας καλλιεργούνται πολλές ποικι-
λίες, που ανήκουν σε δύο κυρίως είδη που είναι 
τα εξής:
1.  Υάκινθος ο ανατολικός ή Ολλανδικός, με 

έναν και σπανιότερα περισσότερους ανθο-
φόρους βλαστούς και άνθη σε ταξιανθία πυ-
κνού, όρθιου βότρυ, σε διάφορα χρώματα.

2.  Υάκινθος ο ρωμαϊκός ή παρισινός, με μικρό-
τερο βολβό, που δίνει 4-5 ανθοφόρους βλα-
στούς, που ο καθένας έχει 3-10 μονά άνθη, σε 
αραιή ταξιανθία και χρώμα λευκό, ροζ και 
μπλε. Ανθίζει νωρίτερα από τον προηγούμε-
νο.

Πολλαπλασιασμός
Ο υάκινθος πολλαπλασιάζεται με βολβούς. 

Οι μεγάλοι βολβοί φυτεύονται για την παραγω-
γή ανθέων, συνήθως τον Οκτώβριο, σε αποστά-
σεις περίπου 15εκ. και βάθος 12-15εκ.

Το Δεκέμβριο το έδαφος καλύπτεται με 
στρώμα από άχυρα ή ξερά φύλλα, που απο-
μακρύνονται, αφού περάσει ο κίνδυνος των 
παγετών και ξεκινήσει η βλάστηση. Μετά την 
άνθηση οι βολβοί δεν καταστρέφονται και εξα-
κολουθούν να ανθίζουν τα επόμενα χρόνια, 
όμως μετά από 2-3 χρόνια εκφυλίζονται.

Από το μητρικό βολβό παράγονται βολβί-
δια, που πρέπει να καλλιεργηθούν 2-4 χρόνια 
για να μεγαλώσουν. Η φύτευσή τους γίνεται το 
Σεπτέμβριο. Ανθίζουν από το Μάρτιο μέχρι τον 
Απρίλιο.

Για πρώιμη άνθηση φυτεύονται νωρίτερα 
και ανθίζουν Ιανουάριο - Φεβρουάριο.

Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούνται 
βολβοί «φορτσαρισμένοι», που έχουν υποστεί 
ειδική μεταχείριση σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Μόλις φυτευθούν μεταφέρονται σε θάλαμο ρι-
ζοβολίας, σε θερμοκρασία 9°C. Στη συνέχεια 
μεταφέρονται σε θερμοκήπιο στις αρχές Δε-
κεμβρίου, σε θερμοκρασία 23-18°C, όπου και 
ανθίζουν.

Ευδοκιμούν σε εδάφη βαθιά, ελαφρά, αμμο-
πηλώδη, πλούσια, στραγγερά, καλά καλλιεργη-
μένα. Όταν η καλλιέργεια γίνεται σε γλάστρες, 
χρησιμοποιείται ελαφρύ εδαφικό μείγμα από 
κηπόχωμα-κοπριά (χωνεμένη και απολυμασμέ-
νη)-άμμο σε αναλογία 1:1:1, με το οποίο γεμί-
ζονται κατά τα 2/3. Σε κάθε γλάστρα διαμέτρου 
10-12εκ. τοποθετείται ένας βολβός που σκεπά-
ζεται με το μείγμα, ώστε η άκρη του να είναι 
1εκ. πάνω από την επιφάνεια.

Καλλιεργούνται και σε ανθοδοχεία με νερό, 
χωρίς έδαφος.

Είναι φυτά ανθεκτικά στις χαμηλές χειμε-
ρινές θερμοκρασίες. Οι Ολλανδικοί υάκινθοι 
είναι πιο ευαίσθητοι από τους ρωμαϊκούς και 
προτιμούν ηλιαζόμενες και προφυλαγμένες από 
ανέμους τοποθεσίες.

Ο πολλαπλασιασμός με σπόρο, που σπέρνε-
ται το Σεπτέμβριο στα πεταχτά, σε ανοιχτά σπο-
ρεία, χρησιμοποιείται από τους γενετιστές για 
τη δημιουργία νέων ποικιλιών.

Εικ. 7.23
Υάκινθος ρωμαϊκός Υάκινθος Ολλανδικός

Εικ. 7. 22 
Υάκινθος 
ρωμαϊκός
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Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Στις καλλιέργειες στο έδαφος, το 

πότισμα γίνεται όταν επικρατεί ξηρασία, ενώ 
στις γλαστρικές καλλιέργειες πρέπει να είναι 
τακτικό, για να μη διψάσουν καθόλου τα φυτά.

Λίπανση. Το έδαφος πριν από το φύτεμα 
λιπαίνεται με 2-4 τόνους καλά χωνεμένης και 
απολυμασμένης κοπριάς, ανά στρέμμα. Για την 
καλλιέργεια σε γλάστρες δε χρειάζεται λίπα-
σμα.

Ζιζανιοκτονία. Γίνεται με βοτάνισμα και 
ελαφρύ σκάλισμα.

Εκρίζωση των βολβών. Γίνεται Ιούνιο-Ιού-
λιο, αφού ξεραθούν τα φύλλα. Στη συνέχεια 
καθαρίζονται και αποθηκεύονται σε χώρο αε-
ριζόμενο και ξηρό.

Προβλήματα της καλλιέργειας
Τα προβλήματα που μπορούν να εμφανι-

σθούν στην καλλιέργεια του υάκινθου, είναι:
-     Μάρανση των κορυφών των φύλλων, που κι-

τρινίζουν και ξεραίνονται, όταν η ατμόσφαι-
ρα του θερμοκηπίου είναι ξηρή. Αποφεύγε-
ται με ψεκασμούς των φυτών με νερό.

-     Μάρανση των ανθοφόρων οφθαλμών, που 
ξεραίνονται στην κορυφή της ταξιανθίας, 
όταν οι θερμοκρασίες στο θερμοκήπιο είναι 
πολύ υψηλές ή χαμηλές.

-     Σπάσιμο του ανθοφόρου βλαστού πριν από 
την άνθηση, που οφείλεται σε πολύ υγρό έδα-
φος ή σε υπερβολική λίπανση με θειϊκή αμ-
μωνία.

Εικ. 7.24
Υάκινθοι σε πάρκο
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Εχθροί και ασθένειες
Οι πιο συνηθισμένες ασθένειες είναι η ριζο-

κτόνια, που προσβάλλει τις κορυφές των φύλ-
λων και της ταξιανθίας, οι οποίες στη συνέχεια 
προσβάλλονται και από άλλους μύκητες και 
βακτήρια και σαπίζουν, η σκωρίαση και η προ-
σβολή των αποθηκευμένων βολβών από μύκη-
τες και βακτήρια. Αντιμετωπίζονται με εδαφική 
απολύμανση, απολύμανση των βολβών με μυκη-
τοκτόνα και με ψεκασμούς.

Ζωικοί εχθροί είναι οι νηματώδεις, οι αφί-
δες και οι τετράνυχοι. Για την αντιμετώπισή 
τους χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα γεωργικά 
φάρμακα.

Συγκομιδή και συντήρηση των ανθέων
Τα φυτά στις γλάστρες διοχετεύονται στην 

αγορά, μόλις τα κατώτερα άνθη της ταξιανθί-
ας αποκτήσουν το χρώμα της καλλιεργούμενης 
ποικιλίας.

Χρησιμοποίηση
Για κομμένα άνθη καλλιεργείται κυρίως ο 

ρωμαϊκός υάκινθος, που σχηματίζει ωραίες αν-
θοδέσμες με ευχάριστο άρωμα, οι οποίες διατη-
ρούνται για πολύ καιρό.

Σε κήπους και πάρκα ο υάκινθος φυτεύε-
ται ομαδικά κατά χρώματα, για τη δημιουργία 
έγχρωμων κηλίδων σε χλοοτάπητες. Επίσης, 
φυτεύεται σε παρτέρια με άλλα βολβώδη, στην 
πρώτη γραμμή φύτευσης.

Φρέζια

Καταγωγή
Η φρέζια (Freesia sp, Iridaceae) είναι ιθαγε-

νές φυτό της Νότιας Αφρικής. Οι καλλιεργούμε-
νες ποικιλίες προέρχονται από διασταυρώσεις 
μεταξύ του είδους F.refracta, με άνθη λευκο- 

κίτρινα αρωματικά, της 
ποικιλίας F.refracta var. 
leichtlinii, με άνθη κί-
τρινα καναρίνι και του 
είδους F. armstrongii, με 
ρόδινα πέταλα.

Περιγραφή του φυτού
Οι κονδυλόμορφοι 

βολβοί της είναι μικροί, 
με περίμετρο 4-6εκ., με 
καστανούς χιτώνες, από 
τους οποίους βλαστά-
νουν επιμήκη γραμμωτά 
φύλλα, ωραίου πράσινου 
χρώματος. Τα ανθικά 
στελέχη έχουν μήκος 20-
40εκ. και φέρουν στην 
κορυφή τους ανθοταξία 
από αρωματικά άνθη, 
μονά ή διπλά, άσπρα, κί-
τρινα, πορτοκαλί, κόκκι-
να, ροζ ή μωβ.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με Εικ. 7.25

Μονές φρέζιες

7.8

24-0099_sel_5-328.indd   22424-0099_sel_5-328.indd   224 12/3/2019   2:08:32 PM12/3/2019   2:08:32 PM



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 225

τα βολβίδια που αναπτύσσονται γύρω από το 
μητρικό βολβό, τα οποία φυτεύονται Σεπτέμ-
βριο - Οκτώβριο, εκριζώνονται Μάιο-Ιούνιο 
και είναι κατάλληλα για παραγωγή το φθινόπω-
ρο.

Πολλαπλασιάζεται και με σπόρο. Η σπορά 
γίνεται Μάρτιο-Ιούνιο, σε σπορεία ή κατευθεί-
αν στην οριστική θέση των φυτών. Τα άνθη κό-
βονται πριν από τη γονιμοποίηση, για να μεγα-
λώσουν οι βολβοί. Τα σπορόφυτα ανθοφορούν 
6-12 μήνες μετά τη σπορά.

Για πρώιμη παραγωγή η καλλιέργεια γίνεται 
σε μέτρια θερμαινόμενο χώρο.

Στην ερασιτεχνική καλλιέργεια, χρησιμοποι-
ούνται βολβοί ανεπτυγμένοι, που αγοράζονται 
έτοιμοι για φύτεμα και φυτεύονται από τον Αύ-
γουστο έως το τέλος Οκτωβρίου, σε αποστάσεις 
10-15εκ. και βάθος 3-5εκ. Η φρέζια ανθίζει από 
το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο.

Ευδοκιμεί σε έδαφος ελαφρύ, αμμοπηλώδες, 

ηλιαζόμενο, με λίγες οργανικές 
ουσίες, στραγγερό. Τα αργιλώ-
δη εδάφη είναι ακατάλληλα γι’ 
αυτήν. Για καλλιέργεια σε γλά-
στρες ετοιμάζεται μείγμα από 
φυλλόχωμα-κοπριά-κηπόχωμα, 
σε αναλογία 1:1:1.

Δεν αντέχει τις θερμοκρα-
σίες κάτω των 0°C. Ιδανική νυ-
χτερινή θερμοκρασία θεωρείται 
αυτή των 13-14°C και ημερήσια 
των 20-22°C.

 Καλλιεργητικές φροντίδες
Τα φυτά ποτίζονται όταν 

χρειάζεται, ώστε να διατηρείται 
το έδαφος ελαφρά υγρό. Γίνο-
νται 2-3 σκαλίσματα για να κα-
ταστρέφονται τα ζιζάνια και 1-2 
υδρολιπάνσεις. Όταν τα φυτά 
αναπτυχθούν, χρειάζονται στή-
ριξη.
Προβλήματα της καλλιέργειας

Μεγάλη ανάπτυξη το φυλ-λώ-
ματος και περιορισμένη ανθο- 
φορία παρατηρείται σε καλλιέρ-

γειες που χρησιμοποιήθηκαν πολλά λιπάσματα.

Εικ. 7. 27
Φρέζιες σε παρτέρι

Εικ. 7.26
Διπλές φρέζιες
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Εχθροί και ασθένειες
Οι βολβοί προσβάλλονται από μύκητες και 

σαπίζουν. Οι αφίδες, οι θρίπες και τα ακάρεα 
προσβάλλουν τα υπέργεια τμήματα των φυτών. 
Για την αντιμετώπισή τους συνιστώνται ψεκα-
σμοί και απολύμανση των βολβών καθώς και 
του εδάφους.

Χρησιμοποίηση
Τα άνθη της φρέζιας έχουν ωραία χρώματα 

και έντονο άρωμα, γι’ αυτό είναι κατάλληλα για 
ανθοδοχεία, στα οποία διατηρούνται αρκετά. 
Φυτεύεται σε γλάστρες για διακόσμηση βερα-
ντών και αυλών, καθώς και σε κήπους ή πάρκα 
ομαδικά ή με άλλα βολβώδη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα σημαντικότερα βολβώδη ανθοκομικά φυτά είναι η ανεμώνα, ο γλαδίολος, το λίλιο, ο 
νάρκισσος, η ντάλια, η τουλίπα, ο υάκινθος και η φρέζια, τα οποία καλλιεργούνται και για 
την παραγωγή κομμένου λουλουδιού.

Τα άνθη τους έχουν εντυπωσιακά χρώματα ή σχήματα και πολλά από αυτά ωραίο άρωμα. 
Τα περισσότερα ανθίζουν νωρίς την άνοιξη, όπως η ανεμώνα, η τουλίπα και η φρέζια, ενώ 
ο νάρκισσος και ο υάκινθος ξεκινούν την ανθοφορία τους από το χειμώνα. Το λίλιο ανθίζει 
αργά την άνοιξη, ο γλαδίολος το καλοκαίρι και η ντάλια από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. 
Με ειδική μεταχείριση των βολβών τους, η τουλίπα και ο γλαδίολος μπορούν να ανθοφορούν 
σχεδόν όλες τις εποχές, ενώ ο υάκινθος μπορεί να έχει πολύ πρώιμη άνθηση.

Πολλαπλασιάζονται με τους βολβούς που παράγουν τα ίδια τα φυτά. Σε πολλές περιπτώ-
σεις χρειάζεται να γίνει καλλιέργεια των βολβών, για να αποκτήσουν το αναγκαίο μέγεθος, 
που θα τους επιτρέψει να ανθίσουν.

Οι καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται είναι: προσεκτικά ποτίσματα, γιατί η υπερ-
βολική υγρασία καταστρέφει τους βολβούς, ελαφρές λιπάνσεις, για να μην αναπτύσσεται το 
φύλλωμα σε βάρος του άνθους, ζιζανιοκτονία και φυτοπροστασία.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες είναι οι συνθήκες ανάπτυξης της ανεμώνας; Πώς πολλαπλασιάζεται;
2.  Ποιες καλλιεργητικές φροντίδες απαιτεί η ανεμώνα; Πώς γίνεται η συλλογή και η συ-

ντήρηση των ανθέων της ανεμώνας;
3. Πώς πολλαπλασιάζεται ο γλαδίολος; Ποιες καλλιεργητικές φροντίδες απαιτεί;
4.  Ποια προβλήματα μπορούν να εμφανισθούν στην καλλιέργεια του γλαδίολου; Ποιες 

ασθένειες και ποιοι εχθροί τον προσβάλλουν;
5. Περιγράψτε το λίλιο. Πότε καλλιεργείται και πώς πολλαπλασιάζεται;
6. Περιγράψτε το νάρκισσο. Ποιες είναι οι ποικιλίες του και πότε καλλιεργείται;
7.  Σε ποιες ομάδες χωρίζονται οι ποικιλίες της ντάλιας; Πότε καλλιεργείται και ποιες 

συνθήκες ανάπτυξης απαιτεί;
8. Πώς πολλαπλασιάζεται η ντάλια και ποιες καλλιεργητικές φροντίδες απαιτεί;
9. Πώς πολλαπλασιάζονται οι τουλίπες; Ποιες καλλιεργητικές φροντίδες απαιτούν;
10.  Ποια προβλήματα μπορούν να εμφανισθούν στις καλλιέργειες της τουλίπας; Ποιες 

ασθένειες και ποιοι εχθροί τις προσβάλλουν;
11.  Ποια προβλήματα μπορούν να εμφανισθούν στην καλλιέργεια του υάκινθου; Ποιες 

ασθένειες τον προσβάλλουν;
12.  Ποιες είναι οι συνθήκες ανάπτυξης της φρέζιας; Πότε καλλιεργείται και πώς πολλα-

πλασιάζεται;
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Αναγνώριση των υπογείων βλαστών (βολβών) της ανεμώνας, του γλαδίολου, του λίλιου, 
του νάρκισσου, της ντάλιας, της τουλίπας, του υάκινθου και της φρέζιας.

Σκοπός
Να μπορεί ο μαθητής να αναγνωρίζει τους βολβούς των ανθοκομικών φυτών που προα-

ναφέρθηκαν.

Απαιτούμενα υλικά
Βολβοί διαφόρων μεγεθών από όλα τα φυτά που αναφέρθηκαν
Ταμπέλες με τα ονόματα των φυτών.

Εκτέλεση
Παίρνετε από κάθε φυτό 3-4 υπόγειους βλαστούς (βολβούς) διαφορετικού μεγέθους, που 

συνοδεύονται από ταμπέλα με το όνομα του φυτού από το οποίο προέρχονται. Παρατηρήστε 
τους και καταγράψτε τις διαφορές και τις ομοιότητές τους.

Στο τέλος της άσκησης θα πρέπει να μπορείτε να αναγνωρίσετε κάθε βολβό που θα σας 
επιδειχθεί.

Πληροφορίες για τους βολβούς κάθε φυτού χωριστά, τη φύτευση και τον πολλαπλασιασμό 
τους θα βρείτε στα αντίστοιχα υποκεφάλαια του κεφ.7 του βιβλίου σας.
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Εργαστηριακή άσκηση 2

Φύτευση βολβών τουλίπας σε γλάστρα.

Σκοπός
Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να φυτεύει με σωστό τρόπο τους βολβούς της του-

λίπας σε γλάστρα.

Απαιτούμενα υλικά
1) Γλάστρες 3/4 10, 12,5 και 15εκ.
2) Βολβοί τουλίπας
3) Φυτόχωμα, περλίτης, τύρφη
4) Ταμπέλες.

Εκτέλεση
Ελέγχονται οι βολβοί της τουλίπας και απομακρύνονται όσοι είναι ακατάλληλοι για φύτε-

μα. Αν έχει γίνει εγκαίρως η προμήθειά τους και υπάρχει χρόνος μέχρι τη φύτευση, τοποθε-
τούνται σε ψυγείο σε θερμοκρασία 7°C, για 9 εβδομάδες.

Ετοιμάζετε το εδαφικό μείγμα από φυτόχωμα - τύρφη - περλίτη σε αναλογία 1:1:1 ή άλλο 
παρόμοιο μείγμα. Γεμίζετε τις γλάστρες με το εδαφικό υλικό, μέχρι τη μέση.

Τοποθετείτε τους βολβούς. Ο αριθμός των βολβών ανά γλάστρα είναι:
- για γλάστρα με διάμετρο 10εκ. 3-4 βολβοί
-     >>  12.5εκ.  5-6 βολβοί
-     >>     15εκ.  6-7 βολβοί
Για τους βολβούς που θα φυτευθούν στην περιφέρεια της γλάστρας, προσέχετε ώστε να 

τοποθετείται η επίπεδη πλευρά τους προς το χείλος της γλάστρας.
Γεμίζετε την υπόλοιπη γλάστρα με το μείγμα του εδάφους, χωρίς να πιέσετε έστω και 

ελάχιστα τους βολβούς. Η κορυφή των βολβών φαίνεται στην επιφάνεια του εδάφους. Μετα-
φέρετε τις γλάστρες σε ψυχρό χώρο και ποτίζετε.

Παρακολουθείτε την ανάπτυξη των φυτών, ποτίζετε τακτικά και μεταφέρετε σε θερμότερο 
χώρο όταν αναπτυχθούν αρκετά. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας σε ημερολόγιο. Σημει-
ώστε τις θερμοκρασίες του χώρου και τις ημερομηνίες φύ-
τευσης, φυτρώματος και άνθησης.

Πληροφορίες για τη μεταχείρηση των βολβών και την 
άνθηση της τουλίπας, θα βρείτε στο αντίστοιχο υποκεφά-
λαιο του βιβλίου σας, 7.6 Τουλίπα.
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Εργαστηριακή άσκηση 3

Καλλιέργεια υάκινθου σε νερό.

Σκοπός
Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να καλλιεργεί με επιτυχία υάκινθους σε νερό.

Απαιτούμενα υλικά
1) Βολβοί υάκινθου
2) Γυάλινα δοχεία
3) Ετικέτες.
4) Κομμάτια ξυλοκάρβουνου.

Εκτέλεση
Ελέγχετε τους βολβούς του υάκινθου και απομακρύνετε όσους θεωρούνται ακατάλληλοι.
Επιλέγετε γυάλινα δοχεία με διάμετρο στομίου ίση ή λίγο μικρότερη από τη διάμετρο 

των βολβών, ώστε, όταν αυτοί τοποθετηθούν στο στόμιο του δοχείου, να στερεώνονται εκεί. 
Ρίχνετε στο δοχείο 1-2 κομμάτια ξυλοκάρβουνου, για να αποφύγετε τη σήψη των ριζών που 
θα αναπτυχθούν. Γεμίζετε τα δοχεία με νερό που φθάνει ακριβώς μέχρι τη βάση του βολβού. 
Οι βολβοί δεν πρέπει να ακουμπούν στο νερό. Τα δοχεία τοποθετούνται σε σκοτεινό χώρο 
περίπου για ένα μήνα, μέχρι να αναπτυχθούν οι ρίζες.

Στα δοχεία τοποθετούνται ετικέτες με την ημερομηνία τοποθέτησής τους στο σκοτάδι, οι 
οποίες θα συμπληρωθούν στη συνέχεια με τις ημερομηνίες ανάπτυξης των ριζών, έναρξης της 
βλάστησης και της ανθοφορίας.

Ανανεώνετε το νερό ανά 15νθήμερο και συμπληρώνετε, αν χρειάζεται. Φροντίζετε ώστε 
οι ρίζες να βρίσκονται μέσα στο νερό, όχι όμως ο βολβός. Μεταφέρετε τα δοχεία σε ψυχρό 
ημιφωτιζόμενο χώρο μέχρι να ξεκινήσει η βλάστηση και ακολούθως σε φωτεινό χώρο, για να 
ανθίσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Την άνθηση του υάκινθου, συμβουλευθείτε το 
αντίστοιχο υποκεφάλαιο του βιβλίου σας, “7.7 Υάκινθος ”.

Εργαστηριακή άσκηση 4

Αναγνώριση ανθισμένων φυτών, ανεμώνας, νάρκισσου, τουλίπας, υάκινθου, φρέζιας, 
γλαδίολου, λίλιου και ντάλιας.

Σκοπός
Να μπορεί ο μαθητής να αναγνωρίζει τα φυτά: ανεμώνα, νάρκισσο, τουλίπα, υάκινθο, 

φρέζια, καθώς και τα φυτά: γλαδίολο, λίλιο, ντάλια.

Απαιτούμενα υλικά
Γλάστρες με τα φυτά που προαναφέρθηκαν.
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Εκτέλεση
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων. Κάθε ομάδα παίρνει μια γλάστρα ή μερι-

κά άνθη από κάθε φυτό. Τα άνθη καλύτερα να είναι από διαφορετικές ποικιλίες. Οι μαθητές 
παρατηρούν τα άνθη και τα φύλλα όλων των φυτών.

Η κάθε ομάδα αφού παρατηρήσει όλα τα φυτά που πήρε αρχικά, τα αλλάζει με τα φυτά 
μιας άλλης ομάδας και ακολουθεί την ίδια διαδικασία.

Στο τέλος της άσκησης, κάθε μαθητής θα πρέπει να αναγνωρίζει κάθε φυτό ή άνθος που 
θα του επιδειχθεί.
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Μια κατηγορία ανθοκομικών φυτών είναι 
αυτά που καλλιεργούνται σε γλάστρες και διο-
χετεύονται στην αγορά όταν ανθίσουν. Η επο-

ο

Γενικά

Καλλιέργεια ανθοφόρων φυτών
σε γλάστρες

χή διάθεσής τους εξαρτάται από την εποχή της 
ανθοφορίας τους, αν και μερικά από αυτά, με 
ειδικές φροντίδες, ανθίζουν και διατίθενται όλο 
το χρόνο. Μερικά από τα κυριότερα φυτά αυτής 
της κατηγορίας, θα περιγραφούν σύντομα στη 
συνέχεια.

Εικ. 8.1
Βεγκόνια σε γλάστρα

8

24-0099_sel_5-328.indd   23524-0099_sel_5-328.indd   235 12/3/2019   2:08:33 PM12/3/2019   2:08:33 PM



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8236

Αζαλέα

Εικ. 8.2
Αζαλέα σε γλάστρα

Καταγωγή
Η αζαλέα (Rhododendron sp, Ericaceae) ή 

ροδόδενδρο, είναι ιθαγενές φυτό της Ανατολι-
κής Ασίας και της Βόρειας Αμερικής. Η βελτίω-
ση των ποικιλιών του και η δημιουργία νέων ξε-
κίνησε από το Βέλγιο και τις Η.Π.Α. Η αζαλέα 
είναι ένα είδος του γένους Rhododendron, το 
οποίο περιλαμβάνει και άλλα είδη. Τα ονόμα-
τα αζαλέα και ροδόδενδρο χρησιμοποιούνται, 
όμως, χωρίς διάκριση.

Περιγραφή του φυτού
Φυτό πολυετές, θαμνώδες, ύψους από 20εκ. 

μέχρι 2-3μ., ανάλογα με την ποικιλία. Τα φύλ-
λα του σε άλλες ποικιλίες είναι μικρά και λεπτά 
και σε άλλες μεγάλα, μήκους 10-20εκ. Ανάλογη 
διαφοροποίηση υπάρχει και στο χρώμα τους, 
που κυμαίνεται από βαθυπράσινο και γκρι-
ζο-πράσινο, μέχρι το πράσινο-κυανό. Τα άνθη 
είναι και αυτά μικρά ή μεγαλύτερα, κυπελοειδή 

ή κωδωνοειδή, με χρώμα κόκκινο, ρόδινο, κί-
τρινο, βιολέ, λευκό και εμφανίζονται στις κορυ-
φές των βλαστών.

Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 10.000 
ποικιλίες, που πρέρχονται κυρίως από το είδος 
R. indicum, με μεγάλα άνθη και όψιμη άνθηση 
και το είδος R. kurumi με άφθονα αλλά μικρό-
τερα άνθη και πρώιμη άνθηση.

Εικ. 8.3
Άνθη 
ροδό- 

δενδρου

Πολλαπλασιασμός
Ο πολλαπλασιασμός της αζαλέας γίνεται με 

επάκρια θερινά μοσχεύματα, με σπόρο και με 
υπόγειες ή εναέριες καταβολάδες.

Τα μοσχεύματα κόβονται κατά το τέλος της 
άνοιξης και το καλοκαίρι, με λοξή τομή και μή-
κος 5-10εκ. Αφαιρούνται τα κατώτερα φύλλα 
και βυθίζονται σε ορμόνη ριζοβολίας, με μορ-
φή σκόνης. Τοποθετούνται σε απολυμασμένο 
μείγμα από τύρφη μόνο ή τύρφη - άμμο ή τύρ-
φη - περλίτη, σε φυτώρια με υδρονέφωση, όπου 
ριζοβολούν σε 4-8 εβδομάδες. Μεταφυτεύονται 
σε τελάρα ή γλαστράκια και παραμένουν εκεί 
έως την επόμενη άνοιξη. Ακολουθούν μια ή δύο 
μεταφυτεύσεις σε μεγαλύτερες γλάστρες. Τα 
φυτά για να αναπτυχθούν χρειάζονται 16-20 μή-
νες καλλιέργειας.

Η κανονική εποχή άνθησης είναι την άνοιξη, 
Μάρτιο έως Μάιο. Μπορούμε, όμως, να ρυθ-
μίσουμε την εποχή της ανθοφορίας, αρκεί να 
λάβουμε υπόψη μας ότι οι ανθοφόροι οφθαλμοί 
αναπτύσσονται το καλοκαίρι, αλλά για να ανθί-
σουν χρειάζονται μια περίοδο με χαμηλή θερ-
μοκρασία, την οποία περνούν κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα.

8.1
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Για να έχουμε λοιπόν πρώιμη άνθηση, τα 
φυτά τοποθετούνται το φθινόπωρο, αφού έχουν 
σχηματισθεί το καλοκαίρι οι ανθοφόροι οφθαλ-
μοί, σε φωτισμένους ψυκτικούς θαλάμους, αρχι-
κά σε θερμοκρασία 13°C και μετά 7-10°C, για 
4 περίπου εβδομάδες. Στη συνέχεια μεταφέρο-
νται στο θερμοκήπιο, σε 15-19°C, όπου ανθί-
ζουν από το Νοέμβριο μέχρι την άνοιξη.

Για πολλαπλασιασμό με σπόρο, η σπορά γί-
νεται άνοιξη ή φθινόπωρο, σε εδαφικό μείγμα 
από τύρφη-φυλλόχωμα-άμμο. Τα σπορόφυτα 
φυτρώνουν ένα μήνα αργότερα, κορυφολο-
γούνται τρεις μήνες μετά τη βλάστησή τους και 
αναπτύσσονται σε 10-13°C, μέχρι να μεγαλώ-
σουν αρκετά, οπότε και μεταφυτεύονται.

Εικ. 8.4
Άνθη αζαλέας

Τα ανεπτυγμένα φυτά ευδοκιμούν σε έδα-
φος όξινο με pH 5,0-6,0 υγρό αλλά στραγγερό, 
ψυχρό, που αερίζεται πολύ καλά. Κατάλληλο 
εδαφικό μείγμα είναι αυτό που περιέχει κα-
στανόχωμα ή πολλή άμμο ή τύρφη. Αντέχουν σε 
-15°C ακόμη και -40°C, η αντοχή τους όμως στο 
ψύχος εξαρτάται από την ποικιλία. Αντίθετα, 
είναι ευαίσθητα στο δυνατό ήλιο, στην ξηρασία 
και στους ξηρούς ανέμους.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Τα τακτικά ποτίσματα είναι απα-

ραίτητα για να διατηρείται το έδαφος υγρό και 
να μην υποφέρουν οι επιφανειακές, πολύ λε-
πτές ρίζες του φυτού. Τα σπορόφυτα πρέπει να 
ποτίζονται τακτικά, με νερό χωρίς άλατα.

Λίπανση. Το ευαίσθητο ριζικό σύστημα της 
αζαλέας δε χρειάζεται πολλά λιπάσματα, γι’ 
αυτό προστίθεται μόνο ένα κιλό υπερφωσφορι-
κού σε κάθε κυβικό μέτρο μείγματος και κατά 
τη διάρκεια της καλλιέργειας γίνεται υδρολί-
πανση με νιτρικό κάλιο 2-3 φορές το μήνα. Λι-
παίνονται αραιά, με οργανικό ή χηλικό σίδηρο.

Κορυφολόγημα. Γίνεται στα νεαρά φυτά 
κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, για 
να αναπτύξουν περισσότερους βλαστούς και να 
αποκτήσουν τα φυτά στρογγυλό σχήμα. Αφαι-
ρείται μόνο η κορυφή του βλαστού.

Κλάδεμα. Εφαρμόζεται μόνο όταν χρειάζε-
ται να γίνει αραίωμα της πυκνής βλάστησης, την 
άνοιξη μετά την άνθηση. Αυστηρό κλάδεμα γί-
νεται για ανανέωση του φυτού.

Κάλυψη του εδάφους 50-60εκ. γύρω από το 
φυτό, γίνεται μερικές φορές με φυλλόχωμα ή 
ρινίσματα ξύλου, για να προστατευθούν οι ρί-
ζες του.

Προβλήματα της καλλιέργειας.
-      Χλώρωση. Τα φύλλα κιτρινίζουν ανάμεσα 

στα νεύρα. Προκαλείται από τροφοπενία σι-
δήρου, υψηλό εδαφικό pH, ακανόνιστο πό-
τισμα κ. ά.

-      Κοκκίνισμα των φύλλων. Προκαλείται από 
χαμηλές θερμοκρασίες, που συνυπάρχουν με 
έντονο φωτισμό.

-       Φυλλόπτωση. Αιτία είναι έλλειψη νερού ή 
φωτισμού, υψηλή θερμοκρασία, μεγάλη συ-
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γκέντρωση εδαφικών αλάτων, χαμηλή ατμο-
σφαιρική υγρασία, κ.λ.π.

-       Παράκαμψη των ανθοφόρων οφθαλμών. Αν 
οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την 
ανάπτυξη των ανθοφόρων οφθαλμών, αυτοί 
παραμένουν κλειστοί, ενώ αναπτύσσονται 
πλάγιοι βλαστοί κάτω από το άνθος.
Εχθροί και ασθένειες
Οι πιο συνηθισμένες ασθένειες που προ-

σβάλλουν την αζαλέα είναι ο βοτρύτης, η σε-
πτόρια, το κυλινδροκλάδιο και οι σήψεις λαιμού 
και ριζών. Οι περισσότερες ευνοούνται από την 
υψηλή εδαφική υγρασία.

Ζωικοί εχθροί που απαντιόνται συνήθως είναι 
οι αφίδες, οι θρίπες, τα ακάρεα, οι νηματώδεις, κα-
θώς και έντομα που τρώγουν τα φύλλα ή τις ρίζες.

Για την αντιμετώπιση των ασθενειών και των 
εχθρών, συνιστάται μείωση της εδαφικής και 
ατμοσφαιρικής υγρασίας, καθώς και εφαρμογή 
κατάλληλων ψεκασμών.

Χρησιμοποίηση
Η αζαλέα είναι ένα από τα ωραιότερα αν-

θισμένα γλαστρικά φυτά, εσωτερικών αλλά και 
εξωτερικών χώρων. Στους κήπους τοποθετείται 

κάτω από δένδρα και σκέπαστρα, όπου είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακή ανθισμένη.

Μπορούμε να τη φυτέψουμε και στο έδαφος, 
μεμονωμένα ή κατά συστάδες σε χλοοτάπητες 
και σε όχθες τεχνητών λιμνών. Οι νάνες και 
χαμηλές ποικιλίες σχηματίζουν ωραία φυτικά 
πλαίσια.

Βεγκόνια

Καταγωγή
Η βεγκόνια (Begonia sp, Begoniaceae), κα-

τάγεται από τις τροπικές χώρες της Κεντρικής 
και Νότιας Αμερικής.

Περιγραφή του φυτού
Υπάρχουν πολλά είδη από τα οποία δημι-

ουργήθηκαν πάρα πολλές ποικιλίες, που χωρί-
ζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη μορ-
φή των ριζών τους:
-       Ινόρριζες, που καλλιεργούνται για τα άνθη 

και το φύλλωμά τους. Είναι ποώδη φυτά, 
πολυετή, με πυκνή και συμπαγή βλάστηση, 

Εικ. 8.5
Ινόρριζη βεγκόνια με μονά άνθη

8.2
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ύψους 15-30εκ. Έχουν φύλλα πλατιά, γυαλι-
στερά, πριονωτά, πράσινα έως ορειχάλκινα 
και άνθη μονά με 4 πέταλα ή διπλά με πε-

ρισσότερα πέταλα, άσπρα, ροζ, κόκκινα ή 
δίχρωμα, με κίτρινους στήμονες.

-       Κονδυλώδεις με πολύ ωραία άνθη, διπλά, 
πολλών και εντυπωσιακών χρωματισμών.
Τα φυτά αυτής της ομάδας πολλαπλασιάζο-

νται με κονδύλους που είναι πεπλατυσμένοι, 
μαυριδεροί, διαμέτρου 4-10εκ. και φυτεύονται 
νωρίς την άνοιξη. Περιλαμβάνει φυτά νάνα (20- 
25εκ.), μέσης ανάπτυξης (30-40εκ.) και υψηλά 
φυτά μέχρι 1μ., με κρεμαστούς βλαστούς.
-       Ριζωματώδεις, καλλιεργούμενες για το φύλ-

λωμά τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως γλαστρικό φυτό 
παρουσιάζει η πρώτη κατηγορία, η οποία και 
αναφέρεται στη συνέχεια.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται συνήθως με σπόρο. 

Σπέρνεται από τον Ιανουάριο μέχρι το Φεβρου-
άριο, σε φωτεινά θερμοσπορεία με θερμοκρα-
σία 20°C. Επειδή οι σπόροι είναι μικροσκοπι-
κοί, σκορπίζονται αραιά στο έδαφος, χωρίς να 
σκεπαστούν με χώμα. Τα σπορεία καλύπτονται 
με πλαστικό ή γυάλινο σκέπαστρο για να διατη-
ρείται η υγρασία τους. Τα σπορόφυτα βλαστά-
νουν σε 15-20 ημέρες και μεταφυτεύονται σε 
γλαστράκια, τα οποία παραμένουν στο θερμο-
κήπιο μέχρι το Μάιο.

Εικ. 8.6
Κονδυλώδεις βεγκόνιες διαφόρων χρωμάτων
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Μπορεί να γίνει και υπαίθρια σπορά τον 
Απρίλιο, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία. Πολλα-
πλασιάζεται και με μοσχεύματα φύλλων ή μο-
σχεύματα ετήσιων βλαστών. Ανθίζει από το Μάιο 
μέχρι τους πρώτους φθινοπωρινούς παγετούς.

Τα ανεπτυγμένα φυτά απαιτούν έδαφος 
πλούσιο, υγρό, δροσερό, στραγγερό και προτι-
μούν ημισκιερούς χώρους, ενώ αντέχουν σε σχε-
τικά χαμηλές θερμοκρασίες. Για τις γλάστρες, 
κατάλληλο εδαφικό μείγμα είναι αυτό που απο-
τελείται από κηπόχωμα-φυλλόχωμα-άμμο ή κη-
πόχωμα-τύρφη-περλίτη σε αναλογία 1:1:1.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Για να βλαστήσουν οι σπόροι το 

έδαφος πρέπει να διατηρείται συνεχώς υγρό. 
Το πότισμα γίνεται προσεκτικά και το νερό 
πρέπει να πέφτει σε πολύ λεπτές σταγόνες. 
Αλλά και σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης και δι-
ατήρησης των φυτών απαιτείται αρκετή εδαφι-
κή υγρασία.

Λίπανση. Γίνεται βασική λίπανση με φω-
σφορικό λίπασμα και κατά τη διάρκεια της 
καλλιέργειας αραιές υδρολιπάνσεις με πλήρες 
λίπασμα. Η φυτοπροστασία της βεγκόνιας δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.

Εικ. 8.7
Ινόρριζες βεγκόνιες με διπλά άνθη

Εικ. 8.8 
Μονά άνθη 
βεγκόνιας
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Χρησιμοποίηση
Φυτεύεται κυρίως σε γλάστρες και διακο-

σμεί εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Μπορεί να φυτευθεί και σε κήπους και πάρ-

κα, όπου σχηματίζει ανθισμένες κηλίδες και 
μπορντούρες σε σκιαζόμενες περιοχές.

Γαρδένια

Καταγωγή
Η γαρδένια (Gardenia jasminoides, Rubi-

aceae) είναι φυτό ιθαγενές της Ανατολικής Ασί-
ας, από όπου μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική 
και στη συνέχεια διαδόθηκε σε πολλές χώρες 
και στην Ελλάδα.

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό πολυετές, θαμνώδες, με ξυλώδεις 

βλαστούς, ύφους μέχρι 2μ. Έχει ωραία γυαλι-
στερά φύλλα, ελλειψοειδή, με έντονο πράσινο 
χρώμα και άνθη άμισχα, με πολλά πέταλα, λευ-
κά και χαρακτηριστικό ωραίο άρωμα, που εμ-
φανίζονται στην άκρη των βλαστών.

Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες που δημιουρ-
γήθηκαν με επιλογή και διαφέρουν στο μέγεθος 
των ανθέων και των φύλλων. Μια από αυτές 
είναι η ιταλική ποικιλία που καλλιεργείται και 
στη χώρα μας και έχει μεγαλύτερα φύλλα και 
άνθη, αλλά λιγότερα σε κάθε φυτό.

Πολλαπλασιασμός
Η γαρδένια πολλαπλασιάζεται με φυλλοφό-

ρα μοσχεύματα κορυφής, μήκους 10-15εκ., που 
έχουν συνήθως 4 φύλλα και κόβονται από ανε-
πτυγμένα ζωηρά μητρικά φυτά. Τα μοσχεύματα 
για την παραγωγή νέων φυτών κόβονται όλο το 
χρόνο, συνήθως όμως προτιμάται η εποχή από 
το Νοέμβριο μέχρι και την άνοιξη. Τοποθετού-
νται σε χώρο θερμαινόμενο (25-30°C), με υδρο-
νέφωση και σε μείγμα από τύρφη και άμμο ή 
περλίτη, σε αναλογία 2:1 ή καστανόχωμα και 
άμμο στην ίδια αναλογία.

Η ριζοβολία γίνεται σε 40 περίπου ημέρες 
και 1-1,5 μήνα αργότερα μεταφυτεύονται σε 
γλάστρες που περιέχουν το κατάλληλο μείγμα. 
Ακολουθεί δεύτερη και τρίτη μεταφύτευση σε 
διάστημα 18-20 μηνών, μέχρι να αποκτήσουν 4- 
5 βλαστούς.

Στην ερασιτεχνική καλλι-
έργεια τα μοσχεύματα κόβο-
νται από Απρίλιο έως Ιούνιο 
από μπουμπουκιασμένες 
κορυφές, φυτεύονται σε γλά-
στρες ή τελάρα και σκεπά-
ζονται με τζάμι (ή ποτήρι) 
ή πλαστικό. Η ανθοφορία 
ξεκινά από το Νοέμβριο για 
τα πρωιμότερα φυτά και συ-
νεχίζεται όλη την άνοιξη.

Τα ανεπτυγμένα φυτά 
αναπτύσσονται καλά σε όξι-
νο έδαφος, με pH 5,5-6,0, 
ελαφρύ, απολυμασμένο και 
με καλή αποστράγγιση. Στην 
Ελλάδα καλύτερο εδαφικό 
υλικό θεωρείται το καστα-
νόχωμα μαζί με φυλλόχωμα, 
άμμο ή τύρφη. Μπορούν να-
καλλιεργηθούν και σε μείγ-

Εικ. 8.9
Ανθισμένος βλαστός γαρδένιας

8.3
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μα από καστανόχωμα-κουμαρόχωμα-άμμο ή 
ερεικόχωμα-φυλλόχωμα ή τύρφη-περλίτη ή τύρ-
φη-άμμο.

Απαιτούν κλίμα με υψηλή ατμοσφαιρική 
υγρασία και ήπιο χειμώνα, αν και έχουν σχε-

τική αντοχή στο κρύο. Κατά την περίοδο της 
ανάπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών, ιδανική 
θερμοκρασία θεωρείται αυτή των 16°C. Σε πε-
ριοχές με κρύο χειμώνα τα φυτά μεταφέρονται 
σε εσωτερικούς φωτεινούς χώρους, με θερμο-
κρασία 10-12°C. Το καλοκαίρι απαιτείται ελα-
φρά σκίαση και ψεκασμοί του φυλλώματος με 
νερό.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Η έλλειψη νερού, όπως και η 

υπερβολική υγρασία, ταλαιπωρούν το ριζικό 
σύστημα της γαρδένιας. Τα ποτίσματα είναι 
συχνότερα την άνοιξη και το καλοκαίρι, ενώ το 

χειμώνα περιορίζονται. Το νερό του πο-
τίσματος δεν πρέπει να περιέχει πολλά 
άλατα και ασβέστιο.

Λίπανση. Στο μείγμα που ετοιμάζε-
ται για τις γλάστρες προστίθεται μικρή 
ποσότητα θειϊκού καλιού και φωσφορι-
κού λιπάσματος. Κατά τη διάρκεια της 
βλαστικής περιόδου γίνονται υδρολι-

πάνσεις κάθε 20-30 ημέρες με μεικτό λίπασμα 
και θειϊκή αμμωνία εναλλάξ, ενώ κατά διαστή-
ματα προστίθεται και θειϊκός σίδηρος, για να 
διατηρείται όξινο το έδαφος.

Νανοποίηση. Η ζήτηση νάνων φυτών γαρδέ-
νιας είναι αυξανόμενη. Για τη δημιουργία τους, 
ακολουθούνται οι οδηγίες του κεφ. 3.10.

Αλλαγή γλάστρας. Γίνεται κάθε 2-3 χρόνια, 
το φθινόπωρο ή το Φεβρουάριο.

Υποστύλωση. Χρειάζεται για τα νέα φυτά, 
μόλις γίνει η τελευταία μεταφύτευση. Χρησιμο-

Εικ. 8.10
Η γαρδένια προτιμά σκιερούς χώρους

Εικ. 8.11
Άνθος γαρδένιας
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ποιούνται 2-4 λεπτοί ξύλινοι στύλοι, πάνω στους 
οποίους δένονται χαλαρά οι μεγάλοι βλαστοί.

Ραντίσματα με νερό. Γίνονται ραντίσμα-
τα με νερό στα φύλλα, το πρωί ή το απόγευμα. 
Αυτό βοηθά στην αύξηση της ατμοσφαιρικής 
υγρασίας γύρω από το φυτό κατά τις ζεστές 
ημέρες.

Προβλήματα της καλλιέργειας
-     Χλώρωση των φύλλων παρατηρείται όταν το 

εδαφικό μείγμα είναι αλκαλικό ή υπερβολι-
κά υγρό, καθώς και όταν η θερμοκρασία των 
ριζών είναι χαμηλή ή υπάρχει μεγάλη συγκέ-
ντρωση εδαφικών αλάτων.

-     Ξήρανση των άκρων των φύλλων ή της πε-
ριφέρειάς τους, συνοδευόμενη από μικρο-
φυλλία και ασθενική βλάστηση δημιουργεί-
ται από αυξημένη συγκέντρωση αλάτων στο 
έδαφος.

-     Πέσιμο των μπουμπουκιών μπορούν να προ-
καλέσουν τα ακανόνιστα ποτίσματα, η υπερ-
βολική λίπανση, η υψηλή θερμοκρασία που 
συνυπάρχει με μειωμένο φωτισμό, η πολύ 
ξηρή ή η πολύ υγρή ατμόσφαιρα κ.λ.π. .
Εχθροί και ασθένειες
Οι ασθένειες που παρουσιάζονται, συνήθως, 

στις γαρδένιες είναι η κηλίδωση των φύλλων, 
που ευνοείται από την υψηλή ατμοσφαιρική 
υγρασία των θερμοκηπίων και η φόμοψη, που 
προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου στο λαιμό του 
φυτού. Αντιμετωπίζονται με περιορισμό της 
υγρασίας στα θερμοκήπια, ριζοποτίσματα με 
μυκητοκτόνα και ψεκασμούς.

Ζωικοί εχθροί είναι οι αφίδες, οι θρίπες, 
τα ακάρεα, οι νηματώδεις, καθώς και τα κοκ-
κοειδή (ψώρες), τα οποία είναι μικρά έντομα 
σκεπασμένα με βαμβακάδα, που συγκεντρώνο-
νται στη βάση των φύλλων και των ανθοφόρων 
οφθαλμών. Τα κοκκοειδή καταπολεμούνται με 
ψεκασμό εντομοκτόνου μαζί με θερινό πολτό. 
Για τους υπόλοιπους εχθρούς εφαρμόζονται οι 
κατάλληλοι ψεκασμοί.

Συλλογή των ανθέων και διάθεση των φυτών
Τα άνθη κόβονται όταν έχουν ανοίξει τελεί-

ως, το πρωί, μόνο με τον ποδίσκο τους, χωρίς 
φύλλα και με προσοχή για να μη μωλωπισθούν. 

Η διάθεση των φυτών στην αγορά γίνεται όταν 
ξεκινήσει η ανθοφορία τους και υπάρχουν 3-4 
άνθη ανοικτά.

Χρησιμοποίηση 
Η γαρδένια είναι από τα πιο δημοφιλή γλα-

στρικά ανθισμένα φυτά, αφού διαθέτει ωραία, 
ιδιαίτερα εύοσμα άνθη αλλά και γυαλιστερό 
πράσινο φύλλωμα.

Γεράνι

Καταγωγή
Το γεράνι (Geranium ή Pelargonium sp, 

Geraniaceae) ή πελαργόνι ή μολόχα είναι αυτο-
φυές φυτό της εύκρατης ζώνης.

Περιγραφή του φυτού
Υπάρχουν περίπου 300 είδη και έχουν δημι-

ουργηθεί εκατοντάδες ποικιλίες. Τα καλλιερ-
γούμενα είδη ανήκουν στο γένος Pelargonium. 
Μεγάλο καλλιεργητικό ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν τα ακόλουθα είδη:
-  Ρ. zonale, κοινώς γεράνι. Φυτό θαμνόμορφο, 
με σαρκώδεις βλαστούς, φύλλα καρδιόσχημα 
σχεδόν στρογγυλά, παχιά, χνουδωτά και άνθη 
μονά ή διπλά σε ταξιανθία σκιαδιού, άσπρα, 
ροζ ή κόκκινα, σε πολλές αποχρώσεις.
-  Ρ. grandiflorum, κοινώς πελαργόνι. Θαμνό-
μορφο φυτό, με σαρκώδεις βλαστούς, φύλλα 
καρδιόσχημα, λοβώδη, οδοντωτά και άνθη με-
γάλα, σε επάκρια σκιάδια, διαφόρων χρωματι-
σμών, με εντονότερες νευρώσεις.
-   Ρ. peltatum, κοινώς βαμβακούλα, με βλαστούς 
κρεμαστούς, λεπτούς, λείους, φύλλα έλλοβα, 
λεία και άνθη σε μικρή ταξιανθία (5-8 άνθη), 
μονά ή διπλά, σε πολλά χρώματα.
-  P.capitatum, κοινώς αρμπαρόρριζα, σε μορ-
φή ημισφαιρικού θάμνου, με φύλλα χνουδωτά, 
πλατιά, ωοειδή, έλλοβα, οδοντωτά, σταχτοπρά-
σινα, πολύ εύοσμα και άνθη ροζ- μωβ, σε επά-
κριες ταξιανθίες.

8.4
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Εικ. 8.12
Γεράνι σε βεράντα

Εικ. 8.13
Πελαργόνι σε αυλή
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Εικ. 8.14
Βαμβακούλα σε βεράντα

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα. Τα 

μοσχεύματα μήκους 10-12εκ., κόβονται την 
άνοιξη από τα μητρικά φυτά και μετά από 6-8 
ώρες (ή και μέχρι 24 ώρες) τοποθετούνται σε 
υπόστρωμα ριζοβολίας από άμμο ή άμμο-περ-
λίτη μέχρι να ριζοβολήσουν και στη συνέχεια 
μεταφυτεύονται. Αν τα μοσχεύματα κοπούν το 
φθινόπωρο, τοποθετούνται σε προφυλαγμένο 
σπορείο.

Ανθίζουν από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. 
Το πελαργόνι ανθίζει μόνον την άνοιξη.

Το καταλληλότερο έδαφος για τα ανεπτυγ-
μένα φυτά είναι το ελαφρύ αμμοπηλώδες, πλού-
σιο και στραγγερό έδαφος, με pH περίπου 6,5. 
Το γεράνι και η αρμπαρόρριζα είναι λιγότερο 
απαιτητικά. Για τις γλάστρες το εδαφικό μείγμα 
αποτελείται από κηπόχωμα-φυλλόχωμα-άμμο ή 
κηπόχωμα-κοπριά-τύρφη, σε αναλογία 2:1:1.

Ευδοκιμούν σε ζεστές περιοχές και αντέ-
χουν για μικρό διάστημα τις χαμηλές θερμοκρα-
σίες, καθώς είναι ευαίσθητα στο κρύο. Προτι-
μούν θέσεις ηλιαζόμενες.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Τα ποτίσματα είναι απαραίτητα την εποχή 

ανάπτυξης των φυτών. Τότε γίνονται και υδρο-
λιπάνσεις με πλήρες λίπασμα ανά 15-20 ημέρες. 

Τα φυτά κορυφολογούνται στο τέλος του χειμώ-
να για να αποκτήσουν περισσότερες διακλαδώ-
σεις.

Η φυτοπροστασία δεν αποτελεί πρόβλημα 

Εικ. 8.15
Αρμπαρόρριζα
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για τα φυτά. Μερικές φορές, όμως, τα  μοσχεύ-
ματα προσβάλλονται από μύκητες. Προσβολές 
από μύκητες ή βακτήρια παρουσιάζονται και 
στα φύλλα. Σοβαρότερες ζημιές προκαλούν οι 
σκωριάσεις και οι ιώσεις.

Χρησιμοποίηση
Φυτεμένα σε γλάστρες διακοσμούν βερά-

ντες, αυλές, κήπους, πλατείες. Ακόμη φυτεύο-
νται σε κήπους ή πάρκα, ομαδικά σε παρτέρια 
ή συνδυασμένα με άλλα ποώδη, καθώς και για 
δημιουργία ανθισμένων κηλίδων σε χλοοτάπητες.

Καμέλια

Καταγωγή
Η καμέλια (Camellia japonica, Theaceae) 

κατάγεται από την Κίνα και την Ιαπωνία. Πολ-
λά είδη φύονται στην Νότια Ανατολική Ασία.

Περιγραφή του φυτού
Είναι θάμνος αειθαλής, ξυλώδης, ύψους 

1,5- 3μ., με ζωηρή και πυκνή βλάστηση. Έχει 
βαθυπράσινα, γυαλιστερά, ωοειδή φύλλα και 

άνθη μονά, 
ημίδιπλα ή 
διπλά, μονό-
χρωμα ή ποι-
κιλόχρωμα, 
άσπρα, ρόδι-
να, κόκκινα, 
σε πολλές 
αποχρώσεις.

Σ ή μ ε ρ α 
υ π ά ρ χ ο υ ν 
περισστερες 
από 3.000 
ποι- κιλίες, 
από τις οποί-
ες οι 200 εί-
ναι ιδιαίτερα 
διαδεδομέ-
νες.
Διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς το μέγεθος, το χρώμα ή το 
σχήμα του άνθους, το σχήμα και το μέγεθος του 
φύλλου και την ανάπτυξη του φυτού.

Με βάση ταξινόμησης το μέγεθος του άν-
θους, ομαδοποιούνται σε ποικιλίες με άνθη μι-
κρά (διαμέτρου 5-7,5εκ.), μεσαία (7,5-10εκ.), 
μεγάλα (10-12,5εκ.) και πολύ μεγάλα (μεγαλύ-
τερης των 12,5εκ.).

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα, σπόρο, 

καταβολάδες και εμβολιασμό. Τα μοσχεύματα 
ετοιμάζονται από την άνοιξη μέχρι τις αρχές 
καλοκαιριού και προέρχονται από ετήσιους 
βλαστούς που έχουν αρχίσει να ξυλοποιούνται.

Τοποθετούνται σε ορμόνη ριζοβολίας για 24 
ώρες και στη συνέχεια σε υπόστρωμα θερμο-
κρασίας 21°C, με υδρονέφωση. Για να ριζοβο-
λήσουν απαιτούνται 60-100 ημέρες.

Είναι οξύφιλο φυτό και αναπτύσσεται σε 
έδαφος πλούσιο σε οργανική ουσία, με pH 5,0-
6,0. Για την καλλιέργειά του, κατάλληλα μείγ-
ματα είναι αυτά που περιέχουν καστανόχωμα ή 
ερεικόχωμα ή τύρφη.

Προτιμά χώρους ημισκιερούς, απάνεμους, 
με σχετικά υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Αντέ-
χει μέχρι -10°C. Για να ανθοφορήσει χρειάζε-
ται χαμηλές θερμοκρασίες, όχι όμως μικρότε-
ρες από 6°C.

Είναι φυτό αργής ανάπτυξης και πρέπει να 
αναπτυχθεί αρκετά για να δώσει άνθη. Η επο-
χή άνθησης εξαρτάται από την ποικιλία. Άλ-
λες ποικιλίες ανθίζουν Οκτώβριο - Ιανουάριο, 
άλλες Ιανουάριο - Μάρτιο και άλλες Μάρτιο - 
Μάιο.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Απαραίτητα είναι τα κανονικά 

ποτίσματα, που το καλοκαίρι περιορίζονται 
προκειμένου να σχηματισθούν οι ανθοφόροι 
οφθαλμοί.

Υδρολιπάνσεις. Γίνονται κατά την περίοδο 
ανάπτυξης των φυτών, όχι περισσότερες από 
3-4. Σταματούν το καλοκαίρι και συνεχίζονται 
το φθινόπωρο.Εικ.8.16

Άνθη καμέλιας

8.5
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Προβλήματα της καλλιέργειας
Εχθροί και ασθένειες

-    Σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ή ψυχρά 
ρεύματα αέρα, η καμέλια αντιδρά ρίχνοντας 
όλα τα άνθη της.

-    Οι άκρες από τα πέταλα των ανθέων γίνονται 
καφέ, αν εκτεθεί σε δυνατό ήλιο και ανέ-
μους. Αν το σύμπτωμα επεκταθεί στο κέντρο 
του άνθους, οφείλεται σε μύκητα και απαιτεί-
ται απομάκρυνση των προσβλημένων μερών, 
καθώς και εφαρμογή ψεκασμών με μυκητο-
κτόνα.

Χρησιμοποίηση
Είναι από τα λίγα φυτά που ανθίζουν κα-

νονικά το χειμώνα. Αυτό το γνώρισμα, σε συν-
δυασμό με τα ωραιότατα άνθη της, της δίνει 
ιδιαίτερη αξία. Τοποθετείται σε γλάστρες σε 
εσωτερικούς, φωτεινούς, δροσερούς χώρους 
και σε βεράντες ή κήπους, σε ημισκιαζόμενες, 

απάνεμες θέσεις. Οι ποικιλίες υψηλής ανάπτυ-
ξης διαμορφώνονται σε εντυπωσιακά δένδρα.

 Κυκλάμινο

Καταγωγή
Το Κυκλάμινο (Cyclamen persicum, 

Primulaceae) είναι ιθαγενές φυτό της Κεντρι-
κής Ευρώπης και της Μεσογείου. Μερικά είδη 
είναι αυτοφυή στη χώρα μας.

Εικ. 8.18 
Κυκλάμινο

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό πολυετές, ποώδες, ύψους 15- 

30εκ. που σχηματίζει υπόγεια στρογγυλό, πε-
πλατυσμένο κόνδυλο. Έχει φύλλα καρδιόσχη-
μα, δερματώδη, με μακρύ γερό μίσχο, πράσινα, 
με λευκές-γκρι κηλίδες στην πάνω επιφάνεια-

Εικ. 8.17
Το καλοκαίρι οι καμέλιες τοποθετούνται σε σκιε-

ρούς και δροσερούς χώρους

8.6
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και κόκκινες στην κάτω. Τα άνθη εμφανίζονται 
μεμονωμένα στις άκρες μακριών και γερών στε-
λεχών, σε λευκό, πορφυρό, κόκκινο, ροζ ή μωβ 
χρώμα. Το φυτό ανθοφορεί για μεγάλο διάστη-
μα, γιατί τα άνθη του ανανεώνονται συνεχώς.

Υπάρχουν περί τα 18 είδη, αλλά το πιο εν-
διαφέρον είναι το C. persicum, γιατί έχει τη 
μεγαλύτερη περίοδο ανθοφορίας. Έχουν δη-
μιουργηθεί πολλές ποικιλίες με διάφορα ύψη, 
με άνθη δίχρωμα ή αρωματικά ή με κροσσωτά 
πέταλα.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με σπόρο, γιατί οι κόνδυ-

λοι δεν παράγουν βολβίδια ούτε τεμαχίζονται. 
Η σπορά γίνεται το Σεπτέμβριο, σε αβαθή τε-
λάρα με απολυμασμένο εδαφικό 
μείγμα από τύρφη, φυλλόχωμα και 
άμμο και οι σπόροι φυτεύονται 
σε απόσταση 2,5-3εκ. ο ένας από 
τον άλλο. Με θερμοκρασία 16°C 
βλαστάνουν σε 20-40 ημέρες, ενώ 
με20°C σε 15-25 ημέρες.

Όταν τα σπορόφυτα αποκτή-
σουν 4-5 φύλλα, μεταφυτεύονται 
σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Ακο-
λουθούν ακόμη 2-3 μεταφυτεύσεις. 
Η τελευταία γίνεται Μάιο-Ιού-
νιο ή Σεπτέμβριο σε γλάστρα 15-
17εκ., με την οποία και θα διατε-
θούν στην αγορά.

Τα παραγόμενα φυτά ανθί-
ζουν15-18 μήνες μετά από τη σπορά τους. Στην 
περίπτωση, όμως, που ο σπόρος προέρχεται 
από ελεγχόμενες διασταυρώσεις, τα φυτά μπο-
ρούν να ανθοφορήσουν σε 7-8 μήνες, εφόσον 
βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες.

Στην ερασιτεχνική καλλιέργεια χρησιμοποι-
ούνται για την παραγωγή φυτών κόνδυλοι που 
φυτεύονται στο κατάλληλο έδαφος. Οι κόνδυ-
λοι φυτεύονται τον Αύγουστο, για να ανθίσουν 
από το Νοέμβριο μέχρι την άνοιξη. Μετά όμως 
από ένα χρόνο ανθοφορίας, δε χρησιμοποιού-
νται ξανά, γιατί τα παραγόμενα άνθη χάνουν το 
έντονο χρώμα τους.

Τα ανεπτυγμένα κυκλάμινα προτιμούν εδά-

φη ελαφρά, πορώδη, με καλή αποστράγγιση, 
πλούσια σε οργανική ουσία, ημισκιαζόμενα, 
όξινα, με pH 6,0-6,5. Για τη φύτευση σε γλά-
στρες χρησιμοποιείται εδαφικό μείγμα από 
κοπριά- φυλλόχωμα (ή κουμαρόχωμα)-άμμο 
σε αναλογία 1:1:1 ή τύρφη-φυλλόχωμα-άμμος ή 
άλλο παρόμοιο μείγμα στην ίδια αναλογία.

Ευδοκιμούν σε κλίμα δροσερό και υγρό και 
δεν αντέχουν τις χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω 
από 0°C), αλλά ούτε και τις υψηλές του καλο-
καιριού. Τα όρια των κατάλληλων θερμοκρασι-
ών είναι από 18°C η ανώτερη ημερήσια, μέχρι 
13°C η κατώτερη νυχτερινή. Είναι ευπαθή στην 
έντονη ηλιοφάνεια και προτιμούν τον έμμεσο 
φωτισμό, γι’ αυτό από την άνοιξη επιβάλλεται η 
σκίαση των φυτών.

Εικ. 8.19 
Κυκλάμινα

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Κατά τη διάρκεια της βλασακής 

περιόδου των φυτών, τα ποτίσματα γίνονται κα-
νονικά και τακτικά, ώστε το εδαφικό μείγμα να 
παραμένει υγρό, όχι όμως υπερβολικά. Μετά 
την άνθηση, όταν ξεραθούν τα φύλλα (Ιούνιο), 
αν οι κόνδυλοι θα μείνουν στο έδαφος ή τις 
γλάστρες, σταματούν τα ποτίσματα και ξαναρ-
χίζουν Αύγουστο με Σεπτέμβριο, όταν ξεκινά η 
νέα βλάστηση.
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Λίπανση. Στο εδαφικό μείγμα που ετοιμά-
ζεται για τις γλάστρες προστίθεται φωσφορικό 
ή σύνθετο (π.χ. 11-15-15) λίπασμα. Κατά τη δι-
άρκεια της καλλιέργειας χρησιμοποιείται στο 
νερό ποτίσματος ένα πλήρες λίπασμα κάθε 15-
20 ημέρες.

Σκίαση. Επιβάλλεται κυρίως στα θερμοκή-
πια (Ιούνιο - Αύγουστο), για να μην πάθουν 
εγκαύματα τα φυτά.

Εκρίζωση των κονδύλων. Γίνεται όταν ξε-
ραθούν τα φύλλα. Διατηρούνται σε χώρο ψυχρό 
και ξηρό, μέχρι τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο 
που ξαναφυτεύονται.

Προβλήματα της καλλιέργειας
Νεκρωτικές κηλίδες παρουσιάζονται στα 

φύλλα αν εκτεθούν σε έντονο ηλιακό φωτισμό, 
ενώ σε μειωμένο φωτισμό παρατηρείται επιμή-
κυνση των μίσχων. Ο συνδυασμός μειωμένου 
φωτισμού και υψηλής θερμοκρασίας έχει ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή των ανθοφόρων 
οφθαλμών.

Εχθροί και ασθένειες
Το κυκλάμινο προσβάλλεται συνήθως από το 

βοτρύτη, σήψεις βολβών και σηψηρριζίες καθώς 
και κηλιδώσεις των 
φύλλων που καταστρέ-
φουν ή υποβαθμίζουν 
τις καλλιέργειες. Μέ-
τρα υγιεινής, ψεκασμοί, 
απολύμανση εδάφους 
και βολβών αντιμετω-
πίζουν ή περιορίζουν 
αυτές τις προσβολές.

Από τους ζωικούς 
εχθρούς σοβαρότερες 
ζημιές προκαλεί το άκα-
ρι του κυκλάμινου, που 
παραμορφώνει φύλλα 
και άνθη χωρίς να γίνε-
ται εγκαίρως αντιληπτό. 
Ζημιές προκαλούν και 
οι αφίδες, οι θρίπες, οι 
τετράνυχοι και οι νημα-
τώδεις. Αντιμετωπίζο-
νται με τους κατάλλη-
λους ψεκασμούς.

Χρησιμοποίηση
Είναι κυρίως, γλαστρικό φυτό και χρησιμοποι-

είται για διακόσμηση εσωτερικών χώρων όλο το 
χειμώνα, ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστου-
γέννων, καθώς και για διακόσμηση αίθριων.

Φυτεύεται και στο έδαφος σε κήπους, όπου 
χρησιμοποιείται για σχηματισμό μπορντούρων 
ή συστάδων σε χλοοτάπητες, σε σκιερές θέσεις.

Ορτανσία

Καταγωγή
Η Ορτανσία (Hydrangea hortensis , 

Saxifragaceae) κατάγεται από την Ιαπωνία, από 
όπου και ξεκίνησε η διάδοσή της.

Περιγραφή του φυτού
Είναι πολυετές θαμνώδες φυτό, φυλλοβόλο, 

με βλαστούς ξυλοποιημένους στη βάση τους, 
ύψους έως 3μ. Έχει φύλλα αντίθετα, μεγάλα, 
οδοντωτά, ωοειδή ή καρδιόσχημα, με ζωηρό 
πράσινο χρώμα. Τα άνθη του, που σχηματίζουν 

μεγάλες σφαιρικές 
ταξιανθίες με διάμε-
τρο 15-20εκ., είναι 
στην πλειοψηφία τους 
στείρα, με 4 χρωματι-
στά σέπαλα και έχουν 

Εικ. 8.20
Ορτανσία ανθισμένη, 

στη σκιά δένδρων

8.7
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χρώμα άσπρο, ροζ, κόκκινο ή μπλε και αφανή 
πέταλα.

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, στη χώρα μας 
όμως καλλιεργούνται μερικές μόνο, που διαφέ-
ρουν κυρίως στο άνθος και στο χρώμα.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα κορυφής 

χωρίς άνθη, μήκους 8-10εκ., που κόβονται Ια-
νουάριο - Φεβρουάριο ή Απρίλιο - Μάιο.

Τοποθετούνται σε υπόστρωμα από άμμο ή 
άμμο-τύρφη σε αναλογία 1:1, με θερμοκρασία 
υποστρώματος 18°C και περιβάλλοντος 15°C. 
Χρησιμοποιείται σύστημα υδρονέφωσης. Αν 
τα μοσχεύματα κοπούν τον Απρίλιο, τοποθε-
τούνται σε ψυχρά σπορεία και καλύπτονται 
με ασβεστωμένα τζάμια. Τα νέα φυτά μεταφυ-
τεύονται σε 3-4 εβδομάδες σε γλάστρες. Όταν 
τα μικρά φυτά αρχίσουν να αναπτύσσονται, 
κορυφολογούνται. Τον Απρίλιο ή το Μάιο με-
ταφέρονται σε μεγαλύτερες γλάστρες. Κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού διατηρούνται σε ημι-
σκιερούς χώρους, ποτίζονται και λιπαίνονται.

Εικ. 8.22
Ορτανσία σε αυλή

Η κανονική εποχή άνθησης της ορτανσίας 
είναι από την άνοιξη έως τον Ιούνιο και παρα-
μένει ανθισμένη για 4-5 εβδομάδες. Με κατάλ-
ληλη επέμβαση όμως στη θερμοκρασία, μπο-
ρούμε να έχουμε ανθοφορία πολύ νωρίς.

Για πρώιμη άνθηση τα φυτά εισάγονται σε 
ψυγεία σε θερμοκρασία 4-5°C και για 40 ημέ-
ρες περίπου, στις αρχές Νοεμβρίου, αφού έχουν 
σχηματισθεί καλά οι ανθοφόροι οφθαλμοί (οι 
οποίοι σχηματίζονται Σεπτέμβριο - Οκτώβριο) 
και έχουν πέσει τα φύλλα. Μεταφέρονται στο 
θερμοκήπιο τέλος Δεκεμβρίου, σε θερμοκρασία 
10-12°C για μια εβδομάδα. Στη συνέχεια η θερ-
μοκρασία αυξάνεται στους 15-16°C.

Τα φυτά θα ανθίσουν έπειτα από 3 μήνες 
από τη στιγμή που θα βγουν από το ψυγείο. Αν 
οι θερμοκρασίες του θερμοκηπίου διατηρηθούν 
υψηλότερα (20-22°C), θα ανθίσουν νωρίτερα.

Για οψιμότερη άνθηση τα φυτά παραμένουν 
στο ύπαιθρο σε ψυχρό χώρο μέχρι τον Ιανουά-
ριο και στη συνέχεια μπαίνουν στο θερμοκήπιο.

Τα ανεπτυγμένα φυτά της ορτανσίας προτι-
μούν εδάφη ελαφρά, πλούσια σε οργανική ου-
σία, υγρά αλλά σταγγερά, όξινα, με pH 5,0-6,2. 
Κατάλληλο εδαφικό υλικό θεωρείται το καστα-
νόχωμα, το ερεικόχωμα και η τύρφη που περι-
έχουν άμμο ή περλίτη ή μείγμα από κηπόχωμα 
- κοπριά - τύρφη σε αναλογία 3:1:1.

Είναι ανθεκτικά στις χαμηλές χειμερινές 
θερμοκρασίες, μέχρι -10°C, μικρής όμως δι-
άρκειας, γιατί διαφορετικά καταστρέφονται οι 
ανθοφόροι οφθαλμοί, για το σχηματισμό των 
οποίων, πρέπει το φυτό να περάσει μια περίοδο 
χαμηλών θερμοκρασιών, 4-5°C.

Η έντονη ηλιοφάνεια τα ενοχλεί, ενώ η ύπαρ-
ξη ατμοσφαιρικής υγρασίας είναι απαραίτητη.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Τα φυτά απαιτούν συχνά ποτίσμα-

τα, γιατί τα φύλλα τους μαραίνονται γρήγορα. Τα 
ποτίσματα σταματούν Σεπτέμβριο με Οκτώβριο.

Λίπανση. Στα φυτά που δίνουν άσπρα και 
ρόδινα άνθη χρησιμοποιείται φωσφορικό 

λίπασμα στο εδαφικό τους μείγμα και κατά την 
ανάπτυξή τους γίνονται υδρολιπάνσεις με πλή-
ρες λίπασμα κάθε 15-20 ημέρες. Για τα φυτά με 
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Εικ.8.21
Μπλε ορτανσία

μπλε άνθος χρησιμοποιείται νιτρική και θειϊκή 
αμμωνία ως βασική λίπανση και γίνονται υδρο-
λιπάνσεις όπως προαναφέρθηκαν.

Μπλε άνθη. Για τη δημιουργία φυτών με 
μπλε άνθη χρησιμοποιούνται μόνο ποικιλίες με 
ρόδινα άνθη. Τα άνθη γίνονται μπλε, όταν τα 
φυτά αναπτύσσονται σε έδαφος όξινο (pH 4,5- 
5,5) ή μεγάλης περιεκτικότητας σε αλουμίνιο. 
Αυτό επιτυγχάνεται με λίπανση θειϊκής αμμω-
νίας ή θειϊκού σιδήρου ή θειϊκού αργιλίου, που 
προστίθενται στο νερό ποτίσματος (200-250 
γραμ. σε 10 λίτρα νερό) ανά 8-10 ημέρες και για 
4-5 φορές. Χρησιμοποιούνται και έτοιμα σκευ-
άσματα ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό.

Κορυφολόγημα. Γίνεται στα νέα φυτά μόλις 
ξεκινήσουν την ανάπτυξή τους, για να αποκτή-
σουν τουλάχιστον τρεις βλαστούς.

Κλάδεμα. Μετά την άνθηση κόβονται οι 
βλαστοί που ανθοφόρησαν χαμηλά, για να ανα-
πτυχθούν νέοι βλαστοί από τους οφθαλμούς της 
βάσης τους, που θα εξελιχθούν σε ανθοφόρους. 
Επίσης, κόβονται λίγο οι μεγάλοι βλαστοί που 
δεν άνθησαν, ενώ αφήνονται οι ετήσιοι βλαστοί 
με τα χαρακτηριστικά ωοειδή μπουμπούκια 

στην κορυφή τους, γιατί από αυτά θα αναπτυ-
χθούν οι νέοι ανθοφόροι βλαστοί. Τον Ιανουά-
ριο αφαιρούνται τα ξερά κλαδιά και αφήνονται 
ανθοφόροι οφθαλμοί, ανάλογα με τη ζωηρότη-
τα του φυτού.

Προβλήματα της καλλιέργειας
-      Χλώρωση του φυλλώματος παρατηρείται 

από υπερβολική εδαφική υγρασία ή αλκαλι-
κό έδαφος.

-      Ελλειψη ανθοφορίας παρατηρείται αν δε 
σχηματισθούν ανθοφόροι οφθαλμοί εξαιτίας 
υψηλών θερμοκρασιών κατά την εποχή του 
σχηματισμού τους, όψιμο κορυφολόγημα ή 
υπερβολική σκίαση το καλοκαίρι.
Εχθροί και ασθένειες
Οι πιο συνηθισμένες ασθένειες είναι ο βο-

τρύτης και το ωίδιο, ενώ από τους ζωικούς 
εχθρούς οι αφίδες, οι θρίπες και τα ακάρεα. 
Αντιμετωπίζονται με τους κατάλληλους ψεκα-
σμούς.

Χρησιμοποίηση
Τα ανθισμένα φυτά είναι κατάλληλα για τη 

διακόσμηση εσωτερικών χώρων κατά τη διάρ-
κεια του χειμώνα μέχρι την άνοιξη, αρκεί να 
τοποθετούνται σε περιβάλλον φωτεινό, με θερ-
μοκρασίες 10-15°C. Άνοιξη και Ιούνιο διακο-
σμούν κήπους και πάρκα σε ημισκιερές τοποθε-
σίες, κάτω από δένδρα ή σκίαστρα.

Εικ. 8.23
Ορτανσίες σε πάρκο
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Ποϊνσέτια

Καταγωγή
Η Ποϊνσέτια (Euphorbia pulcherrima, 

Euphorbiaceae) είναι φυτό ιθαγενές του Μεξι-
κού. Στην Ελλάδα είναι γνωστό ως Αλεξανδρινό.

Εικ. 8.24 
Ποϊνσέτια

Περιγραφή του φυτού
Είναι φυτό πολυετές, με ξυλώδεις βλαστούς. 

Έχει μεγάλα έλλοβα φύλλα, με ζωηρό πράσινο 
χρώμα και άνθη μικρά, κίτρινα, που περιστοι-
χίζονται από μεγάλα βράκτια φύλλα, τα οποία 
κατά την άνθηση του φυτού αποκτούν έντονο 
κόκκινο χρώμα.

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, που κατατάσ-
σονται σε ομάδες ανάλογα με την εταιρεία που 
τις δημιούργησε και διαφέρουν ως προς το χρώ-
μα (κόκκινο, ροζ, λευκό, κρεμ) και το μέγεθος 
των βρακτίων, το ύψος των φυτών κ.λ.π.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα κορυφής, 

μήκους 10εκ., που κόβονται συνήθως στο γό-
νατο, από ώριμο χονδρό βλαστό, το καλοκαίρι 
ή νωρίς το φθινόπωρο. Η ριζοβολία γίνεται σε 
πολλαπλασιαστήριο με υδρονέφωση ή κατευ-
θείαν σε γλάστρες, με μείγμα από τύρφη- άμμο 
ή χώμα-περλίτη. Ριζοβολούν σε 2-4 εβδομάδες.

Η κανονική εποχή άνθησης είναι ο Δεκέμ-
βριος, μπορεί όμως να μεταβληθεί, αν ρυθμι-
σθεί η διάρκεια φωτισμού των φυτών. Είναι 
φυτό μικρής ημέρας. Για να ανθίσει, πρέπει να 
δέχεται φως λιγότερο από 12 ώρες κατά τη δι-
άρκεια του 24ώρου. Την εποχή της άνθησης των 
φυτών, οι απαιτούμενες θερμοκρασίες κατά την 
ημέρα είναι 21-24°C, ενώ κατά τη νύχτα 18°C. 
Σε υψηλότερες νυχτερινές θερμοκρασίες καθυ-
στερεί η άνθηση.

Ευδοκιμεί σε ελαφρά, υγρά αλλά στραγγερά 
εδάφη που εξασφαλίζουν καλό αερισμό. Κα-
τάλληλο εδαφικό μείγμα για την ποϊνσέτια είναι 
αυτό που αποτελείται από τυρφη-περλίτη-κηπό-
χωμα, σε αναλογία 1:1:1 και έχει pH 4,5-5,5.

Είναι ευαίσθητη στον παγετό.

Εικ. 8. 25 
Ποϊνσέτιες

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Τα φυτά χρειάζονται συχνά πότι-

σμα το καλοκαίρι και πιο αραιά το φθινόπωρο 
και το χειμώνα.

8.8
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Λίπανση. Ξεκινά από το πολλαπλασιαστή-
ριο, όπου προστίθεται με το νερό της υδρονέ-
φωσης. Στο μείγμα για τις γλάστρες, επίσης 
προσθέτουμε νιτρικό κάλιο, ιχνοστοιχεία και 
φώσφορο. Κατά την ανάπτυξη του φυτού, κάθε 
εβδομάδα γίνονται υδρολιπάνσεις με άζωτο και 
κάλιο.

Προβλήματα της καλλιέργειας
Εχθροί και ασθένειες
Τα φυτά ανθίζουν καθυστερημένα ή και κα-

θόλου, αν φωτίζονται τη νύχτα, την εποχή της 
ανθοφορίας τους.

Οι ρίζες των φυτών προσβάλλονται από μύ-
κητες ή βακτήρια και καταστρέφονται. Άλλοι 
μύκητες προσβάλλουν το στέλεχος ή τα φύλλα. 
Επίσης οι αφίδες, οι θρίπες και οι αλευρώδεις 
εμφανίζονται σε καλλιέργειες ποϊνσέτιας.

Για την αντιμετώπισή τους συνιστάται μείω-
ση της εδαφικής και ατμοσφαιρικής υγρασίας, 
αύξηση της θερμοκρασίας, ριζοποτίσματα ή 
ψεκασμοί με μυκη-
τοκτόνα, καθώς και 
εντομοκτόνα για τους 
ζωικούς εχθρούς.

Χρησιμοποίηση
Οι ανθισμένες 

γλάστρες της ποϊνσέ-
τιας διατίθενται κυ-
ρίως τις εορτές των 

Χριστουγέννων και χρησιμοποιούνται για δια-
κόσμηση εσωτερικών χώρων και αίθριων.

Σαιντπώλια

Καταγωγή
Η Σαιντπώλια (Saintpaulia ionantha, 

Gesneriaceae) ή αφρικανική βιολέτα κατάγεται 
από την τροπική Αφρική.

Περιγραφή του φυτού
Είναι πολυετές, ποώδες φυτό, ύψους 10- 

15εκ., χωρίς βλαστό, με φύλλα παχιά, χνουδω-
τά, σκούρα πράσινα, με μακρύ μίσχο και άνθη 
σε ταξιανθία, με χρώμα ροζ, μπλε-βιολέ, μωβ, 
άσπρο, μονά ή διπλά. Υπάρχουν εκατοντάδες

Εικ. 8.26
Σαιντπώλια

8.9
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ποικιλίες, που προήλθαν από διασταυρώσεις 
μεταξύ των άγριων φυτών.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται συνήθως με μοσχεύματα 

φύλλων, αλλά και με σπόρο ή παραφυάδες. Για 
την παραγωγή μοσχευμάτων, τα φύλλα κόβο-
νται με μίσχο 1,5-2εκ. και φυτεύονται σε θερ-
μαινόμενο (18°C) υπόστρωμα ριζοβολίας από 
τύρφη και περλίτη. Μετά από 2 μήνες περίπου 
έχουν αναπτυχθεί τα νέα φυτά από το μίσχο του 
μητρικού φύλλου, το οποίο κόβεται και τα φυτά 
μεταφυτεύονται. Στην αγορά διατίθενται μετά 
από 4-5 μήνες, οπότε θα έχουν ανοίξει τουλά-
χιστον 2-3 άνθη.

Ο πολλαπλασιασμός με σπόρο γίνεται για 
τη δημιουργία νέων ποικιλιών. Τα σπορόφυτα 
βλαστάνουν σε τρεις εβδομάδες και μεταφυτεύ-
ονται όταν γίνουν 3εκ.

Ερασιτεχνικά πολλαπλασιάζεται με αποχω-
ρισμό των παραφυάδων που δημιουργούνται 
από το κύριο φυτό. Καλλιεργείται και ανθίζει 
ολόκληρο το χρόνο.

Τα ανεπτυγμένα φυτά απαιτούν έδαφος 
πλούσιο σε οργανική ουσία, ελαφρύ, στραγγε-
ρό και καλά αεριζόμενο. Το εδαφικό μείγμα 
πρέπει να αποτελείται από τύρφη και φυλλόχω-

μα ή τύρφη και περλίτη και να έχει pH 6,0-6,5.
Η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται από 

15°C μέχρι 24°C, καθώς σε χαμηλότερες θερ-
μοκρασίες προκαλείται κιτρίνισμα των φύλλων 
και κουλούριασμα των άκρων τους.

Ρύθμιση απαιτείται και στο φωτισμό, γιατί 
σε έντονο φωτισμό τα φύλλα αποχρωματίζονται 
ή παθαίνουν εγκαύματα, ενώ σε μειωμένο, το 
φυτό δεν ανθίζει ή πέφτουν τα μπουμπούκια.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Το πότισμα πρέπει να γίνεται προσεχτικά, 

γιατί το κρύο νερό (κάτω από 15°C) που πέφτει 
στα φύλλα, δημιουργεί κηλίδες. Γι’ αυτό συνι-
στάται το υπεδάφιο πότισμα. Γίνονται υδρολι-
πάνσεις με πλήρες λίπασμα περίπου σε κάθε 
δεύτερο πότισμα.

Προβλήματα της καλλιέργειας
Εχθροί και ασθένειες
Προβλήματα δημιουργούνται από το φωτι-

σμό και το πότισμα, όπως προαναφέρθηκαν.
Οι συνηθέστερες ασθένειες είναι το πύθιο 

και το ωίδιο. Από τους ζωικούς εχθρούς εμφα-
νίζονται το άκαρι του κυκλάμινου, τα κοκκοει-
δή και οι νηματώδεις.

Για την αντιμετώπισή τους συνιστώνται κα-
τάλληλοι ψεκασμοί.

Εικ. 8.27
Άνθη σαιντπώλιας
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Χρησιμοποίηση
Διακοσμεί ωραιότατα εσωτερικούς χώρους 

με μειωμένο φωτισμό και υγρασία. 

Σινεράρια

Εικ. 8.28
Σινεράρια 

Καταγωγή
Η Σινεράρια (Cineraria hybrida ή 

Seneciocruen- tus, Compositae) κατάγεται από 
τα Κανάρια νησιά.

Περιγραφή του φυτού
Είναι διετές ποώδες φυτό, ύψους 40-60εκ. 

με μεγάλα, καρδιόσχημα, έλλοβα, βαθυπράσινα 
φύλλα και άνθη σαν μαργαρίτες, με διάμετρο 
5εκ., που εμφανίζονται όλα μαζί σε ημισφαι-
ρικό σχήμα πάνω από το φυτό, σε άσπρο, ροζ, 
κόκκινο, βιολέ ή μωβ χρώμα.

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά ως προς τα φύλλα, την ανάπτυ-
ξη και τα άνθη.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με σπόρο που σπέρνε-

ται Ιούλιο - Αύγουστο σε μείγμα από τύρφη ή 
κοπριά και άμμο. Σε θερμοκρασία 20-23°C τα 
σπορόφυτα φυτρώνουν σε μια εβδομάδα. Μό-
λις αποκτήσουν τρία φύλλα, μεταφυτεύονται σε 
γλαστράκια. Ακολουθούν 2-3 μεταφυτεύσεις 
και παραμένουν σε προφυλαγμένο χώρο ολό-
κληρο το χειμώνα.

Ανθίζουν από το τέλος του χειμώνα μέχρι 
αργά την άνοιξη και διατηρούνται ανθισμένα 
περισσότερο από 1,5 μήνα.

Προτιμά μείγματα πλούσια σε οργανική ου-
σία, ελαφρά, με καλή αποστράγγιση, που περιέ-
χουν τύρφη ή κοπριά ή φυλλόχωμα.

Είναι ευαίσθητη στον παγετό και δεν επιζεί 
κάτω από 0°C, χρειάζεται όμως χαμηλές θερμο-
κρασίες (7-15°C) για να σχηματισθούν οι ανθο-
φόροι οφθαλμοί και να αποκτήσει ωραία άνθη.

Απαιτεί αρκετό ηλιακό φωτισμό.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Τα φυτά χρειάζονται τακτικά ποτί-

σματα, γιατί μαραίνονται εύκολα.
Λίπανση. Το μείγμα για τις γλάστρες λιπαί-

νεται με φωσφορικό λίπασμα, ενώ κατά την 
ανάπτυξη των φυτών γίνονται υδρολιπάνσεις με 
άζωτο και κάλιο σε κάθε δεύτερο πότισμα.

Σκίαση. Την άνοιξη, όταν έχει πολύ ήλιο, 
πρέπει να σκιάζονται.

Προβλήματα της καλιέργειας
Η υπερβολική αζωτούχος λίπανση καθώς 

και η μεγάλη πυκνότητα φυτών στο θερμοκή-
πιο προκαλεί μεγάλη ανάπτυξη, αλλά αδύναμα 
φυτά.

Εχθροί και ασθένειες
Ασθένειες που παρουσιάζονται είναι ο βο-

τρύτης, η βερτισιλλίωση, η φουζαρίωση, το ωί-
διο και διάφορες ιώσεις.

Από τους ζωικούς εχθρούς εμφανίζονται 
αφίδες, θρίπες, ακάρεα, αλευρώδεις, φυλλοφά-
γες κάμπιες κ.ά.

Αντιμετωπίζονται με τους κατάλληλους ψε-
κασμούς.

Χρησιμοποίηση
Χρησιμοποιείται ως γλαστρικό φυτό για τη
διακόσμηση φωτεινών και όχι πολύ θερμών 

8.10
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εσωτερικών χώρων, καθώς και 
για κήπους και πάρκα, φυτε-
μένο ομαδικά σε παρτέρια και 
μέσα σε χλοοτάπητες.

Εικ. 8. 29 
Σινεράριες
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μερικά από τα ανθοκομικά φυτά που καλλιεργούνται και διατίθενται με τις γλάστρες 
τους, είναι η αζαλέα, η βεγκόνια, η γαρδένια, η καμέλια, το κυκλάμινο, η ορτανσία, η ποϊνσέ-
τια, η σαιντπώλια και η σινεράρια.

Άλλα από αυτά ανθίζουν την άνοιξη (γαρδένια, ορτανσία, σινεράρια), άλλα όλο το κα-
λοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο (βεγκόνια, γεράνι), άλλα το χειμώνα (καμέλια, κυκλάμινο, 
ποϊνσέτια), ενώ η αζαλέα και η σαιντπώλια μπορούν με ειδική μεταχείριση, να ανθοφορούν 
σχεδόν όλες τις εποχές.

Συνήθως πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα. Εξαίρεση αποτελεί η βεγκόνια, το κυκλάμι-
νο και η σινεράρια, που πολλαπλασιάζονται κυρίως με σπόρο, καθώς και η σαιντπώλια, για 
την οποία χρησιμοποιούνται μοσχεύματα φύλλου.

Η αζαλέα, η γαρδένια, η καμέλια, η ορτανσία, το κυκλάμινο, η ποϊνσέτια και η σαιντπώλια 
είναι οξύφιλα φυτά, γι’αυτό απαιτούν ειδικά εδαφικά μείγματα και λιπάσματα.

Χρειάζονται προσοχή στο πότισμα, γιατί υποφέρουν από την υπερβολική υγρασία, μικρές 
ποσότητες λιπασμάτων, δροσερό και σκιερό περιβάλλον, ενώ η ορτανσία θέλει και ειδικό 
κλάδεμα.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πότε καλλιεργείται η αζαλέα και ποιες συνθήκες απαιτούνται για την ανάπτυξή της;
2.  Πώς πολλαπλασιάζεται η αζαλέα και ποιες είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες που 

απαιτεί;
3. Πώς πολλαπλασιάζεται η βεγκόνια και πώς χρησιμοποιείται;
4.  Πότε καλλιεργείται η γαρδένια και ποιο είναι το κλίμα και το έδαφος που απαιτεί; 

Πώς πολλαπλασιάζεται;
5.  Ποιες είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται για την καλλιέργεια της γαρ-

δένιας και ποια προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν;
6.  Ποια είναι τα καλλιεργούμενα είδη του γερανιού και ποιες οι συνθήκες ανάπτυξής του; 

Πού χρησιμοποιείται;
7.  Πότε καλλιεργείται η καμέλια και ποιο είναι το κλίμα και το έδαφος που απαιτεί; Πού 

χρησιμοποιείται;
8.  Τι έδαφος και τι κλίμα απαιτεί το κυκλάμινο; Ποιες καλλιεργητικές φροντίδες απαιτεί 

και από ποιες ασθένειες προσβάλλεται;
9.  Ποιες καλλιεργητικές φροντίδες απαιτεί η ορτανσία και ποια προβλήματα μπορούν να 

δημιουργηθούν κατά την καλλιέργειά της;
10.  Περιγράψτε την ποϊνσέτια. Ποιες είναι οι συνθήκες ανάπτυξής της και πότε καλλιερ-

γείται;
11.  Περιγράψτε την σαιντπώλια. Ποιες είναι οι συνθήκες ανάπτυξής της και πώς πολλα-

πλασιάζεται;
12.  Πότε καλλιεργείται η σινεράρια; Ποιες είναι οι συνθήκες ανάπτυξής της και πώς πολ-

λαπλασιάζεται;
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Πολλαπλασιασμός φυτών γαρδένιας με επάκρια μοσχεύματα.

Σκοπός
Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να πολλαπλασιάζει με επιτυχία τα φυτά της γαρ-

δένιας, χρησιμοποιώντας επάκρια φυλλοφόρα μοσχεύματα.

Απαιτούμενα υλικά
1) Μητρικά φυτά γαρδένιας ζωηρής ανάπτυξης
2) Τελάρα
3) Τύρφη, περλίτης.
4) Διαφανές πλαστικό ή τζάμι
5) Ταμπέλες.
6) Ορμόνη ριζοβολίας σε σκόνη(ΙΒΑ).

Εκτέλεση
Ετοιμάζετε εδαφικό μείγμα από τύρφη - περλίτη σε αναλογία 1:1 ή άλλο παρόμοιο υλικό 

(π.χ. καστανόχωμα - άμμος, 2:1) και γεμίζετε τα τελάρα. Από τα μητρικά φυτά επιλέγετε 
επάκρια μοσχεύματα με μπουμπουκιασμένες κορυφές και φύλλα, μήκους 8-12εκ., που θα τα 
κόψετε στο γόνατο ή στο μεσογονάτιο διάστημα. Αφαιρείτε τα φύλλα της βάσης και τοποθε-
τείτε τα μοσχεύματα σε ορμόνη ριζοβολίας.

Φυτεύετε τα μοσχεύματα στα τελάρα, σε αποστάσεις περίπου 5 x 5εκ. και τα τοποθετείτε 
σε χώρο φωτεινό αλλά χωρίς ήλιο και σε υδρονέφωση ή τα σκεπάζετε με το τζάμι ή το πλα-
στικό, αφού τα ποτίσετε. Η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να είναι 20°C. Σε κάθε τελάρο 
τοποθετήστε ταμπέλες με τα ονόματα των μαθητών, το όνομα του φυτού και την ημερομηνία 
φύτευσης.

Ποτίζετε τακτικά, ώστε το έδαφος να παραμένει ελαφρά υγρό και απομακρύνετε τα κατε-
στραμμένα μοσχεύματα. Θα ριζοβολίσουν σε 40-60 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με τον πολλαπλασι-
ασμό της γαρδένιας, συμβουλευ-
θείτε το αντίστοιχο υποκεφάλαιο 
του βιβλίου σας, «8.3 Γαρδένια».
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Εργαστηριακή άσκηση 2

Αλλαγή χρώματος, από ρόδινο σε μπλε, σε άνθη ορτανσίας.

Σκοπός
Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να αλλάζει με επιτυχία το χρώμα των ανθέων της 

ορτανσίας από ρόδινο σε μπλε, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σκευάσματα.

Απαιτούμενα υλικά
1) Φυτά ορτανσίας που δίνουν ρόδινα άνθη
2) Θειϊκό αργίλιο ή θείίκό σίδηρο ή θειϊκό αλουμίνιο.

Εκτέλεση
Επιλέγετε φυτά ορτανσίας που δίνουν ρόδινα άνθη, γιατί τα άσπρα άνθη δε γίνονται 

μπλε, ενώ τα κόκκινα δεν αποκτούν ωραίο μπλε χρώμα. Ετοιμάζετε διάλυμα θειϊκού αργιλίου 
ή θειϊκού σιδήρου ή θειϊκού αλουμινίου, σε αναλογία 200γρ. ανά 10 λίτρα νερό. Ποτίζετε τα 
φυτά με το διάλυμα. Επαναλαμβάνετε το πότισμα κάθε 8-10 ημέρες, για 4-5 φορές. Κρατάτε 
ημερολόγιο με τις ημερομηνίες ποτίσματος και τις αλλαγές που παρατηρείτε στα φυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αντίστοιχο υποκεφάλαιο του βιβλίου σας, “8.7 
Ορτανσία”.

Εργαστηριακή άσκηση 3

Κλάδεμα της ορτανσίας

Σκοπός
Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να κλαδεύουν σωστά τα φυτά της ορτανσίας.

Απαιτούμενα υλικά
1) Αναπτυγμένα φυτά ορτανσίας
2) Κλαδευτήρι

Εκτέλεση
Τα άνθη της ορτανσίας εμφανίζονται στις κορυφές των βλαστών, που έχουν αναπτυχθεί
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από οφθαλμούς οι οποίοι βρίσκονται σε βλαστούς του προηγούμενου έτους. Έχει μεγάλη ση-
μασία λοιπόν να γίνει σωστά το κλάδεμα του φυτού, γιατί από αυτό εξαρτάται αν θα έχουμε 
άνθη την άνοιξη.

Για να κλαδέψουμε το φυτό, ακολουθούμε την εξής διαδικασία:
Οι ξεροί και οι παλαιοί βλαστοί, που έχουν ηλικία περισσότερο από 2 χρόνια αφαιρού-

νται, γιατί δε θα δώσουν ανθοφόρους βλαστούς.
Κόβετε τους βλαστούς που έχουν ανθοφορήσει χαμηλά. Αφήνετε δύο οφθαλμούς στη 

βάση τους οι οποίοι θα εξελιχθούν σε ανθοφόρους. Οι βλαστοί που δεν ανθοφόρησαν και 
είναι της ίδιας ηλικίας με τους ανθοφόρους βλαστούς, κλαδεύονται και αυτοί χαμηλά, στους 
2 οφθαλμούς.

Τα ετήσια βλαστάρια που έχουν στην κορυφή τους μεγάλα ωοειδή μπουμπούκια παραμέ-
νουν άθικτα, γιατί από αυτά θα αναπτυχθεί ο ανθοφόρος βλαστός.

Οι ανθοφόροι οφθαλμοί που θα παραμείνουν στο φυτό, είναι ανάλογοι με τη ζωηρότητά 
του. Αν σε ένα φυτό μείνουν πολλές ταξιανθίες θα γίνουν μικρές, με άτανο χρώμα, ενώ οι 
λιγότερες ταξιανθίες θα είναι μεγάλες, ζωηρές, με ωραίο χρώμα.

Στη συνέχεια κορυφολογούμε αν χρειάζεται τους πολύ ζωηρούς βλαστούς, για να υπάρχει 
ισορροπία στην ανάπτυξη του φυτού.

Το φυτό δε θα ανθοφορήσει, αν κόψουμε όλους τους ετήσιους βλαστούς και αυτούς που 
άνθησαν χαμηλά.

Εργαστηριακή άσκηση 4

Αναγνώριση φυτών αζαλέας, κυκλάμινου, γαρδένιας, ποϊνσέτιας και καμέλιας.

Σκοπός
Να μπορεί ο μαθητής να αναγνωρίζει τα φυτά που προαναφέρθηκαν.

Αποιτούμενα υλικά
Φυτά αζαλέας, κυκλάμινου, γαρδένιας, ποϊνσέτιας και καμέλιας διαφόρων χρωμάτων και 

ποικιλιών.

Εκτέλεση
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των πέντε ατόμων.
Κάθε ομάδα παίρνει μια γλάστρα από κάθε φυτό. Στη γλά-

στρα υπάρχει ετικέτα με την ονομασία του φυτού.
Ο κάθε μαθητής περιεργάζεται μια-μια όλες τις γλάστρες της 

ομάδας του, παρατηρώντας προσεκτικά τα άνθη και το φύλλωμα 
κάθε φυτού και συγκρίνοντάς τα με τα άνθη και το φύλλωμα των 
άλλων φυτών.

Στη συνέχεια η ομάδα αλλάζει τις γλάστρες της με μια άλλη 
ομάδα. Οι μαθητές παρατηρούν προσεκτικά και αυτά τα φυτά.

Στο τέλος της άσκησης πρέπει ο κάθε μαθητής να αναγνωρί-
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ζει και να ονομάζει κάθε φυτό που θα του επιδειχθεί, καθώς και τα άνθη και τα φύλλα των 
φυτών χωριστά.

Εργαστηριακή άσκηση 5

Αναγνώριση φυτών βεγκόνιας, ορτανσίας, γερανιού, σαιντπώλιας και σινεράριας.

Σκοπός
Να μπορεί ο μαθητής να αναγνωρίζει τα φυτά που προαναφέρθηκαν.

Απαιτούμενα υλικό
Φυτά βεγκόνιας, ορτανσίας, γερανιού (γεράνι, βαμβακούλα, πελαργόνι, αρμπαρόρριζα), 

σαιντπώλιας και σινεράριας.

Εκτέλεση
Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε στην άσκηση 4.
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Ανθοδετική
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Άνθος και δένω, η ετυμολογία της συνθέτης 
λέξης. Όμως, θα ήταν πολύ απλοϊκή η προσέγ-
γιση του όρου, αν δεχόμασταν ότι η ανθοδετική 
αφορά μόνο το δέσιμο των λουλουδιών. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για μια τέχνη που 
έχει ιστορική εξέλιξη από τα πολύ παλιά χρόνια 
και όχι μόνον. Η θρησκευτική λατρεία πολλών 
λαών, όπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι 
Κρήτες αλλά και λαών από τα βάθη της Ανα-
τολής, όπως οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες, συμπε-
ριελάμβανε την επιτηδευμένη τακτοποίηση των 
λουλουδιών, δίνοντας έτσι ξεχωριστούς συμβο-
λισμούς στις τελετουργίες τους.

Ιστορική εξέλιξη
Η αρχαία Αίγυπτος είναι ο τόπος όπου η 

ιστορία συναντά την τέχνη της ανθοδετικής. 
Στις ανασκαφές βρέθηκαν μπουμπούκια και 
καρποί λωτού σε δοχεία που χρησίμευαν για 
καλλιτεχνική διακόσμηση. Στη συνέχεια, τη 
σκυτάλη παίρνουν οι Κρήτες. Όποιος επισκε-
φτεί το ανάκτορο της Κνωσού, θα δει σε τοιχο-
γραφίες, σε κοσμήματα και σε σκεύη, κρίνους, 
κρόκους ή φύλλα από φοίνικα, που είναι στοι-
χεία διακόσμησης του μινωϊκού πολιτισμού.

Ενώ, όμως, θα περίμενε κανείς ο επόμενος 
ιστορικός σταθμός να είναι η αρχαία Ελλάδα, 

ο

Εισαγωγή

Ανθοδετική

εντούτοις δεν είναι. Σίγουρα οι «αρχαίοι ημών 
πρόγονοι» χρησιμοποίησαν σε άλλες τέχνες, 
π.χ. τη γλυπτική ή την αρχιτεκτονική, σχήματα 
φύλλων ή λουλουδιών, όπως, για παράδειγμα, 
το φύλλο του άκανθα που τους ενέπνευσε τον 
κορινθιακό ρυθμό στα κιονόκρανά τους, όμως 
η τέχνη της ανθοδετικής δεν «άνθησε» στη αρ-
χαία Ελλάδα.

2ος μ.Χ. αιώνας. Σε ρωμαϊκό μωσαϊκό συνα-
ντάμε μια σύνθεση σε ανθοδοχείο.

13ος-14ος αιώνας. Περίτεχνες συνθέσεις 
βρίσκονται σε βυζαντινά μωσαϊκά, βυζαντινά 
χειρόγραφα και χειρόγραφα του Ευαγγελίου. 
Ταυτόχρονα, απλές συνθέσεις υπάρχουν σε 
γοτθικά χειρόγραφα.

15ος-16ος αιώνας, η περίοδος της αναγέν-
νησης. Οι συνθέσεις γίνονται περισσότερο πο-
λύπλοκες. Είναι ψηλές και αραιές ή κοντές και 
πυκνές.

17ος αιώνας. Κυριαρχεί ο ρυθμός Μπαρόκ. 
Οι συνθέσεις είναι πληθωρικές και επιτηδευμέ-
νες.

18ος αιώνας. Κυριαρχεί ο ρυθμός Ροκοκό. 
Μικρές ανθοδέσμες με λεπτούς ανοικτούς χρω-
ματισμούς και λεπτές διακοσμήσεις σε ανθοδο-
χεία.

Τέλος 18ου-αρχές 19ου αιώνα. Είναι η λε-
γόμενη νεοκλασική περίοδος. Ο ρυθμός που 
κυριαρχεί είναι αυτός της ελληνορωμαϊκής αρ-
χαιότητας με στεφάνια, γιρλάντες και λιτές αν-
θοδέσμες σε λιτά ανθοδοχεία.

9.1

9
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19ος αιώνας. Η εποχή του ρομαντισμού. Κυ-
ριαρχούν τα έντονα ζωηρά χρώματα . Οι συν-
θέσεις διακρίνονται από ελευθερία έκφρασης, 
φαντασία και κίνηση.

Ikebana
Η Ikebana είναι παραδοσιακή τέχνη της αν-

θοδετικής της Ιαπωνίας, που ασκείται πάνω από 
600 χρόνια. Βασίζεται στη βουδιστική τελετουρ-
γία της προσφοράς λουλουδιών σε νεκρούς. 
Λογικό επομένως ήταν, οι πρώτοι δάσκαλοι να 
είναι ιερείς. Από τα μέσα, όμως, του 15ου αιώ-
να άρχισε να παίρνει τη μορφή λαϊκής τέχνης, 
διατηρώντας εντούτοις τους αρχικούς συμβολι-
σμούς και τις φιλοσοφικές προεκτάσεις.

Εικ.9.1
Απλή σύνθεση Ikebana που δείχνει 

τις τρεις βασικές γραμμές

Στην τέχνη αυτή, χρησιμοποιούνται πολλά 
υλικά, όπως κλαδιά, ρίζες, καρποί, λουλούδια, 
που επιλέγονται με πολλή προσοχή, ώστε το 
τελικό αποτέλεσμα να είναι μεν όμορφο, αλλά 
ταυτόχρονα να μη μπορεί να βρεθεί στη φύση, 
αν και η φύση και τα «καμώματά» της είναι 
πηγή έμπνευσης γι’ αυτούς που ασκούν την τέ-
χνη.

Διέπεται από βασικούς κανόνες, σαφώς 
προσδιορισμένους. Οι αρχές που στηρίζεται η 
Ikebana είναι τρεις κύριες γραμμές, που τοπο-
θετούνται σε τριγωνική μορφή και δίνονται από 
τα λουλούδια. Συμβολίζουν τον ουρανό, τον άν-
θρωπο και τη γη.

Τα άλλα υλικά που θα πλαισιώσουν τις τρεις 
κύριες γραμμές δίνουν αρμονία στη σύνθεση. 
Βέβαια, μεγάλο ρόλο για την επιλογή της σύν-
θεσης παίζει το είδος του δοχείου που θα χρη-
σιμοποιηθεί.

Υλικά ανθικών 
συνθέσεων

Στη δημιουργία ανθικών συνθέσεων συμμε-
τέχουν όλα τα υλικά που απαντιόνται στη φύση 
και όχι μόνο. Διάφορα λουλούδια, όπως τρια-
ντάφυλλα, ζέρμπερες, γλαδίολοι, δέσμες αυτο-
φυών, φυλλώματα και γυμνά κλαδιά, με ιδιαί-
τερο χαρακτηριστικό τη γραμμή και την κίνηση 
που τους δίνει το σχήμα τους, διάφοροι καρποί, 
λειχήνες και τμήματα ριζών μπορούν να αποτε-
λέσουν υλικά ανθικών συνθέσεων.

Μια άλλη κατηγορία υλικών που συμμετέ-
χουν στις ανθικές συνθέσεις είναι τα λεγόμενα 
«τεχνητά υλικά». Κορδέλες, υφάσματα, τεχνητά 
άνθη και άλλα εντυπωσιακά υλικά με ιδιαίτερο 
χαρακτήρα είναι μερικά από αυτά. Η παρατή-
ρηση και ανακάλυψη του ιδιαίτερου χαρακτή-
ρα του κάθε υλικού συντελεί στην ορθή χρήση. 
Ορθή χρήση σημαίνει ότι, με βάση τα χαρακτη-
ριστικά του, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως κύριο ή συμπληρωματικό στην ανθική σύν-
θεση.

9.2
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Ομαδοποιώντας τα υλικά, τα διακρίνουμε 
σε διάφορες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 
είναι τα επιμήκη ή γραμμικά υλικά (γλαδίολος, 
δελφίνιο, κλαδί, φύλλο) που χρησιμοποιούνται 
ως κύρια στοιχεία, δεδομένου ότι δίνουν κίνηση 
στο βλέμμα. (Σχ. 9.1).

Η δεύτερη κατηγορία είναι τα κυκλικά στοι-
χεία (τριαντάφυλλο, ντάλια, ορτανσία). Χρησι-
μοποιούνται και αυτά ως κύρια στοιχεία στην 
ανθική σύνθεση, για να ελέγξουν το βλέμμα και 
να τονίσουν κάποιο σημείο της σύνθεσης. (Σχ. 
9.2).

Σχήμα 9.2 Κυκλικά στοιχεία

Η τρίτη κατηγορία είναι τα λεγόμενα συ-
μπληρωματικά υλικά, ο ρόλος των οποίων εί-
ναι να καλύπτουν τα κενά που δημιουργούνται 
από την τακτοποίηση των κύριων υλικών και να 
εξομαλύνουν τις ατέλειες. (Σχ. 9.3). Ως συμπλη-
ρωματικά υλικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν η 
γυψόφιλα, το λιμόνιο, το σολινάστερ, το σπα-
ράγγι, είδη με πολλές λεπτές διακλαδώσεις και 
μικρά άνθη. Η χρησιμοποίηση φυλλωμάτων ως 
συμπληρωματικών υλικών, όπως το φύλλωμα 
του κρότωνα, της φτέρης και του κισσού πρέπει 
να γίνει με προσοχή και μόνο από έμπειρους 
ανθοδέτες.

Σχήμα 9.3 Συμπληρωματικά υλικά

Σχήμα 9.1 Επιμήκη ή γραμμικά υλικά
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Κατά τη χρήση όλων των παραπάνω υλι-
κών, έχει μεγάλη σημασία να αναδεικνύονται 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, τα 
άνθη πρέπει να βρίσκονται στο καλύτερο στά-
διο ανάπτυξής τους. Τα κλαδιά και τα φύλλα να 
επιλέγονται έτσι ώστε να έχουν ιδιαίτερη γραμ-
μή και να τοποθετούνται σε θέσεις που αναδει-
κνύουν αυτή την ιδιαιτερότητα.

Στοιχεία και 
αρχές σύνθεσης

Όπως όλες οι μορφές της τέχνης, (ποίηση, 
ζωγραφική, γλυπτική), έτσι και η ανθοδετική δι-
έπεται από αρχές και κανόνες. Η έμπνευση, σε 
όλες τις τέχνες επομένως και στην ανθοδετική, 
είναι στοιχείο απαραίτητο και μάλιστα χαρα-
κτηρίζεται ως βασικό στοιχείο δημιουργίας. Η 
ακολουθία αρχών και κανόνων, σε συνδυασμό 
πάντα με την έμπνευση, οδηγεί σε ένα τελικό 
σύνολο που προκύπτει από την τακτοποίηση 
των διαφόρων υλικών, που να μην είναι απλά 
εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργεί 
ένα ευχάριστο συναίσθημα και να γίνεται άμε-
σα αποδεκτό από τον παρατηρητή.

Τα επί μέρους στοιχεία μιας ανθικής σύνθε-
σης αναφέρονται στα εξής:

α) Σχήμα
Αφορά στην ανάπτυξη μιας ανθικής δέσμης 

στο χώρο και ορίζεται από το περίγραμμα που 
δημιουργείται από τα ακραία τμήματα των 
διαφόρων υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται. 
Οι ανθικές συνθέσεις είναι δυνατόν να ανα-
πτυχθούν σε διάφορα σχήματα, όπως κυκλικό, 
σφαιρικό, ωοειδές, τριγωνικό, ορθογώνιο κ.λ.π. 
Ανάλογα με τα είδη, την ποσότητα και τον τρό-
πο τοποθέτησής τους διακρίνουμε τις εξής ομά-
δες σχημάτων:

Γραμμικά (καμπύλη, η μικυκλικό).
Μαζικά (σφαιρικό, ωοειδές).
Μικτά (τρίγωνο, ορθογώνιο, σχήμα L).

β) Γραμμή
Είναι το πρώτο στοιχείο που δημιουργεί-

ται στη σύνθεση, προκειμένου γύρω από αυτή 
να αναπτυχθεί σε ένα συγκεκριμένο σχήμα, η 
σύνθεση. Η γραμμή μπορεί να είναι ευθεία ή 
διακλαδισμένη και δημιουργείται κυρίως με τη 
χρήση γραμμικών υλικών. Η γραμμή είναι το 
στοιχείο της σύνθεσης που προωθεί την κίνηση 
του βλέμματος του παρατηρητή προς την περι-
φέρειά της.

γ) Υφή
Είναι το στοιχείο που έχει σχέση με την ποι-

ότητα των υλικών που συμμετέχουν στη σύνθε-
ση και χαρακτηρίζουν, κατά κάποιο τρόπο στο 
σύνολό τους, και την υφή της σύνθεσης. Έτσι 
διακρίνουμε λεία υφή, όταν χρησιμοποιούμε 
άνθη με λεία πέταλα (τριαντάφυλλα, ορχιδέες, 
ρεναγκούλες, φρέζιες κ.ά.), ενώ τραχειά υφή 
έχουμε, όταν χρησιμοποιούμε άνθη με μικρά 
αναπτυγμένα πέταλα, σε πολλές σειρές (ζέρ-
μπερα, χρυσάνθεμο, ανεμώνη κ.ά.).

δ) Χρώμα
Είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία μιας 

σύνθεσης και επηρεάζει σημαντικά το αισθητικό 
αποτέλεσμα.

Η αισθητική του χρώματος διαφέρει στους 
ανθρώπους και εξαρτάται από υποκειμενικά 
κριτήρια. Έτσι, μπορεί να προκύψουν θαυμά-
σιοι χρωματικοί συνδυασμοί, χωρίς ωστόσο το 
αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό. Η μελέτη 
και η εξοικείωση με την εφαρμογή των χρωμα-
τικών κανόνων μπορεί να οδηγήσει σιο άριστο 
αποτέλεσμα. Είναι επομένως απαραίτητο, για να 
γίνουν κατανοητοί οι χρωματικοί κανόνες, να δο-
θούν περισσότερα στοιχεία για το χρώμα.

Ως γνωστόν, η φωτεινή ακτινοβολία αποτελεί-
ται από διαφορετικά μήκη κύματος και το ανθρώ-
πινο μάτι την αντιλαμβάνεται ως μια σειρά δια-
φορετικών χρωματισμών, που προκύπτουν από 
τα 12 διαφορετικά μήκη κύματος που την αποτε-
λούν. Από αυτά, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνε-
ται μόνον αυτά που αντιστοιχούν σιο σχηματισμό 
του ουράνιου τόξου, δηλαδή κόκκινο, κίτρινο, 
πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, γαλάζιο και μωβ.

9.3
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Όταν το φως πέσει σε μια επιφάνεια, μέρος 
αυτού απορροφάται και μέρος του ανακλάται. 
Με τον όρο χρώμα, εννοούμε αυτό που γίνεται 
αντιληπτό από το ανθρώπινο μάτι κατά την εκ-
πομπή μιας ήλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
συγκεκριμένου μήκους κύματος. Έτσι, αν ένα 
σώμα χαρακτηρίζεται πράσινο, αυτό σημαίνει 
ότι απορροφά όλα τα άλλα μήκη κύματος, εκτός 
από το πράσινο.

Τα χρώματα χωρίζονται σε:
α) πρωτεύοντα ή βασικά: κόκκινο, κίτρινο, 

μπλε
β) δευτερεύοντα, που προκύπτουν από την 

ανάμιξη ίσων ποσοτήτων δύο βασικών χρωμά-
των και είναι επίσης τρία: πορτοκαλί (κίτρινο, 
κόκκινο), μωβ (μπλε, κόκκινο) και πράσινο 
(μπλε , κίτρινο)

γ) τριτεύοντα, που είναι σύνθετα χρώματα 
και προκύπτουν από την ανάμιξη ίσων ή άνισων 
ποσοτήτων ενός δετερεύοντος και ενός πρωτεύ-
οντος. Π.χ. μπλε και μωβ=βιολέ.

Για την καλύτερη κατανόηση των χρωματι-
κών κανόνων (συνδυασμών), χρησιμοποιείται 
ο χρωματικός κύκλος (Εικ. 9.2) που προκύπτει 

από το ορατό φάσμα, αν καμφθούν και ενω-
θούν τα άκρα του, έτσι ώστε να γίνει κυκλικό.

Στο χρωματικό κύκλο, δεν περιλαμβάνονται 
το άσπρο και το μαύρο, γιατί αυτά προκύπτουν 
από την ολική ανάκλαση και απορρόφηση του 
ηλιακού φάσματος αντίστοιχα. Τα χρώματα 
αυτά χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα χρώματα.

Παρατηρώντας το χρωματικό κύκλο, μπο-
ρούμε να δώσουμε μερικούς χρωματικούς κα-
νόνες (συνδυασμούς):
1.  Συνδυασμός δύο πρωτευόντων χρωμάτων 

(κίτρινο, μπλε).
2.  Συνδυασμός ενός πρωτεύοντος και ενός δευ-

τερεύοντος χρώματος (μπλε, πορτοκαλί).
3.  Συμπληρωματικός συνδυασμός: εφαρμόζε-

ται, εάν επιλέξουμε ένα χρώμα από το χρω-
ματικό κύκλο, το οποίο συνδυάζεται με το 
αντίθετό του, αυτό δηλαδή που βρίσκεται σε 
αντιδιαμετρικό σημείο στο χρωματικό κύκλο 
(κίτρινο, βιολέ).

4.  Συνδυασμός τριών χρωμάτων που απέχουν 
ίσες αποστάσεις στο χρωματικό κύκλο (πορ-
τοκαλοκίτρινο, μωβ, πρασινομπλέ).

5. Μονοχρωματική αρμονία: δημιουργείται 
από τη χρήση ενός χρώματος σε 
πολλές αποχρώσεις, π.χ απαλό 
ροζ, ροζ, ροζ σκούρο.

Η εφαρμογή των κανόνων 
αυτών οδηγεί με επιτυχία στη 
δημιουργία εντυπωσιακών συν-
δυασμών και βοηθάει στην εξοι-
κείωση του κατασκευαστή (δημι-
ουργού) στην επιλογή και χρήση 
των διαφόρων υλικών.

Η επιλογή των υλικών σε είδος 
και χρώμα είναι ένα από τα πιο 
δύσκολα σημεία δημιουργίας μιας 
σύνθεσης.

Η μονοχρωματική αρμονία 
είναι ο κανόνας που απαντάται 
συχνότερα και οδηγεί σε σίγουρα

Εικ. 9.2
Χρωματικός κύκλος
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αποτελέσματα καθώς μπορεί να εφαρμοστεί με 
επιτυχία και από τον άπειρο ανθοδέτη. Έτσι, 
γιά παράδειγμα, συνδυάζονται θαυμάσια σε 
ένα μπουκέτο, ροζ άνθη τριανταφυλλιάς, ζέρ-
μπερας και λίλιουμ, συμπληρωμένα με λευκή 
γυψόφιλα και διάφορα φυλλώματα.

ε) Ενότητα
Είναι το στοιχείο της σύνθεσης που προκύ-

πτει από το συνδυασμό των διάφορων υλικών 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν ένα ανα-
πόσπαστο σύνολο, π.χ ο χρωματικός συνδυα-
σμός που θα επιλεγεί να εφαρμοστεί, πρέπει να 
έχει σχέση με το δοχείο στο οποίο θα αναπτυ-
χθεί η σύνθεση.

στ) Ισορροπία
Είναι μια αρχή την οποία πρέπει να έχουμε 

υπόψη μας κατά τη δημιουργία μιας ανθικής 
σύνθεσης και έχει σχέση με την αίσθηση της 

σταθερότητας κατά τη χρησιμοποίηση των δια-
φόρων υλικών.

Η σύνθεση δεν πρέπει να δίνει την εντύπω-
ση ότι γέρνει προς κάποια κατεύθυνση. Ένα 
τέτοιο αποτέλεσμα δε δημιουργεί ευχάριστη αί-
σθηση και δε γίνεται αποδεκτό από τον παρα-
τηρητή. Η ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί με 
πολλούς τρόπους:
1.    Με τη σωστή τοποθέτηση των λουλουδιων.

 Κατά την ανάπτυξη μιας σύνθεσης μετά 
την επιλογή του σχήματος, καθορίζουμε τη 
γραμμή της με την τοποθέτηση των κατάλλη-
λων υλικών. Η τοποθέτηση των λουλουδιών 
εκατέρωθεν της γραμμής, σε ίσες ποσότητες 
και σε αντίστοιχες θέσεις, έχει ως αποτέλε-
σμα τη δημιουργία μιας συμμετρικής ισορ-
ροπίας. Τέτοια ισορροπία συνήθως παρατη-
ρείται σε μαζικά σχήματα (σφαίρας, οβάλ) 
(Σχ. 9.4).
Η ασύμμετρη ισορροπία απαντάται σε συν-

θέσεις με γραμμικά 
και μικτά σχήματα. 
Επιτυγχάνεται δυ-
σκολότερα με την 
τοποθέτηση των υλι-
κών εκατέρωθεν της 
γραμμής του σχήμα-
τος, κατά τέτοιο τρό-
πο, ώστε το οπτικό 
βάρος να είναι το 
ίδιο και το τελικό 

αποτέλεσμα να δίνει 
την αίσθηση της στα-
θερότητας στον πα-
ρατηρητή (Σχ. 9.5).

2. Το χρώμα 
μπορεί να συμβάλ-
λει στη δημιουργία 
ισορροπίας, π.χ. αν 
τοποθετήσουμε άνθη 
με σκούρα χρώματα 
στη βάση και ανοι-
κτότερα στην κορυ-
φή (Εικ. 9.3).

3. Το μέγεθος του 
υλικού είναι επίσης

Σχήμα 9.4. Ισορροπία σύνθεσης σχήματος σφαιρικού

Σχήμα 9.5. Ασύμμετρη ισορροπία σε γραμμική σύνθεση
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το στοιχείο που επηρεάζει την ισορροπία μαζί 
με το χρώμα και την ποσότητα του υλικού. Το-
ποθετώντας τα μπουμπούκια στην κορυφή ή 
προς την εξωτερική επιφάνεια της σύνθεσης 
και τα πιο ανοικτά άνθη στη βάση, έχουμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα (Σχ. 9.6).

ζ) Κλίμακα και αναλογία 
Μια σύνθεση περιορισμένη και μικρή, ανα-

πτυγμένη σε ένα δοχείο μεγάλο, δίνει την αί-
σθηση του νανισμού. Μόνο όταν υπάρχει ανα-
λογία μεγέθους των υλικών της σύνθεσης και 
του δοχείου στο οποίο αναπτύσσεται, έχουμε 

ένα αποδεκτό αποτέλεσμα. Ένας κα-
νόνας που βοηθά να πετύχουμε την 
αναλογία αυτή είναι να ακολουθήσου-
με κάποιο μέτρο, το οποίο ορίζεται από 
δυο μεγέθη: τη διάμετρο και το ύψος 
του δοχείου. Αυτό ορίζεται ως εξής: μέ-
τρο μ= διάμετρος (Φ)+ύψος (h).

Έτσι, αν το υψηλότερο σημείο της 
σύνθεσης έχει μέγεθος (μετροΰμενο 
από το χείλος του δοχείου) 1,5-2 φορές, 
μεγαλύτερο του μέτρου μ, τότε έχου-
με πετύχει αυτή την αρχή σχεδίασης, 
η οποία μας δίνει τη σωστή αναλογία 
όλων των στοιχείων που συμμετέχουν 
στη σύνθεση (Εικ. 9. 4).

Εικ. 9.4
Σύνθεση με μέτρο και αναλογία

Εικ. 9.3
Ισορροπία σε σύνθεση με βάση το χρώμα

Σχήμα 9.6 Ισορροπία με βάση το μέγεθος 
των υλικών
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η) Κέντρο ενδιαφέροντος
Κάθε σύνθεση πρέπει να έχει κάποιο ιδιαί-

τερο σημείο, το οποίο να προσελκύει αρχικά το 
βλέμμα του παρατηρητή. Το σημείο αυτό δημι-
ουργείται συνήθως στη βάση της σύνθεσης, λίγο 
πιο πάνω από το χείλος του δοχείου και είναι 
εκείνο το οποίο τονίζει και τα υπόλοιπα στοι-
χεία της.

Αυτό δημιουργείται, συνήθως, με την τοπο-
θέτηση ενός εντυπωσιακού άνθους, καρπού, 
ή άλλου στοιχείου τεχνητού (κορδέλλα) ή από 
ένα ιδιαίτερο σχηματισμό που προκύπτει από 
την κατεργασία του φυλλώματος. Προσοχή 
χρειάζεται όμως, ώστε το βλέμμα του παρατη-
ρητή να μην εγκλωβίζεται σε αυτό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Κέντρο ενδιαφέροντος πρέ-
πει να αποτελεί το σημείο στο οποίο πέφτει αρ-
χικά το βλέμμα και στο οποίο επιστρέφει, αφού 
παρατηρήσει ολόκληρη τη σύνθεση. Αυτό επι-
τυγχάνεται, όταν και τα υπόλοιπα στοιχεία.της 
σύνθεσης έχουν τοποθετηθεί αρμονικά.

θ) Ρυθμός
Είναι το στοιχείο της σύνθεσης που έχει 

σχέση με το συναίσθημα, την κίνηση και την 
ελευθερία έκφρασης των υλικών που χρησιμο-
ποιούνται. Η σύνθεση δεν πρέπει να δίνει την 
εντύπωση της ακαμψίας και της στατικότητας. 
Αυτό είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία της 
και μπορεί να επιτευχθεί μόνον από έμπειρο 
ανθοδέτη. Η βαθύτερη γνώση των χρησιμοποι-
ούμενων υλικών, καθώς και η επιλογή του κα-
τάλληλου σχήματος, βοηθά στη δημιουργία αυ-
τής της τόσο σημαντικής αίσθησης της κίνησης, 
από το δημιουργό.

ι) Αρμονία
Η εφαρμογή των αρχών σχεδίασης και η 

διαρκής χρησιμοποίηση διαφορετικών υλικών, 
βοηθούν στην ανακάλυψη και εξοικείωση με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθέσεων που 
δίνουν με ένταση το αίσθημα της ικανοποίησης 
στον παρατηρητή. Είναι αυτό τό στοιχείο που 
ονομάζεται αρμονία σε μια ανθική σύνθεση 
και είναι άμεσα συνδεμένο με την αισθητική, το 

ταλέντο και την καλλιτεχνική καλλιέργεια του 
δημιουργού.

Σχεδιασμός-Μορφές ανθικών συνθέσεων

Όταν ο κατασκευαστής ξεκινάει την ανά-
πτυξη μιας ανθικής σύνθεσης, πρέπει να έχει 
φανταστεί ένα σχήμα μέσα στο οποίο θα κι-
νηθεί, ανάλογα με τα μέσα και τα υλικά που 
θα χρησιμοποιήσει. Άλλο στοιχείο που πρέπει 
να λάβει υπόψη του, είναι ο σκοπός τον οποίο 
πρόκειται να ικανοποιήσει η συγκεκριμένη κα-
τασκευή (γάμος, βαφτίσια, γενέθλια, μια απλή 
διακόσμηση εσωτερικού χώρου κ.ά.).

Ανάλογα με το σημείο που θα τοποθετηθεί 
η σύνθεση, αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο, 
έτσι ώστε να είναι ορατή από όλες τις πλευρές 
αν πρόκειται να τοποθετηθεί στο κέντρο τρα-
πεζιού, ή από τις τρεις πλευρές αν τοποθετηθεί 
πάνω σε έπιπλο ή στο τζάκι με πλάτη στον τοίχο. 
Σε αυτή την περίπτωση προτιμώνται γραμμικά 
ή μικτά σχήματα τριγώνου, ορθογωνίου, ή σχή-
ματος L, ενώ αποφεύγονται τα μαζικά ογκώδη 
σχήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις η σύνθεση 
πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα ανάλογο με την 
περίπτωση. Έτσι λοιπόν διακρίνονται τα ακό-
λουθα στυλ ανθικών συνθέσεων.

1. Διακοσμητική
2. Βλάστησης
3. Γραμμική
4. Κλασική
5. Παράλληλη
6. Κρεμοκλαδής ή ρευστή σύνθεση
7. Ελεύθερη

i. Διακοσμητική σύνθεση

Είναι η σύνθεση όπως φανερώνει και η ίδια 
η λέξη, με διακοσμητικό χαρακτήρα όπου ο 
κατασκευαστής-ανθοδέτης έχει την ελευθερία 
συνδυασμού ποικίλων υλικών, φυλλωμάτων 
ανθέων, καρπών και λοιπών τεχνητών υλικών, 
προκειμένου να αναπτύξει μια σύνθεση συμμε-
τρική ή ασύμμετρη.

Ο τύπος αυτός της σύνθεσης είναι ευχάρι-
στος και ταιριάζει θαυμάσια με όλα τα στυλ επί-
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πλωσης και διακόσμησης χώρου.

Εικ. 9.5
Διακοσμητική σύνθεση

2. Σύνθεση βλάστησης

Είναι ένα είδος σύνθεσης απλό, ευχάριστο και 
φυσικό. Όπως δηλώνει και η λέξη η σύνθεση 
παραπέμπει στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι κατά 
την τεχνική της τοποθέτησης φροντίζουμε ώστε, 
κάθε υλικό που συμμετέχει, να τοποθετείται 
κατά τέτοιο τρόπο που να δίνει την εικόνα που 
αυτό είχε στη φύση. Σε αυτόν τον τύπο της σύν-
θεσης ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται υλικά 
όπως αυτά απαντώνται στη φύση. Επειδή είναι 
σύνθεση απλή δε χρησιμοποιούνται ποτέ διακο-
σμητικά στοιχεία με έντονο χαρακτήρα ή χρώ-
ματα. ·Τα δοχεία πρέπει να είναι χαμηλά και 
αβαθή σε ουδέτερα χρώματα.

Εικ. 9.6
Σύνθεση βλάστησης

3. Γραμμική σύνθεση

Στη σύνθεση αυτή δίνεται έμφαση στις ιδι-
αίτερες γραμμές των κλαδιών, φυλλωμάτων και 
ανθέων που συμμετέχουν. Οι γραμμές πρέπει 
να τονίζονται ξεκάθαρα και να κατευθύνονται 
σε διάφορες κατευθύνσεις στο χώρο, ακολου-
θώντας τις αρχές σχεδίασης ανάλογα με το σχή-
μα της σύνθεσης. Τα άνθη και τα λοιπά υλικά 
που συμμετέχουν στη σύνθεση καταλαμβάνουν 
το δικό τους χώρο, αλλά σε πλήρη αρμονία με-
ταξύ τους.

Είναι από τις πλέον εντυπωσιακές και δημο-
φιλείς συνθέσεις, στις οποίες δεν αναδεικνύε-
ται μόνο η ιδιαιτερότητα του κάθε υλικού που 
συμμετέχει, αλλά και η αισθητική καλλιέργεια 
του κατασκευαστή. Γραμμικό στυλ είναι δυνα-
τόν να αναπτυχθεί σε χαμηλά αλλά και σε υψη-
λά δοχεία. Στη δεύτερη περίπτωση η τεχνική 
τοποθέτησης είναι δυσκολότερη.
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4. Κλασική σύνθεση

Χαρακτηριστικό της 
σύνθεσης αυτής είναι ότι 
δίνει άμεσα το σχήμα σιο 
οποίο έχει αναπτυχθεί και 
το οποίο στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι το οβάλ, 
το ημισφαιρικό ή το τριγω-
νικό.

Είναι σύνθεση τυπική, 
στατική, συμμετρική και 
μαζική. Μπορεί να ανα-
πτυχθεί σε χαμηλά αβαθή 
δοχεία ή και σε ελαφρώς 
υψηλότερα.

Εικ. 9.7
Γραμμική σύνθεση

Εικ. 9.8
Κλασική σύνθεση
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5. Παράλληλη σύνθεση

Η σύνθεση αυτή παραπέμπει όπως και η σύν-
θεση βλάστησης στη φύση και χαρακτηριστικό 
της είναι ότι όλα τα είδη που χρησιμοποιούνται, 

6. Κρεμοκλαδής ή ρευστή σύνθεση

Στη σύνθεση αυτή, τα υλικά που συμμετέ-
χουν φέρουν λεπτούς και επιμήκεις βλαστούς 
και στελέχη, ενώ τοποθετούνται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να γέρνουν προς τα κάτω, δίνοντας 
εικόνα όμοια με αυτή που συναντάμεπολλές φο-
ρές και στη φύση. Στον τύπο αυτό της σύνθεσης 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται διάφορα 
φυλλώματα με επιμήκη γραμμή, λεπτοί βλαστοί 
και άνθη κυρίωςγραμμικά.

Είναι σύνθεση απλή, φυσική, με ελευθερία 
έκφρασης γραμμών και κίνησης, Ο τύπος αυτός 
της σύνθεσης αναπτύσσεται σε χαμηλά, αβα-
θή δοχεία και τοποθετείται συνήθως σε υψη-
λά σημεία στο χώρο, ωστόσο είναι δυνατόν να 
αναπτυχθεί σε υψηλά δοχεία ή να διακοσμήσει 
κηροπήγια. Η σύνθεση μπορεί να αναπτυχθεί 
επίσης με επιτυχία χωρίς βάση στήριξης, σαν 
μπουκέτο, δίνοντας εντυπωσιακό αποτέλεσμα. 
Χαρακτηριστικό στυλ ρευστής σύνθεσης είναι 
ένας τύπος νυφικής ανθοδέσμης.

Εικ. 9.9 

Παράλληλη σύνθεση

Εικ. 9.10
Κρεμοκλαδής σύνθεση σε χαμηλό δοχείο

άνθη καιφυλλώματα, 
ομαδοποιούνται και 
τοποθετούνται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να 
είναι παράλληλα με-
ταξύ τους. Με απαλές 
γραμμές από λεπτά 
κλαδιά, άνθη και φυλ-
λώματα δημιουργού-
νται αντιθέσεις, κα-
θώς και επικοινωνία 
και κίνηση μεταξύτων 
ομάδων. Είναι ευχά-
ριστη σύνθεση που 
αναπτύσσεται απο-
κλειστικά σε αβαθή, 
χαμηλά δοχεία. Με-
τον τρόπο αυτό δίνει 
με έμφαση την αίσθη-
ση της σταθερότητας.

24-0099_sel_5-328.indd   27524-0099_sel_5-328.indd   275 12/3/2019   2:08:40 PM12/3/2019   2:08:40 PM



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9276

7. Ελεύθερη σύνθεση

Είναι η πλέον ενδιαφέρουσα και εντυπω-
σιακή δημιουργία, δεδομένου ότι αποτελεί την 
ελεύθερη έκφραση της έμπνευσης του δημιουρ-
γού-κατασκευαστή. Είναι σύνθεση στην οποία 
εκδηλώνεται η ιδιαίτερη καλλιτεχνική τάση και 
ευαισθησία του δημιουργού και απαιτεί πολύ 
μεγάλη εμπειρία.

Είναι πολύπλοκη έκφραση στην οποία δια-
κρίνουμε τα στοιχεία, τις αρχές και τους κανό-
νες της ανθοδετικής τέχνης, δεδομένου ότι μια 
τέτοιας μορφής σύνθεση αποτελείται από πε-
ρισσότερες απλές μορφές, δηλαδή από γραμμι-
κή, διακοσμητική και άλλες.

Ελεύθερη σύνθεση μπορεί να αναπτυχθεί 
σε διάφορα δοχεία και σκεύη όπως: πιατέλες, 
μπωλ, κανάτες, αβαθή χαμηλά ή υψηλά δοχεία, 
κηροπήγια ή να προέρχεται από συνδυασμό 
διαφόρων υλικών στο χώρο, χωρίς συγκεκριμέ-
νο σημείο στήριξης.

Εικ. 9.11
Νυφική σύνθεση σε στυλ κρεμοκλαδές Εικ. 9.12

Ελεύθερη σύνθεση σε αβαθές δοχείο
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Ανάπτυξη ορισμένων τύπων ανθι-
κών συνθέσεων

Χαμηλή ημισφαιρική σύνθεση

Είναι κλασσικός τύπος, κατάλληλος για δι-
ακόσμηση τραπέζιών. Αναπτύσσεται σε αβαθή, 
χαμηλά, στρογγυλά δοχεία, έχει μικρό ύψος και 
είναι ογκώδης. Αρχικά σχηματίζεται η βάση της 
σύνθεσης, χρησιμοποιώντας τις περισσότερες 
φορές διάφορα φυλλώματα και φροντίζοντας 
να μην επεκτείνεται περιφερειακά περισσό-
τερο από 7 εκ. από το χείλος του δοχείου. Τα 
φυλλώματα καθορίζουν ουσιαστικά και το ύψος 
της σύνθεσης, που διαμορφώνεται στο μισό της 
διαμέτρου του κύκλου που έχει σχηματιστεί από 
την τοποθέτησή τους. Αν δεν χρησιμοποιηθούν 
φυλλώματα για τη βάση της σύνθεσης, τότε το 
ύψος της ορίζεται από το ύψος του δοχείου και 
είναι διπλάσιο από αυτό.

Εικ. 9.13
Ελεύθερη σύνθεση χωρίς σημείο στήριξης

Εικ. 9.14
Ελεύθερη σύνθεση σε ειδικό μέσο (κοχύλι)
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Η ανάπτυξη της σύνθεσης αρχίζει τοποθε-
τώντας την όαση στο δοχείο κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην προεξέχει πάνω από 2 εκ. από το 
χείλος του δοχείου. Αφαιρούνται οι γωνιές της 
όασης με μαχαίρι, ώστε να δημιουργηθούν με-
γαλύτερες επιφάνειες καρφώματος. Τα άνθη 
καρφώνονται δεξιά-αριστερά και εμπρός-πί-
σω, σχηματίζοντας σταυρό αμέσως πάνω από 
το χείλος του δοχείου της σύνθεσης και έτσι 
καθορίζονται οι άξονες της σύνθεσης. Το ύψος 
της καθορίζεται από ένα άνθος που τοποθετεί-
ται κατακόρυφα, ακριβώς στο κέντρο της σύν-
θεσης. Στη συνέχεια, η σύνθεση αναπτύσσεται 
με προσοχή ώστε να μην ξεφύγει από το σφαι-
ρικό σχήμα. Μπορεί να αναπτυχθεί ακτινωτά 
σε τομείς ή σε ομόκεντρους κύκλους, ανάλογα 
με το είδος των λουλουδιών που διαθέτουμε. 
Χρειάζεται προσοχή κατά την τοποθέτηση των 
λουλουδιών, ώστε το ανθικό τους στέλεχος να 
μπαίνει μέσα στην όαση 3 εκ. περίπου, γιατί δι-
αφορετικά θα δημιουργηθούν προβλήματα συ-
νωστισμού από τη χρήση πολλών λουλουδιών.

Η σύνθεση μπορεί να γίνει με γραμμικά και 
ογκώδη υλικά. Τα ογκώδη υλικά σε μεγαλύτερη 
ποσότητα βοηθούν στην καλύτερη ολοκλήρωση 
της σύνθεσης. Η χρήση συμπληρωματικού υλι-
κού κρίνεται απαραίτητη.

Μπουκέτο σπιράλ

Κατά την ανάπτυξη αυτής της σύνθεσης, όλα 
τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τοποθετούνται 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι βάσεις τους να σχη-
ματίζουν σπιράλ.

Είναι εντυπωσιακή σύνθεση που αναπτύσ-
σεται στο χέρι, με δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ποικιλίας και μεγάλου αριθμού λουλουδιών. Εί-
ναι αρκετά σταθερή σύνθεση και έτσι δίνεται η 
δυνατότητα να αντικατασταθούν κάποια στοι-
χεία στο τελειωμένο μπουκέτο, χωρίς να αλλά-
ξει η υπόλοιπη δομή του.

Πριν ξεκινήσει η κατασκευή της σύνθεσης, 
ταξινομούνται τα λουλούδια σε ομάδες και 
αφαιρούνται τα φύλλα τους από το κάτω μέρος 
των ανθικών στελεχών. Έτσι, κάτω από το ση-
μείο σχηματισμού του σπιράλ τα ανθικά στελέ-
χη είναι γυμνά.

Η κατασκευή αρχίζει με τη διασταύρωση 
των βάσεων των ανθικών στελεχών σε κάποιο 
σημείο. Όσο χαμηλότερα επιλεγεί το σημείο 
αυτό, τόσο μεγαλύτερο μπουκέτο δημιουργεί-
ται. Τα άνθη τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να διασταυρώνονται τα στελέχη τους σε 
ένα σημείο και να ακολουθούν την κίνηση του 
σπιράλ. Τοποθετούνται άνθη και φυλλώματα 

Εικ. 9.15
Χαμηλή ημισφαιρική σύνθεση
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έτσι ώστε ότι υλικό τοποθετείται στο κέντρο, 
πρέπει να τοποθετείται στη μέση και στο εξωτε-
ρικό του μπουκέτου. Τα διάφορα υλικά τοποθε-
τούνται κατά ομάδες. Όσο η σύνθεση προχωρά 
προς το εξωτερικό της ανοίγει και έτσι υπάρχει 
η δυνατότητα να σηκωθεί στο κέντρο ή να διορ-
θωθεί τυχόν ατέλεια. Η σύνθεση αναπτύσσεται 
σε τομείς συμμετρικά και ολοκληρώνεται με την 
τοποθέτηση εξωτερικά και περιφερειακά δι-
πλής σειράς φύλλων. Η σύνθεση δένεται σφιχτά 
στο σημείο της ένωσης, διορθώνεται το μήκος 
των ανθικών στελεχών, έτσι ώστε όλα να έχουν 
το ίδιο μήκος και τοποθετείται στο νερό.

Νυφική ανθοδέσμη

Είναι μια ειδική κατασκευή μπουκέτου, η 
οποία πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστι-
κά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της νύφης 
και το είδος της τελετής. Επί πλέον, πρέπει να 
είναι κατασκευασμένη με προσοχή, να είναι 
σταθερή και ανθεκτική. Κατά την επιλογή του 
τύπου της νυφικής ανθοδέσμης πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως:

— Τα ιδαίτερα χαρακτηριστικά της νύφης. 
Ο χαρακτήρας, το χρώμα των μαλλιών και του 
δέρματος, το ύψος της, είναι μερικά από αυτά. 
Ιδιαίτερα το ύψος θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά κύριο λόγο. Σε ψηλά άτομα ται-
ριάζουν καλύτερα μεγάλα μπουκέτα, με μεγά-
λα κυρίως άνθη. Ωστόσο και μικρότερα άνθη, 
φυλλώματα και συμπληρωματικό υλικό είναι 
απαραίτητα, προκειμένου να έχουμε ένα ανά-
λαφρο αλλά ταυτόχρονα και επίσημο αποτέ-
λεσμα. Αντίθετα, σε μικρόσωμα, λεπτά άτομα 
ταιριάζει καλύτερα ένα μικρό, κλασσικού στυλ, 
ημισφαιρικού ή σφαιρικού σχήματος μπουκέτο.

— Το νυφικό φόρεμα, κυρίως το μάκρος του, 
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή του 
μπουκέτου, καθώς και το είδος των υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν. Μακρύ φόρεμα συνδυά-
ζεται καλύτερα με μπουκέτο λιτό, αναπτυγμένο 
σε ελεύθερο στυλ.

— Η ιδιαίτερη προτίμηση της νύφης σε κά-
ποιο ή κάποια είδη λουλουδιών θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη.

Εικ. 9.16
Μπουκέτο σπιράλ
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— Τέλος, λαμβάνεται υπόψη ο οικονομικός 
παράγοντας.

Η κατασκευή μιας νυφικής ανθοδέσμης ξε-
κινάει με την τοποθέτηση στο σημείο τομής του 
ανθικοΰ στελέχους ενός μικρού διαβρεκτικού 
υλικού (βαμβάκι) ώστε τα λουλούδια να διατη-
ρούν τη φρεσκάδα τους. Τα άνθη και τα φυλλώ-
ματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να τυλι-
χτούν (τα στελέχη τους) με ένα λεπτό σύρμα και 
στη συνέχεια αυτό να καλυφθεί από μια ταινία 
πράσινου χρώματος. Η ενέργεια αυτή δίνει τη 
δυνατότητα στον κατασκευαστή να χειρίζεται 
με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων τα υλικά. 
Έτσι μπορεί να τους δώσει κατάλληλη κλίση 
και την κατεύθυνση που απαιτεί η συγκεκριμέ-
νη σύνθεση.

Εικ. 9.17
Νυφική ανθοδέσμη

Προετοιμασία 
του υλικού

Απαραίτητο στοιχείο για ένα σωστό αποτέ-
λεσμα είναι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθούν σε μια σύνθεση να βρίσκονται σε άρι-
στη κατάσταση. Για το σκοπό αυτό, καλό είναι 
να προηγηθούν κάποιοι χειρισμοί που σκοπό 
έχουν να διατηρήσουν, για όσο το δυνατόν με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα, την ποιότητά τους.

Έτσι, αρχικά συγκεντρώνεται όλο το υλικό 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση. 
Στη συνέχεια, γίνεται προσεκτικός διαχωρισμός 
και ταξινόμησή του σε ομάδες, ανά είδος. Στη 
σύνθεση, συνήθως, χρησιμοποιούνται άνθη και 
φυλλώματα. Τα άνθη είναι τα πλέον ευαίσθητα 
υλικά. Προκειμένου να μη χάσουν τη σπαργή 
τους, πρέπει αμέσως μετά την παραλαβή τους 
να τοποθετηθούν σε νερό και σε δροσερό μέ-
ρος.

Το χλιαρό νερό απορροφάται ευκολότερα 
από τα ανθικά στελέχη και έτσι αυτά ανακτούν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα τη σπαργή τους. 
Για την καλύτερη απορρόφηση του νερού, συ-
νιστάται η ανανέωση της τομής της βάσης των 
ανθικών στελεχών, με την αφαίρεση τμήματος 
μήκους 2-3 εκ. Καλό θα είναι η ανανέωση της 
τομής να γίνεται ενώ το ανθικό στέλεχος βρί-
σκεται βυθισμένο στο νερό. Ακόμα, η τομή της 
βάσης να είναι πλάγια, γιατί αυτή εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη επιφάνεια απορρόφησης.

Η αφαίρεση των φύλλων σε ένα μήκος 20 
εκ., περίπου, από τη βάση των ανθικών στελε-
χών, επιβάλλεται για τον καλύτερο χειρισμό 
τους.

Αποφεύγουμε επιμελώς την επαφή του νε-
ρού με τα πέταλα. Σε πολλές περιπτώσεις δη-
μιουργούνται κηλίδες, που καταστρέφουν την 
εμφάνισή τους.

Τα φυλλώματα καλό θα είναι να εμβαπτι-
στούν ολόκληρα στο νερό. Έτσι διατηρούνται 
για περισσότερο χρονικό διάστημα σε σπαργή.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται βλα-

9.4
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στοί, καλό είναι να δημιουργείται ένας τραυμα-
τισμός στη βάση, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η απορρόφηση του νερού. Αυτό γίνεται ως εξής: 
αρχικά κάνουμε μια λοξή τομή στη βάση και 
ακολούθως άλλη μια κατά την έννοια της διαμέ-
τρου και κάθετη στο επίπεδο της τομής.

 Τεχνική 
τοποθέτησης

Αρχικά, γίνεται η επιλογή του δοχείου στο 
οποίο θα αναπτυχθεί η σύνθεση. Προσοχή πρέ-
πει να δίνεται όχι μόνο στο σχήμα του, αλλά και 
στο χρώμα. Ουδέτερα χρώματα, όπως λευκό, 
μαύρο, γκρί, είναι τα καταλληλότερα, γιατί δεν 
εμπλέκονται στο συνδυασμό με τα χρώματα που 
έχουν τα υλικά της σύνθεσης.

Μια σύνθεση μπορεί να αναπτυχθεί σε 
οποιοδήποτε σκεύος ή διακοσμητικό αντικεί-
μενο. Σε αυτή την περίπτωση όμως χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή, όχι μόνο για την επιλογή 
των χρωμάτων αλλά και την επιλογή του είδους 
του φυτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, σε 
σχέση με το δοχείο.

Η δεύτερη κίνηση, αφορά την τοποθέτηση 
του υλικού ή του μέσου στήριξης της σύνθεσης. 
Η όαση είναι ένα πορώδες υλικό, ελαφρύ, με 
δυνατότητα συγκράτησης μεγάλης ποσότητας 
νερού, ικανού να τροφοδοτήσει πολλά άνθη. Εί-
ναι το υλικό που συνήθως χρησιμοποιείται για 
τους περισσότερους τύπους συνθέσεων.

Ωστόσο, σε συνθέσεις που χρησιμοποιούνται 
βλαστοί και ξυλώδη μέρη, η στήριξή τους γίνε-
ται σε μεταλλικές βάσεις. Αυτές φέρουν ενσω-
ματωμένα καρφιά, που επιτρέπουν στα ξυλώδη 
στελέχη να στηρίζονται με αρκετή κλίση, χωρίς 
πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλα μέσα στήριξης, 
όπως π.χ. πλέγμα συρμάτινο ή κοινό, το οποίο 
προσαρμόζεται κατάλληλα στο χρησιμοποιού-
μενο δοχείο (Σχ. 9.7).

Σχήμα 9.7 
Υλικά στήριξης

Σε όλες τις περιπτώσεις, το υλικό στήριξης, 
στο τέλος των εργασιών, θα πρέπει να είναι τε-
λείως καλυμμένο από τα υλικά της σύνθεσης.

Στη συνέχεια ξεκινά η ανάπτυξη της σύν-
θεσης, με την τοποθέτηση, αρχικά, κάποιου ή 
κάποιων γραμμικών υλικών, τα οποία καθορί-
ζουν και τη γραμμή της σύνθεσης. Ακολουθεί η 
τοποθέτηση των λοιπών υλικών, έχοντας υπόψη 
τα εξής:
1.  Κατά την τοποθέτησή τους, τα άνθη πρέπει 

να φαίνονται ότι ξεκινούν από ένα σημείο.
2.  Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε 

τα ανθικά στελέχη να μη διασταυρώνονται.
3.  Τα άνθη να έχουν το καθένα, το δικό του 

χώρο και να μην αγγίζουν το ένα το άλλο.
4.  Τα άνθη να στρέφονται πάντα προς τα πάνω. 

Έτσι δίνεται μια αίσθηση ζωντάνιας και κί-
νησης προς το εξωτερικό της σύνθεσης.

5.  Να μην ξεφεύγουν τα άνθη από το περί-
γραμμα της σύνθεσης.

6.  Κατά την τοποθέτηση, καλό θα είναι να φρο-
ντίζουμε να μένει μικρότερος χώρος στο κέ-
ντρο και περισσότερος στην περιφέρεια της 
σύνθεσης.

9.5
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Ολοκληρώνοντας μια σύνθεση, πρέπει να 
στοχεύουμε σε ένα ευχάριστο αποτέλεσμα που 
θα είναι η συνισταμένη των αρχών και των κα-
νόνων που προαναφέρθηκαν.

Ο τομέας της ανθοδετικής είναι συνεχώς 
αναπτυσσόμενος, με μέγισιη επίδραση στην ψυ-
χοσωματική μας έκφραση. Η παράθεση, με συ-

ντομία, των βασικών στοιχείων του τομέα αυτού 
και η περαιτέρω εξοικέίωση και εξάσκηση με 
την εφαρμογή των τεχνικών σύνθεσης, θα δώ-
σει την ευκαιρία της ατομικής έκφρασης και της 
ανάδειξης της ευαισθησίας και του ταλέντου 
σας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ιστορική εξέλιξη της ανθοδετικής τέχνης είναι το πρώτο θέμα που αναφέρεται στο κε-
φάλαιο αυτό. Στη συνέχεια, δίνονται πληροφορίες για τα υλικά, τα στοιχεία και τις αρχές 
μιας ανθικής σύνθεσης, καθώς και για την προετοιμασία του υλικού και την τεχνική της τοπο-
θέτησής του. Οι αναφορές αυτές βοηθούν στη γνώση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων 
κατασκευής μιας ανθικής σύνθεσης, πράγμα που, βεβαίως, συμπληρώνεται από την προσωπι-
κή ευαισθησία και το ταλέντο του κατασκευαστή.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποια είναι η ιστορική εξέλιξη της ανθοδετικής τέχνης;
2.  Αναφέρετε τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μια ανθική σύνθεση. Τι ονομάζουμε τε-

χνητά υλικά;
3. Δώστε μερικούς χρωματικούς συνδυασμούς με βάση το χρωματικό κύκλο.
4. Πώς ορίζεται η κλίμακα και η αναλογία σε μια ανθική σύνθεση;
5. Τι είναι η διακοσμητική σύνθεση;
6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης βλάστησης;
7. Τι είναι η γραμμική σύνθεση;
8. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κρεμοκλαδούς ή ρευστής σύνθεσης;
9.  Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η ελεύθερη σύνθεση είναι η πιο ενδιαφέρου-

σα.
10. Πώς αναπτύσσεται μια χαμηλή ημισφαιρική σύνθεση;
11. Πώς αναπτύσσεται μια σύνθεση μπουκέτο σπιράλ;
12.  Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβει υπόψη του ο ανθοδέτης για την κατασκευή μιας 

νυφικής ανθοδέσμης;
13. Σε τι συνίσταται η προετοιμασία του υλικού μιας ανθικής σύνθεσης;
14. Τεχνική τοποθέτησης: δώστε τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτήν.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Η σχεδίαση και η κατασκευή γραμμικής ασύμμετρης τριγωνικής σύνθεσης.

Σκοπός
Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση του μαθητή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

λουλουδιών και με την τεχνική τοποθέτησής τους.

Απαιτούμενα υλικά
1) Ένα δοχείο αβαθές, λευκού ή μαύρου χρώματος.
2)  Γραμμικά άνθη: γλαδίολοι ή ίριδες (3 λουλούδια). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποι-

ηθούν κλαδιά με ιδιαίτερη γραμμή, που δίνουν κίνηση στη σύνθεση.
3) Σφαιρικά άνθη: γαρίφαλα ή τριαντάφυλλα (3 λουλούδια).
4) Συμπληρωματικό υλικό: γυψόφιλα ή σολινάστερ ή λιμόνιουμ.
5) Υλικό στήριξης: όαση ή μεταλλική βάση.

Εκτέλεση
Το πρώτο βήμα είναι να ανανεωθούν οι βάσεις των στελεχών με πλάγιες τομές και κόψιμο 

τμήματος περίπου 2 εκ.
Το δεύτερο βήμα είναι να ομαδοποιηθούν κατά είδος και να εμβαπτιστούν στο νερό.
Η κατασκευή αρχίζει με το κεντρικό άνθος ή κλαδί, το οποίο καθορίζει και το ύψος της 

σύνθεσης. Το μήκος του, θυμίζουμε, πρέπει να είναι 1,5-2 φορές μεγαλύτερο του μήκους της 
διαμέτρου και του ύψους του δοχείου.

Τα δύο άλλα επιμήκη στοιχεία τοποθετούνται δεξιά και αριστερά του κεντρικού με κατεύ-
θυνση το ένα εμπρός και το άλλο πίσω, όπως φαίνεται στο σχήμα 9.5, έτσι ώστε οι κορυφές 
των τριών αυτών στοιχείων να σχηματίζουν τρίγωνο.

Ακολουθεί η τοποθέτηση των άλλων λουλουδιών (σφαιρικών), ακολουθώντας πάλι την 
τριγωνική διάταξη. Τα κενά που σχηματίζονται καλύπτονται με την προσθήκη του συμπληρω-
ματικού υλικού.

Η σύνθεση, για να είναι απλή και ευχάριστη, πρέπει να τοποθετηθεί εμπρός από τον τοίχο 
και να είναι ενδιαφέρουσα και από τις τρεις πλευρές της.

Εργαστηριακή άσκηση 2

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή χαμηλής σφαιρικής σύνθεσης.

Σκοπός
Να κατασκευάσουν οι μαθητές μια μικρή σύνθεση που να παρατηρείται από όλες τις πλευ-

ρές και να είναι κατάλληλη για το κέντρο του τραπεζιού.
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Απαιτούμενα υλικά
1) Δοχείο χαμηλό στρογγυλό.
2) Κύριο υλικό: σφαιρικά άνθη, χρυσάνθεμα, τριαντάφυλλα.
3) Συμπληρωματικό υλικό: γυψόφιλα.
4) Φυλλώματα για τη βάση της σύνθεσης, φτέρη ολλανδική.
5) Υλικό στήριξης: όαση.

Εκτέλεση
Αρχικά, τοποθετούνται τα φυλλώματα οριζόντια και παράλληλα με το επίπεδο τοποθέτη-

σης της σύνθεσης, ώστε σχεδόν να εφάπτονται στο χείλος του δοχείου.
Στη συνέχεια τοποθετείται στο κεντρικό άνθος κατακόρυφα, ώστε να καθορίζεται και το 

ύψος της σύνθεσης.
Ακολούθως, στερεώνονται τα υπόλοιπα άνθη προς όλες τις κατευθύνσεις κατά τέτοιο τρό-

πο, ώστε να μην ξεφεύγουν από το σχήμα της σύνθεσης.
Τα κενά συμπληρώνονται με την τοποθέτηση της γυψόφιλας.

Εργαστηριακή άσκηση 3

Σχήμα ανθικών συνθέσεων.

Σκοπός
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το σχήμα των ανθικών συνθέσεων και επιλογή του καταλ-

ληλότερου σε σχέση με το χώρο και το υλικό.

Εκτέλεση
Προβολή διαφανειών με διάφορα σχήματα ανθικών κατασκευών και ανάλυση των αρχών 

σχεδίασης από τον εκπαιδευτή. Η ίδια εργασία μπορεί να γίνει με επίσκεψη σε ένα ανθοπω-
λείο.

Έρευνα, συλλογή και παράθεση φωτογραφιών από τους μαθητές, με ανθικές συνθέσεις 
σε διάφορα σχήματα. Σε κάθε μια από αυτές, να εντοπίζονται οι βασικές αρχές που έχουν 
ακολουθηθεί.
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10
Τα λαχανοκομικά 

φυτά
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Ταξινόμηση 
των λαχανικών

Τα λαχανοκομικά φυτά

Η ταξινόμηση των λαχανικών βασίζεται σε 
διάφορους παράγοντες, όπως είναι: η βοτανική 
συγγένεια, οι απαιτήσεις τους σε θερμοκρασία, 
οι απαιτήσεις τους σε καλλιεργητικές φροντίδες 
και το μέρος του λαχανικοΰ που καταναλώνου-
με. Ο τελευταίος αυτός παράγοντας αναφέρθη-
κε ήδη στο κεφάλαιο 1.1.

Βοτανική ταξινόμηση των λαχανικών
Με βάση τη βοτανική συγγένεια, τα λαχα-

νικά χωρίζονται σε ομάδες που ονομάζονται 
οικογένειες και ο διαχωρισμός βασίζεται σε 
κοινά χαρακτηριστικά που έχουν τα μέλη της 
οικογένειας, όπως είναι, κυρίως, η μορφολογία 
του άνθους και δευτερευόντως η μορφολογία 
των φύλλων. Έτσι δημιουργήθηκαν οι εξής οι-
κογένειες:
1.  Κολοκυνθοειδή (Cucurbitaceae). Σε αυτή 

την οικογένεια ανήκουν το αγγούρι, το καρ-
πούζι, το κολοκύθι και το πεπόνι.

2.  Κονβολβουλίδες (Convolvulaceae). Ανήκει 
ένα φυτό, η γλυκοπατάτα.

3.  Λειριίδες (Liliaceae). Σε αυτή την οικογέ-
νεια ανήκουν το σπαράγγι, το κρεμμύδι, το 
πράσο και το σκόρδο.

4.  Μαλαχίδες (Malvaceae). Ανήκει ένα φυτό, η 
μπάμια.

5.  Ροδίδες (Rosaceae). Ανήκει το φυτό φράου-
λα.

6.  Σκιαδοφόρα (Umbelliferae). Ανήκουν τα 
φυτά καρότο, μάραθο και σέλινο.

7.  Σολανώδη (Solanaceae). Σε αυτή την οικο-
γένεια ανήκουν η μελιτζάνα, η πατάτα, η 
πιπεριά και η τομάτα.

8.  Σταυρανθή (Cruciferae). Ανήκουν τα φυτά 
κουνουπίδι, λάχανο, ραπανάκι.

9.  Σύνθετα (Compositae). Ανήκουν τα φυτά 
αγκινάρα, αντίδι, μαρούλι, ραδίκι.

10.   Χηνοποδιίδες (Chenopodiaceae). Παντζάρι, 
σπανάκι.

11.  Ψυχανθή (Papilionaceae). Κουκί, αρακάς, 
φασόλι.

Ταξινόμηση των λαχανικών με βάση τις 
απαιτήσεις τους σε θερμοκρασία

Τα λαχανικά, με βάση τις απαιτήσεις τους 
σε θερμοκρασία, ταξινομούνται σε δύο μεγάλες 
ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι τα λαχανικά 
ψυχρής εποχής και η δεύτερη ομάδα είναι τα 
λαχανικά θερμής εποχής. Αντί για παράθεση 
ονομάτων λαχανικών που είναι και δύσκολο 
να απομνημονευθούν, είναι προτιμότερο 
να γίνει ταξινόμηση με βάση κάποια άλλα 
χαρακτηριστικά π.χ. λαχανικά ψυχρής εποχής 
είναι όλα εκείνα που καλλιεργούνται για το 
φύλλωμά τους, το υπόγειο τμήμα τους (εξαίρεση 

10.1
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η πατάτα) και τα άνθη τους. Λαχανικά θερμής 
εποχής είναι όλα εκείνα που καλλιεργούνται 
για τον καρπό τους, με εξαίρεση, για να επιβε-
βαιωθεί ο κανόνας, το κουκί και τον αρακά.

Έτσι, είναι εύκολο να πει κανείς για το ρα-
δίκι, για παράδειγμα, ότι, αφού καλλιεργείται 
για το φύλλωμά του, είναι λαχανικά ψυχρής 
εποχής, ενώ για την τομάτα που καλλιεργείται 
για τον καρπό της, ότι είναι λαχανικά θερμής 
εποχής.

Ταξινομούνται επίσης με βάση τις απαιτή-
σεις τους σε καλλιεργητικές φροντίδες και σε 
συνδυασμό με τις οικογένειες που ανήκουν 
(Ολύμπιος 1995), σε:
1. Πολυετή λαχανικά: αγκινάρα, σπαράγγι.
2. Σολανώδη για καρπό: τομάτα μελιτζάνα, πι-
περιά.
3. Σολανώδη για κονδύλους: πατάτα.
4. Κολοκυνθοειδή: αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, 
καρπούζι.
5. Ψυχανθή: φασόλι, κουκί, αρακάς.
6. Βολβώδη: κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο.
7. Ριζώδη: παντζάρι, καρότο, ραπάνι.
8. Σαλατικά φυλλώδη: μαρούλι, αντίδι, ραδίκι, 
σπανάκι.
9. Φυλλώδη αρωματικά: μαϊντανός, άνηθος, 
σέλινο.
10. Σταυρανθή: λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, 
λαχανάκι Βρυξελλών.
11. ΙΙ.Μαλαχώδη: μπάμια.

Ψυχανθή - 
όσπρια (φασόλια, 
δόλιχος, μπιζέλια, 
κουκιά)

Φασόλι-δόλιχος

Καταγωγή-ιστορικό
Τα φασόλια, (Phaseolus vulgaris), των οποί-

ων τα ξερά σπέρματα έμελλαν να αποτελέσουν 
το εθνικό μας φαγητό, κατάγονται από την Αμε-

ρική. Στην Ευρώπη ήρθαν τον 16ο αιώνα και 
στην Ελλάδα άρχισαν να καλλιεργούνται από 
τον 17ο αιώνα και μετά.

Αυτά τα φασόλια, που σήμερα ονομάζουμε 
«γυφτοφάσουλα» και «μαυρομάτικα», είναι δό-
λιχοι και όχι φασόλια. Οι δόλιχοι ήταν γνωστοί 
στην αρχαιότητα και ο Διοσκουρίδης τα ονομά-
ζει «σμίλαξ ή κηπαία».

Περιγραφή του φυτού
Ανάλογα με την ποικιλία, το φυτό αναπτύσ-

σεται με 3 διαφορετικούς τρόπους: 
α) νάνα, με ύψος μέχρι 40 εκ. 
β) ημιαναρριχώμενα, με ύψος μέχρι 120 εκ. 
γ) αναρριχώμενα, με μεγάλο ύψος πάνω από 
2μ. Αυτά συνήθως καλλιεργούνται στο θερμο-
κήπιο ή σε καλά υποστυλωμένες υπαίθριες καλ-
λιέργειες.

Ο βλαστός του στην αρχή είναι τρυφερός, 
αργότερα ξυλοποιείται. Τα φύλλα του είναι 
σύνθετα, αποτελούμενα από 3 φυλλάρια. Τα 
άνθη του συνήθως λευκά, εμφανίζονται σε τα-
ξιανθίες, 6-8 μαζί. Η ρίζα του, αρκετά ανεπτυγ-
μένη, φιλοξενεί, όπως και τα άλλα ψυχανθή, τα 
βακτήρια που δεσμεύουν το άζωτο της ατμό-
σφαιρας.

Ο καρπός είναι λοβός, επιμήκης, κυλινδρι-
κός ή πεπλατυσμένος, με μήκος που κυμαίνεται 
από 10 μέχρι 20 και πλέον εκατοστά. Η συνή-
θης ονομασία του κυλινδρικού φασολιού είναι 
«τσαουλί», ενώ του πεπλατυσμένου «μπαρ-
μπούνι». Φέρει 4-8 σπέρματα, που στο φρέσκο 
φασολάκι είναι συνήθως μικρής ανάπτυξης. Η 
μέση σύσταση του λοβού του φρέσκου φασο-
λιού είναι: νερό 90%, πρωτεΐνες 2%, υδατάν-
θρακες 6-7%, λίπη 0,2% και είναι πλούσιο σε 
βιταμίνη Α και δευτερευόντως σε Β και C.

Πολλαπλασιασμός
Το φασολάκι πολλαπλασιάζεται με σπόρους, 

που συνήθως σπέρνονται στην οριστική θέση 
ανάπτυξής του. Καλό είναι την προηγούμενη 
ημέρα της σποράς οι σπόροι να εμβαπτιστούν 
στο νερό, ώστε να διευκολυνθεί το φύτρωμα. 
Οι σπόροι σπέρνονται σε βάθος 3-4 εκ., 4-6 σε 
κάθε θέση.

10.2
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Εικ. 10.1 
Φασολάκια

Οι αποστάσεις φύτευσης στο έδαφος είναι, 
για μεν τις νάνες ποικιλίες 50 εκ. μεταξύ των 
γραμμών και 25 εκ. επί της γραμμής, ενώ για 
άλλες ποικιλίες, οι αποστάσεις είναι 80 x 50 εκ.

Η εποχή σποράς μπορεί να κλιμακωθεί, 
ανάλογα με την περιοχή, από το Μάρτιο μέχρι 
και τον Αύγουστο.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Αραίωμα φυτών. Μετά το φύτρωμα των σπό-

ρων, αφήνουμε σε κάθε θέση 3 φυτά, τα πιο ζω-
ηρά ανεπτυγμένα, αφαιρώντας τα υπόλοιπα.

Πότισμα. Αν ακολουθηθούν οι κανόνες που 
αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3, 3.2, δεν υπάρχει 
κανένας άλλος ιδιαίτερος λόγος να αναφερθεί 
κανείς στο πότισμα του φασολιού.

Λίπανση. Η ιδιαιτερότητα του φασολιού ως 
ψυχανθούς, να συμβιώνει στη ρίζα του ένας 
ολόκληρος μικρόκοσμος βακτηρίων που λει-
τουργούν ως μικροεργοστάσια παραγωγής 
αζωτούχων λιπασμάτων, μας οδηγεί στην πολύ 
προσεκτική χορήγηση του αζώτου στις επιφα-
νειακές λιπάνσεις. Η μισή ποσότητα από αυτήν 

που αναφέρεται στο κεφάλαιο της λίπανσης 3.2 
είναι αρκετή για τη σωστή θρέψη του φυτού.

Σκαλίσματα. Απαραίτητα, ιδίως όταν το φα-
σολάκι είναι ακόμα μικρό, για την καταστροφή 
των ζιζανίων.

Υποστύλωση. Απαραίτητη στις αναρριχώμε-
νες ποικιλίες. Για την καλλιέργεια στο θερμοκή-
πιο γίνεται όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο 3.6, ενώ στις υπαίθριες καλλιέργειες 
γίνεται με τη χρήση ισχυρών πασσάλων ή μεγά-
λων κλαδιών.

Εχθροί και ασθένειες. Η σκληρωτινίαση, το 
ωίδιο και ο ιός της μωραΐκωσης είναι οι πιο συ-
νηθισμένες ασθένειες του φυτού. Οι αφίδες και 
ο τετράνυχος είναι οι πιο συνηθισμένοι εχθροί. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ωίδιο, 
με έγκαιρους ψεκασμούς με ωιδιοκτόνα και 
στον τετράνυχο με ακαρεοκτόνα, γιατί η εξά-
πλωσή τους είναι ταχεία.

Συγκομιδή
Η συγκομιδή ξεκινάει 2 μήνες περίπου μετά 

τη σπορά. Γίνεται σε «χέρια», δηλαδή κάθε 2-5 
ημέρες μαζεύονται οι λοβοί που έχουν απο-
κτήσει το κατάλληλο για την καλλιεργούμενη 
ποικιλία μέγεθος. Οι αποδόσεις του φασολιού 
κυμαίνονται από 1 έως 2 τόνους στο στρέμμα.

Συντήρηση
Βασικές προϋποθέσεις καλής συντήρησης 

είναι οι λοβοί να είναι στεγνοί και να φέρουν 
τον ποδίσκο τους. Στο οικιακό ψυγείο, μέσα σε 
σακουλίτσα, μπορούν να συντηρηθούν για 6-7 
ημέρες.

Μπιζέλια - Κουκιά

Καταγωγή-ιστορικό
Το μπιζέλι (Pisum sativum var. saccharatum) 

και ο αρακάς (Pisum sativum), μεσογειακής κα-
ταγωγής, ήταν γνωστά φυτά στην αρχαιότητα. 
Ο Θεόφραστος και ο Αθηναίος αναφέρουν τον 
αρακά με το όνομα «άρακος», από όπου και η 
ονομασία του.
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Τα κουκιά, αν και δεν είναι γνωστή η κα-
ταγωγή τους, ήταν γνωστά στους αρχαίους Αι-
γυπτίους. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι μάλλον 
κατάγονται από τις παραμεσόγειες χώρες. Ο 
Όμηρος και ο Θεόφραστος τα αναφέρουν ως 
«κυάμους» και το όνομά τους προέρχεται από 
τη λέξη «κόκκος» και το υποκοριστικό της 
«κοκκίον».

Περιγραφή των φυτών
Τα κουκιά αναπτύσσονται σε ύψος 1,2 μέτρα 

και έχουν γωνιώδεις βλαστούς. Τα φύλλα τους 
είναι σύνθετα, τα άνθη λευκά και βγαίνουν σε 
ταξιανθίες ανά 2-5. Ο καρπός είναι λοβός μεγέ-
θους 10-20 εκ. και φέρει 3-6 σπέρματα.

Ο αρακάς, ανάλογα με την ποικιλία, είναι 
νάνο φυτό με ύψος 30-40 εκ. ή αναρριχώμενο, 
με ύψος πάνω από 2 μέτρα. Τα φύλλα του είναι 
σύνθετα και τα άνθη του λευκά ή κίτρινα, μόνα 
τους ή ανά δύο. Ο καρπός είναι λοβός κυλινδρι-
κός, με εμφανή την παρουσία των σπερμάτων. 
Μια διαφορά που υπάρχει με το μπιζέλι, που 
στην ουσία είναι ένα άλλο είδος αρακά, είναι 
ότι οι λοβοί του μπιζελιού είναι πιο πεπλατυ-
σμένοι και η παρουσία των σπερμάτων δεν εί-
ναι εμφανής εξωτερικά.

Η μέση σύσταση των νωπών κουκιών είναι: 
81-83% νερό, 6% πρωτεΐνες, 5% υδατάνθρα-
κες, 0,3% λίπη και περιέχουν ασβέστιο, φώσφο-
ρο, σίδηρο και βιταμίνες A, Β

1
 Β

2
 και C.

Η μέση σύσταση του νωπού αρακά είναι: 

75% νερό, 7% πρωτεΐνες, 17% υδατάνθρακες, 
και λίπη 0,5% και είναι πλούσιος σε βιταμίνες 
και μεταλλικά στοιχεία.

Πολλαπλασιασμός
Τα κουκιά και ο αρακάς πολλαπλασιάζονται 

με σπόρο. Την προηγούμενη ημέρα της σποράς, 
οι σπόροι εμβαπτίζονται σε νερό. Σπέρνονται 2 
σπόροι κουκιών και 4-5 σπόροι αρακά σε κάθε 
θέση και σε βάθος 4-5 και 2-3 εκ. αντίστοιχα. 
Αποστάσεις φύτευσης: 60 εκ. μεταξύ των γραμ-
μών και 30 εκ. επί της γραμμής.

Η εποχή σποράς και για τα δύο ξεκινάει το 
φθινόπωρο. Αν όμως στην περιοχή που θα καλ-
λιεργηθούν ο χειμώνας είναι δριμύς, τότε είναι 
καλύτερα να γίνει η σπορά αρχές της άνοιξης.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Αραίωμα φυτών. Όταν φυτρώσουν οι σπό-

ροι, αραιώνουμε τα φυτά, αφήνοντας ένα φυτό 
σε κάθε θέση και επιλέγοντας το πιο ζωηρό.

Πότισμα. Η εποχή της καλλιέργειας είναι 
τέτοια που σπάνια θα χρειαστεί να ποτίσουμε.

Λίπανση. Ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν 
και για το φασόλι.

Σκαλίσματα. Απαραίτητα για την αντιμε-
τώπιση των ζιζανίων και ιδιαίτερα ενός πολύ 
επικίνδυνου για 
τα κουκιά που

Εικ. 10.2
Λοβοί και σπέρματα αρακά και φυτό κουκιού
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λέγεται οροβάγχη και μπορεί να καταστρέψει 
τελείως την καλλιέργεια.

Εχθροί και ασθένειες. Γενικά είναι ανθε-
κτικά φυτά και τα δύο και μόνο οι αφίδες που 
αλλιώς λέγονται μελίγκρες μπορεί να προκαλέ-
σουν κάποιο πρόβλημα. Ο έγκαιρος ψεκασμός 
με κάποιο αφιδοκτόνο θα προστατέψει την καλ-
λιέργεια.

Συγκομιδή
Οι λοβοί και των δυο φυτών συγκομίζονται 

τότε που τα σπέρματα είναι αρκετά εμφανή 
μέσα στο λοβό. Η εξωτερική επιφάνεια των λο-
βών είναι τεντωμένη και δεν παρουσιάζει κενά. 
Οι αποδόσεις κουκιών, σε νωπούς λοβούς, είναι 
περίπου 1,5-2 τόνους στο στρέμμα. Ο αρακάς 
έχει λιγότερες αποδόσεις, που φτάνουν περί-
που τον ένα τόνο στο στρέμμα.

Συντήρηση
Και τα δύο συντηρούνται στο θάλαμο του οι-

κιακού ψυγείου για 4-5 ημέρες και είναι καλύ-
τερα να τοποθετηθούν σε σακουλίτσες νάιλον. 
Ο αρακάς καλύτερα να συντηρείται μέσα στο 
λοβό του.

Σολανώδεις 
καρποί (τομάτα, πι-
περιά, μελιτζάνα)

Καταγωγή-ιστορικό
Η τομάτα (Lycopersicon esculentum), όσο 

και αν αυτό φανεί παράξενο, δεν έχει κλείσει 
ακόμα 200 χρόνια καλλιέργειας στην Ελλάδα. 
Ήρθε από την Αμερική στην Ευρώπη πριν από 
400 χρόνια και στη χώρα μας 200 χρόνια αργό-
τερα (1818). Το όνομά της το οφείλει στην ιτα-
λική ονομασία «tomata».

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την πι-
περιά (Capsicum annuum), ενώ η μελιτζάνα 
(Solatium melongena), κατάγεται από την Ινδία 
και στην Ευρώπη διαδόθηκε μετά τον 13ο αιώ-

να μ.Χ. Το όνομά της το οφείλει στην ιταλική 
λέξη «melanzana».

Η τομάτα είναι ένα σπουδαίο λαχανικό από 
οικονομική άποψη, δεδομένου ότι καταναλώ-
νεται όλο το χρόνο και επί πλέον η λεγόμενη 
βιομηχανική τομάτα τροφοδοτεί πολλά εργο-
στάσια παρασκευής άλλων προϊόντων, όπως το-
ματοπελτές, αποφλοιωμένο τοματάκι, σάλτσες 
κέτσαπ κ.λ.π.

Οι πρώτες βέβαια που δίδαξαν την επεξερ-
γασία της τομάτας ήταν οι γιαγιάδες μας που 
τις έλιαζαν, τις ξέραιναν ή τις έκαναν πελτέ 
και συντηρώντας τες στο υγιεινότερο ελληνικό 
προϊόν, το ελαιόλαδο, είχαν τομάτα για φαγη-
τό όλο το χρόνο. Σε πολλές περιοχές της χώρας 
συνεχίζεται και σήμερα η πατροπαράδοτη αυτή 
μεταποίηση της τομάτας.

Περιγραφή των φυτών
Η τομάτα έχει θαμνώδη μορφή, με πολλούς 

πλευρικούς βλαστούς που εκπτύσσονται από τις 
μασχάλες των φύλλων και είναι όλοι ικανοί να 
φέρουν άνθη και καρπούς. Τα φύλλα της είναι 
σύνθετα, χνουδωτά και κάθε τρία φύλλα εμφα-
νίζεται πάνω στον βλαστό η ανθοταξία. Η ανθο-
ταξία μπορεί να έχει από 3-20 άνθη. Ο καρπός 
είναι συνήθως σφαιρικός, ενώ στις βιομηχανι-
κές τομάτες είναι κυλινδρικός. Το μέγεθος του 
ποικίλλει, από πολύ μικρό (tomato cherry) έως 
πολύ μεγάλου βάρους, πάνω από μισό κιλό. Η 
μέση σύστάση του καρπού είναι: νερό 93,5%, 
πρωτεΐνες 1%, υδατάνθρακες 4,5%, λίπη 0,2% 
και 0,5% ανόργανα στοιχεία με σπουδαιότερο 
το κάλιο. Είναι πλούσιος καρπός σε βιταμίνες 
A, Β ,C.

Η πιπεριά είναι ένα πολλαπλά διακλαδιζό-
μενο φυτό, με χαρακτηριστικό ότι σε κάθε δι-
ακλάδωση βλαστών φέρει ένα άνθος συνήθως 
λευκό. Τα φύλλα της είναι απλά, με βαθύ πρά-
σινο χρώμα και δεν έχουν χνούδι. Ο καρπός εί-
ναι σφαιρικός ή επιμήκης, κυλινδρικός και έχει 
κενό στο εσωτερικό του. Το χρώμα του καρπού, 
αν συγκομιστεί άγουρος, είναι γυαλιστερό πρά-
σινο. Στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίμανσης, 
μπορεί να είναι κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί ή 
ιώδες. Η μέση σύσταση του καρπού είναι: νερό 

10.3
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93,5%, πρωτεΐνες 1%, υδατάνθρακες 4-4,5% 
και λίπη 0,2%. Είναι πλούσιος σε βιταμίνη C 
και κάλιο. 

Η μελιτζάνα έχει ένα ισχυρό κεντρικό βλα-
στό που γίνεται ξυλώδης και φέρει πολλαπλούς 
πλευρικούς βλαστούς. Τα φύλλα είναι μεγάλα, 
χνουδωτά και πολλές φορές έχουν αγκαθάκια. 

Τα άνθη εμφανίζονται ή μόνα τους ή 2-3 μαζί 
πάνω στους βλαστούς. Το μέγεθος τους ποι-
κίλλει και είναι χαρακτηριστικό ότι τα μεγάλα 
άνθη εξελίσσονται κανονικά σε καρπούς, ενώ 
τα μικρά άνθη μπορεί να μην καρποδέσουν κα-
θόλου. Ο καρπός είναι επιμήκης, σφαιρικός ή 
απιοειδής, ανάλογα με την καλλιεργούμενη ποι-
κιλία. Η μέση σύσταση του καρπού είναι: νερό 
93%, υδατάνθρακες 3,5-5,5%, πρωτεΐνες 1,2% 
και 0,2% λίπη και είναι πλούσιος σε βιταμίνες 
και ανόργανα στοιχεία.

Εικ. 10.3
Φυτά τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας

Πολλαπλασιασμός
Τεχνική
Η τεχνική που ακολουθούμε και στα τρία 

φυτά είναι ίδια και είναι αυτή της μεταφύτευ-
σης. Η μεταφύτευση μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπους: κατά τον πρώτο τρόπο, τα φυτά ανα-
πτύσσονται σε κιβώτια σποράς ή σε ατομικά 
γλαστράκια και όταν αποκτήσουν 3-4 πραγ-
ματικά φύλλα, μεταφυτεύονται στην οριστική 
θέση τους. Κατά τον δεύτερο τρόπο, οι σπόροι 
σπέρνονται σε κιβώτια σποράς και μόλις εκ-
πτυχθούν οι δύο κοτυληδόνες (ψευδόφυλλα), 
τότε μεταφυτεύονται σε ατομικό γλαστράκι. 
Εκεί παραμένουν μέχρις ότου αποκτήσουν 
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3-4 φύλλα και μεταφυτεύονται εκ νέου στην 
οριστική πια θέση ανάπτυξής τους. Το βάθος 
σποράς κυμαίνεται από 1-1,5 εκ.

Η εποχή σποράς εξαρτάται από την ύπαρ-
ξη ή όχι κλειστού θερμαινόμενου σπορείου. 
Αν υπάρχει, μπορεί για τις υπαίθριες καλλιέρ-
γειες να προγραμματιστεί σπορά από τα μέσα 
του Φεβρουάριου μέχρι τις αρχές του Μαρτίου, 
ώστε τα φυτά να είναι έτοιμα για μεταφύτευσή 
τότε που η θερμοκρασία στο ύπαιθρο ανεβαί-
νει. Αν δεν υπάρχει, τότε η σπορά προγραμμα-
τίζεται Απρίλιο ή Μάιο, ανάλογα με την περι-
οχή. Για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες δεν 
υπάρχει χρονικός προσδιορισμός, αν και δύο 
είναι οι κύριες περίοδοι καλλιέργειάς τους. Η 
πρώτη ξεκινάει από τα τέλη Αυγούστου και η 
δεύτερη από τις αρχές του Ιανουάριου. Κατά 
την πρώτη περίοδο, είναι φανερό ότι δε χρειά-
ζεται σπορείο θερμαινόμενο, ενώ στη δεύτερη 
είναι απαραίτητο.

Συνθήκες ανάπτυξης. Η άριστη θερμο-
κρασία βλάστησης των σπόρων είναι 25°C. Οι 
άριστες θερμοκρασίες ανάπτυξης των φυτών 
στο σπορείο είναι την ημέρα 23°C και τη νύχτα 
16°C. Έχει σημασία να υπάρχει διαφορά θερ-
μοκρασίας ημέρας και νύχτας 5-7°C.

Φροντίδες των φυτών στο σπορείο
Πότισμα. Το πότισμα γίνεται με προσοχή, 

ακολουθώντας τους κανόνες του κεφαλαίου 3.2.
Λίπανση. Η λίπανση, αν έχει χρησιμοποι-

ηθεί συνθετικό μείγμα, γίνεται με τη χρήση 
πλήρων λιπασμάτων, που περιέχουν όλα τα 
ανόργανα στοιχεία, αλλά με τη διαφορά ότι 
εφαρμόζεται η μισή δόση από τη συνιστώμενη, 
γιατί τα νεαρά φυτά είναι ευαίσθητα σε υψηλές 
συγκεντρώσεις των στοιχείων.

Εχθροί και ασθένειες. Η φυτοπροστασία 
αφορά κυρίως στην αντιμετώπιση των ζιζανί-
ων, που μπορεί να μεταφέρουν πολλές ασθέ-
νειες και εχθρούς. Για να μην υπάρξει σοβαρή 
προσβολή των φυτών από ασθένειες που εξα-
πλώνονται γρήγορα (ωίδιο), ή εχθρούς (τετρά-
νυχος), πρέπει με το πρώτο σύμπτωμα να γίνει 
ψεκασμός των φυτών με τα κατάλληλα φυτο-
φάρμακα.

Τέλος, τα φυτά που μεγαλώνουν στα ατομι-
κά γλαστράκια πρέπει να απομακρύνονται το 
ένα από το άλλο, ώστε να φωτίζονται σωστά 
και να μη γίνονται λεπτά και μακριά, λόγω του 
ανταγωνισμού του φωτός.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Μεταφύτευσή. Όταν τα φυτά αποκτήσουν 

3-4 πραγματικά φύλλα, μεταφυτεύονται στην 
οριστική θέση ανάπτυξής τους. Η μεταφύτευ-
σή γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες, τότε 
δηλαδή που η σχετική υγρασία είναι υψηλή. Οι 
αποστάσεις φύτευσης των φυτών είναι 0,7-1 μ. 
μεταξύ των γραμμών και 0,5-0,8 μ. επί της γραμ-
μής.

Σκαλίσματα. Απαραίτητα για την αντιμετώ-
πιση των ζιζανίων.

Υποστύλωση - κλάδεμα. Αν η καλλιέργεια 
γίνει στο θερμοκήπιο, πρέπει να υποστυλωθεί 
και να γίνουν κλαδέματα σύμφωνα με τις οδη-
γίες του κεφαλαίου 3.2. Αν η καλλιέργεια είναι 
υπαίθρια, η υποστύλωση δεν είναι υποχρεωτική 
και τα κλαδέματα περιορίζονται σε επιλεκτική 
αφαίρεση βλαστών ή και φύλλων που εμποδί-
ζουν τη σωστή ανάπτυξη. Ωστόσο μπορεί να γί-
νει υποστύλωση και στις υπαίθριες καλλιέργει-
ες, με τη χρήση πασσάλων ή καλαμιών.

Πότισμα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κε-
φαλαίου 3.2. Προσοχή στην κανονικότητα του 
ποτίσματος, γιατί έχει άμεση σχέση με την αν-
θόπτωση και την απώλεια των καρπών που αυτή 
συνεπάγεται.

Λίπανση. Οι επιφανειακές λιπάνσεις γίνο-
νται σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 3.2.

Εχθροί και ασθένειες. Η φυτοπροστασία 
αφορά στην καταπολέμηση του ωιδίου και του 
περονόσπορου από τις ασθένειες και των αφί-
δων και του τετράνυχου από τους εχθρούς.

Συγκομιδή
Η τομάτα συγκομίζεται φυσιολογικά ώριμη, 

στο στάδιο του κοκκινίσματος του καρπού, ενώ 
η πιπεριά και η μελιτζάνα συγκομίζονται σε 
στάδιο φυσιολογικής ανωριμότητας.

Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις: 
1.  Αν η τομάτα πρόκειται να μεταφερθεί σε 
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 μεγάλες αποστάσεις, τότε συγκομίζεται στο 
στάδιο που μόλις αρχίζει να κοκκινίζει, εί-
ναι δηλαδή ανώριμη φυσιολογικά. Αυτοί οι 
καρποί, αν εκτεθούν στο φως σε κανονικές 
θερμοκρασίες, γρήγορα αποκτούν το κόκκι-
νο χρώμα τους.

2.    Αν η αγορά θέλει πιπεριές έγχρωμες, τότε 
αυτές παραμένουν στο φυτό μέχρι να απο-
κτήσουν το χρώμα τους και συνεπώς συγκο-
μίζονται στο στάδιο της φυσιολογικής ωρί-
μανσης. 
Η μέση στρεμματική απόδοση της τομάτας, 

συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανικής, 
είναι περίπου 4,5 τόνοι ανά στρέμμα. Ωστόσο, 
οι αποδόσεις της τομάτας που καλλιεργείται 
στο θερμοκήπιο ξεπερνούν τους 8 τόνους και σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν και 
τους 20 ανά στρέμμα.

Η μέση στρεμματική απόδοση της πιπεριάς 
είναι για υπαίθρια καλλιέργεια περίπου 2,5 τό-
νοι, ενώ για θερμοκηπιακή περίπου 5 τόνοι. 

Εικ. 10.4
Καρποί τομάτας σε διάφορα στάδια ωριμότητας

Εικ. 10.5
Καρποί πιπεριάς σε διάφορα στάδια ωριμότητας 

και ποικιλίας χρωμάτων
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Η μέση στρεμματική απόδοση της μελιτζά-
νας είναι 2,5 τόνοι για την υπαίθρια καλλιέρ-
γεια και 8-9 τόνοι για τη θερμοκηπιακή.

Συντήρηση
Οι καρποί και των τριών φυτών συντηρούνται 

σε σχε’τικά υψηλές θερμοκρασίες, 10°C και σε 
σχετική υγρασία υψηλή, >85%. Αυτό σημαίνει 
ότι στο οικιακό ψυγείο μπορούν να συντηρη-
θούν για 7-10 ημέρες μέσα σε σακουλίτσες, με 
την προϋπόθεση, εάν ο καρπός της τομάτας εί-
ναι κόκκινος, να είναι σκληρός οτην υφή.

Σολανώδη 
για κονδύλους (πα-
τάτα)

Καταγωγή-ιστορικό
Η πατάτα (Solarium tuberosum) κατάγεται 

από τη Νότια Αμερική. Στην Ευρώπη ήρθε στα 
μέσα του 17ου αιώνα και έμελλε να γίνει βα-
σικό είδος διατροφής. Είναι γνωστός ο λιμός 
στην Ιρλανδία, όταν καταστράφηκε εκεί η πα-
τάτα από περονόσπορο. 
Στην Ελλάδα διαδόθηκε 
από τον Καποδίστρια, το 
1830.

Περιγραφή του φυτού
Ως φυτό συγγενές της 

τομάτας, μοιάζει πολύ 
στην ανάπτυξή της με αυ-
τήν. Το πιο ενδιαφέρον 
τμήμα του φυτού είναι οι 
κόνδυλοι. Όχι μόνο για-
τί αποτελούν το βρώσιμο 
μέρος του φυτού, αλλά 
και γιατί είναι το πολλα-
πλασιαστικό όργανο της 
πατάτας.

Οι κόνδυλοι σχημα-
τίζονται στο άκρο ενός 
υπόγειου βλαστού που 

ονομάζεται στόλωνας. Είναι στην ουσία τροπο-
ποιημένοι κοντόχοντροι βλαστοί, αφού έχουν 
οφθαλμούς που μπορεί να εκπτυχθούν και να 
δώσουν νέα φυτά. Το μέγεθος και το σχήμα των 
κονδύλων ποικίλλει ανάλογα με την ποικιλία. 
Συνήθως, προτιμούνται οι μεγάλοι κόνδυλοι για 
κατανάλωση και οι μικροί για πολλαπλασιαστι-
κό υλικό.0,5

Πολλαπλασιασμός
Ο αγενής πολλαπλασιασμός της πατάτας με 

κονδύλους εγκυμονεί τον κίνδυνο μετάδοσης 
σοβαρών ασθενειών στη νέα φυτεία. Έτσι, το 
πολλαπλασιαστικό υλικό που ονομάζεται «πα-
τατόσπορος», παράγεται κάτω από συνθήκες 
αυστηρού ελέγχου και ονομάζεται βασικός ή 
πιστοποιημένος.

Το κανονικό μέγεθος του κονδύλου που 
χρησιμοποιείται ως πατατόσπορος είναι 50-70 
γραμ. Αν όμως είναι μεγαλύτερος, τότε κόβε-
ται κατά το μήκος της μεγάλης του διαμέτρου 
σε 2 ή καμιά φορά και σε τέσσερα κομμάτια. 
Το βασικό κριτήριο είναι να έχει κάθε κομμάτι 
3-4 μάτια. Η τομή γίνεται 6-7 ημέρες πριν από 
τη φύτευση, ώστε να δοθεί στο τραύμα χρόνος 
επούλωσης. Το στάδιο που πρέπει οι κόνδυλο 

Εικ. 10.6
Φυτά πατάτας

10.4
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να φυτευτούν είναι όταν οι οφθαλμοί τους έχουν 
«ξυπνήσει» και τα φύτρα είναι ορατά με γυμνό 
μάτι. Το βάθος φύτευσης είναι περίπου 10 εκ. 
Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 0,6-0,7μ. μετα-
ξύ των γραμμών και 0,25 μ. επί της γραμμής.

Οι εποχές φύτευσης είναι για τη χώρα μας 
τρεις. Η πρώτη, σε νότιες και συνεπώς πιο θερ-
μές περιοχές, είναι τον Ιανουάριο, με παραγω-
γή την άνοιξη. Η δεύτερη την άνοιξη, με παρα-
γωγή το καλοκαίρι. Η τρίτη είναι το καλοκαίρι, 
με παραγωγή το φθινόπωρο.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Το πότισμα πρέπει να 

γίνεται με προσοχή, γιατί η πολλή 
υγρασία στο έδαφος μπορεί να προ-
καλέσει σάπισμα των κονδύλων.

Λίπανση. Η λίπανση γίνεται με 
βάση τις οδηγίες του κεφαλαίου 3.2.

Σκαλίσματα. Είναι απαραίτητα 
για την καταστροφή των ζιζανίων.

Εχθροί και ασθένειες. Η φυτο-
προσιασία αφορά αρκετούς εχθρούς 
και ασθένειες, όπως οι αφίδες, ο 
δορυφόρος, η φθοριμαία, ο περο-
νόσπορος και οι ιώσεις, που προκα-
λούν σημαντικές ζημιές στα φυτά με 
σοβαρές συνέπειες στην παραγωγή.

Ειδικές φροντίδες. Το παράχω-
μα είναι μια εργασία που γίνεται 
όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος πε-
ρίπου 30 εκ.

Συγκομιδή
Τα κριτήρια της ωρίμανσης των κονδύλων 

είναι άμεσα και έμμεσα.
Άμεσα είναι τα κριτήρια που αφορούν στον 

κόνδυλο και είναι όσα αφορούν στο μέγεθος 
του και κυρίως στην επιδερμίδα του, αν δηλα-
δή αποσπάται εύκολα με το χέρι ή όχι. Αν απο- 
σπάται, τότε είναι ανώριμος.

Έμμεσα κριτήρια είναι ο χρόνος που μεσο-
λαβεί από τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή και 
είναι περίπου 4 μήνες, αλλά κυρίως η εμφάνιση 
του φυλλώματος. Όταν πλησιάζει η ώρα της συ-
γκομιδής, το φύλλωμα κιτρινίζει και οι βλαστοί 

αποσπώνται εύκολα με το χέρι.
Η συγκομιδή γίνεται με τα χέρια, αφού προ-

ηγουμένως έχει περάσει ο ελκυστήρας με τον 
ειδικό πατατοεξαγωγέα και έχει βγάλει τις πα-
τάτες έξω από το έδαφος.

Οι αποδόσεις της πατάτας κυμαίνονται από 
2-4 τόνους στο στρέμμα.

Συντήρηση
Η πατάτα συντηρείται σε συνθήκες σκότους. 

Ο λόγος είναι ότι, αν εκτεθεί στο φως, ο φλοιός 

της και μέρος της σάρκας πρασινίζει. Τα πράσι-
να μέρη της πατάτας περιέχουν σε μεγάλες συ-
γκεντρώσεις το αλκαλοειδές σολανίνη, που δεν 
είναι υγιεινό να καταναλώνεται.

Η άριστη θερμοκρασία συντήρησης είναι 2- 
3°C και η σχετική υγρασία 90%. Σε αυτές τις 
συνθήκες μπορεί να συντηρηθεί για αρκετούς 
μήνες.

Στο σπίτι μπορεί να συντηρηθεί σε θερμο-
κρασία δωματίου, σε σκοτεινή αποθήκη, για
αρκετές ημέρες. Δεν υπάρχει επομένως λόγος 

Εικ. 10.7
Φρέσκοι και πλυμένοι κόνδυλοι πατάτας
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να τοποθετείται στο ψυγείο.

Σαρκόρριζα 
λαχανικά (τεύτλα, 
καρότα, ραπανάκια)

Καταγωγή-ιστορικό
Το τεύτλο (Beta vulgaris) ή πιο γνωστό ως 

παντζάρι είναι ευρωπαϊκό λαχανικό και ο Θε-
όφραστος το ονομάζει «τευτλίον το μέλαν», από 
όπου και η ονομασία του. Η λέξη παντζάρι εί-
ναι τούρκικη από τη λέξη «pancar».

Το καρότο (Daucus carota) κατάγεται από 
τη Δυτική Ασία. Ο Διοσκουρίδης το αναφέρει 
με το όνομα «σταφυλίνος». Αναφέρεται, όμως, 
ότι οι αρχαίοι το ονόμαζαν και «καρωτόν», από 
όπου και η ονομασία του.

Το ραπανάκι (Raphanus sativus) κατάγεται 
από την Ασία. Ο Ηρόδοτος το αναφέρει ως 
«συρμαία» και ο Αθηναίος ως «ράφανος» ή 
«ραφανίς», από όπου και η ονομασία του.

Περιγραφή των φυτών
Το τεύτλο ή παντζάρι έχει πλούσιο φύλλω-

μα με μεγάλα φύλλα, πράσινα ή κόκκινα. Αν δε 
συγκομιστεί και παραμείνει και δεύτερο χρόνο 
στο έδαφος, ανθίζει και δίνει ένα μεγάλο αν-
θικό στέλεχος, ύψους 1,5 μ., με πολλές διακλα-
δώσεις με ταξιανθίες. Η γογγυλόριζα (όπως 
ονομάζεται το υπόγειο όργανο του φυτού που 
καταναλώνουμε) είναι κόκκινη, σφαιρική ή κω-
νική και η μέση σύστασή της είναι: νερό 86%, 
πρωτεΐνες 1%, υδατάνθρακες 9% και είναι 
πλούσια σε βιταμίνη Α.

Το καρότο έχει μικρή ανάπτυξη και το φύλ-
λωμά του είναι λεπτό και διακλαδισμένο, θυ-
μίζοντας το φύλλο του άνηθου. Η γογγυλόριζα 
έχει σχήμα συνήθως κυλινδρικό, αλλά υπάρ-
χουν και ποικιλίες που δίνουν κωνικές ή κο-
ντόχοντρες γογγυλόριζες. Η μέση σύστασή της 
είναι: νερό 88%, πρωτεΐνες 1%, υδατάνθρακες 
9- 10%, λίπη 0,2% και είναι πολύ πλούσια σε βι-
ταμίνη Α. Το χρώμα της, εκτός από το κλασικό 
χρώμα του καρότου, μπορεί να είναι ερυθρωπό 
ή λευκό.

Το ραπανάκι έχει φύλλα οδοντωτά και δερ-
ματώδη. Έχει μικρή αλλά και γρήγορη ανά-
πτυξη. Η γογγυλόριζα συνήθως σφαιρική και 

Εικ. 10.8
Καρότο, ραπανάκι

10.5
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κοκκινη, εμφανίζεται σε ορισμένες ποικιλίες 
επιμήκης, με χρώμα ερυθρό ή λευκό. Η μέση 
σύστασή της είναι: νερό 94-94,5%, πρωτεΐνες 
1- 1,2%, υδατάνθρακες 3,6-4%, λίπη 0,1% και 
είναι πλούσια σε βιταμίνες και άλατα.

Πολλαπλασιασμός
Ο πολλαπλασιασμός και των τριών γίνεται 

με απευθείας σπορά στο έδαφος, σε γραμμές 
που απέχουν: για το παντζάρι 25 εκ. και σε βά-
θος 2 εκ., για το καρότο 20 εκ. και βάθος 0,5 εκ. 
και το ραπανάκι 25-30 εκ. και βάθος 1 εκ.

Η εποχή σποράς για το τεύτλο είναι το δίμη-
νο Ιουλίου-Αυγούστου για φθινοπωρινή- χειμω-
νιάτικη παραγωγή και το τρίμηνο Φεβρουάρι-
ου-Απριλίου για ανοιξιάτικη-καλοκαιρινή. Για 
το ραπανάκι, η σπορά μπορεί να κλιμακωθεί 
από τον Αύγουστο μέχρι τον Απρίλιο. Στο κα-
ρότο, κλιμακώνεται η σπορά του, από το Σε-
πτέμβριο μέχρι τις αρχές της άνοιξης.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Αραίωμα φυτών. Όταν φυ-

τρώσουν οι σπόροι, γίνεται 
αραίωμα των φυτών πάνω στη 
γραμμή, έτσι ώστε το τεύτλο να 
απέχει το ένα από το άλλο 10 εκ. 
και το καρότο και το ραπανάκι 
5 εκ.

Πότισμα. Το πότισμα, αν και 
εφόσον χρειαστεί, γιατί όλο και 
κάποια βροχή θα πέσει κατά την 
περίοδο της καλλιέργειας, γίνε-
ται με τους κανόνες του κεφα-
λαίου 3.2.

Λίπανση. Η λίπανση δε χρειάζεται ιδιαίτερη 
επιμέλεια, αν έχει γίνει σωστά η βασική λίπαν-
ση πριν από τη φύτευση (κεφάλαιο 3.2);

Σκαλίσματα. Μια σημαντική περιποίηση εί-
ναι η καταστροφή των ζιζανίων, ιδιαίτερα στο 
καρότο, που είναι αργής ανάπτυξης.

Εχθροί και ασθένειες. Η φυτοπροστασία 
αφορά στην καταπολέμηση εχθρών και ασθε-
νειών του εδάφους που προσβάλλουν τις γογ-
γυλόριζες. Επειδή, όμως, η καταπολέμηση στο 
έδαφος είναι δύσκολη, είναι προτιμότερο να 

λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, όπως είναι η επι-
λογή εδάφους που προηγουμένως δεν έχει καλ-
λιεργηθεί με τα ίδια φυτά και η έγκαιρη απο-
μάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων 
φυτών. Αν παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα, 
τότε αναγκαστικά εφαρμόζουμε εντομοκτόνα 
εδάφους σε κοκκώδη μορφή πριν από τη σπο-
ρά, πάντα όμως μετά από συμβουλή γεωπόνου, 
γιατί μπορεί να αφήσουν επικίνδυνα υπολείμ-
ματα στα παραγόμενα προϊόντα.

Συγκομιδή
Το στάδιο της συγκομιδής το καθορίζει το 

μέγεθος της γογγυλόριζας, της οποίας ένα τμή-
μα είναι ανεπτυγμένο έξω από το έδαφος και 
είναι εύκολο να διακρίνουμε το μέγεθός της. 
Κανείς δε μας εμποδίζει να συγκομίσουμε κα-
ρότα η τεύτλα μικρού μεγέθους, που θα είναι 
και πιο τρυφερά, αν βεβαίως δε μας ενδιαφέ-
ρουν οι αποδόσεις. Η μέση στρεμματική από-
δοση για το παντζάρι είναι 3-4 τόνοι, το καρότο 
3,5 τόνοι και το ραπανάκι 2 τόνοι.

Εικ. 10.9
Παντζάρια συγκομισμένα με το φύλλωμά τους

Συντήρηση
Είναι λαχανικά εύκολα στη συντήρηση, για-

τί η γογγυλόριζα περιέχει μεγάλες ποσότητες 
υδατανθράκων, αρκεί να μπουν σε σακουλί-
τσα, χωρίς τα φύλλα, για να μη χάνουν υγρασία. 
Στο οικιακό ψυγείο συντηρούνται πάνω από 
δέκα ημέρες. Ειδικά για το παντζάρι, αξίζει να 
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αναφερθεί ότι συντηρείται μεγαλύτερο διάστη-
μα ωμό παρά βρασμένο.

Βολβοί 
(κρεμμύδια, πράσα, 
σκόρδα)

Καταγωγή-ιστορικό
Το κρεμμύδι (Allium cepa) κατάγεται από 

την Ασία και πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, όπως 
ο Θεόφραστος, ο Πλίνιος, ο Ιπποκράτης και 
ο Όμηρος, έχουν αναφερθεί στο «κρόμμυον» 
ως είδος διατροφής αλλά και ως θεραπευτικό 
μέσο. Ή ονομασία του προέρχεται από την αρ-
χαία λέξη «κρόμμυον».

Το σκόρδο (Allium sativum) είναι και αυτό 
Ασιατικής καταγωγής και ο Θεόφραστος πε-
ριγράφει τρεις ποικιλίες «σκόροδου», όπως το 
ονομάζει. Εκτός από τη διατροφή, το χρησιμο-
ποιούσαν και ως θεραπευτικό μέσο.

Το πράσο (Allium porrum) είναι μεσογειακό 
φυτό γνωστό στην αρχαιότητα με το ίδιο όνο-
μα.Υπάρχει μια μαρτυρία που αναφέρει ότι ο 
Νέρων έτρωγε πράσα, γιατί πίστευε πως βελτι-
ώνουν τη φωνή του. Η μαρτυρία αυτή, βέβαια, 
ουδέποτε επαληθεύτηκε.

Περιγραφή των φυτών
Η ανάπτυξη όλων των φυτών είναι σε γενι-

κές γραμμές ίδια. Στο κρεμμύδι, τα φύλλα είναι 
μακριά, λεπτά, κυλινδρικά και εσωτερικά κενά, 
ενώ στο σκόρδο και στο πράσο λεπτά, λογχο-
ειδή. Διαφέρουν από το κρεμμύδι στο ότι δεν 
είναι κυλινδρικά και κενά στο εσωτερικό τους. 
Τα φύλλα του πράσου είναι πολύ μεγαλύτερα 
από αυτά του σκόρδου.

Τα άνθη του κρεμμυδιού εμφανίζονται στην 
άκρη ενός διογκωμένου στη μέση ανθικού στε-
λέχους, σε μια σφαιρική ταξιανθία, πολλά μαζί, 
συνήθως πάνω από 100, αν παραμείνει ο βολ-
βός και δεύτερο χρόνο στο έδαφος.

Το σκόρδο δε σχηματίζει πάντα άνθος. Αν 
σχηματιστεί, αυτό μπορεί να φέρει βολβίδια 

εναέρια ή άνθος ίδιο με του κρεμμυδιού, μόνο 
που δεν παράγει σπόρο. Αυτός είναι και ο λό-
γος που το σκόρδο πολλαπλασιάζεται αγενώς, 
με τη χρήση των σκελίδων του βολβού.

Το πράσο σχηματίζει, όπως και το κρεμμύδι, 
ανθικό στέλεχος το δεύτερο χρόνο που μοιάζει 
με αυτό του κρεμμυδιού, μόνο που είναι ισοδι-
αμετρικό, και φέρει επίσης σφαιρική ταξιανθία 
με πολλά άνθη.

Ο βολβός του κρεμμυδιού σχηματίζεται από 
τις διογκωμένες βάσεις των φύλλων του. Το 
σχήμα του ποικίλλει, από πεπλατυσμένο μέχρι 
κωνικό. Το χρώμα του επίσης ποικίλλει, από 
λευκό μέχρι ερυθροϊώδες και υπάρχει συσχε-
τισμός του χρώματος με την καυστικότητά του. 
Όσο πιο σκούρου χρώματος είναι το κρεμμύδι, 
τόσο πιο καυστικό είναι. Η μέση σύστασή του 
είναι: νερό 89-90%, πρωτεΐνες 1-1,5%, υδατάν-
θρακες 8-8,5% και 0,1% λίπη. Είναι πλούσιο σε 
βιταμίνες και ανόργανα άλατα.

Εικ. 10.10
Βολβοί κρεμμυδιού

Το πράσο δεν κάνει βολβό, παρά μόνο μια 
ελαφρά διόγκωση στη βάση του και έτσι το φα-
γώσιμο μέρος είναι το στέλεχος, που έχει ύψος 
30-70 εκ,, ανάλογα με την ποικιλία. Η μέση σύ-

10.6
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στάσή του είναι: νερό 85-88%, πρωτεΐνες 2,2- 
2,5%, υδατάνθρακες 8-10% και 0,3% λίπη. Εί-
ναι πλούσιο σε βιταμίνες και ανόργανα άλατα.

Ο βολβός του σκόρδου αποτελείται από 10- 
15 μικρά βολβίδια, που ονομάζονται σκελίδες. 
Το σχήμα του είναι σφαιρικό και το χρώμα του 
ποικίλλει, από κατάλευκο, μέχρι ελαφρά ροζ. Η 
μέση σύστασή του είναι: νερό 61-74%, πρωτε-
ΐνες 4,5-7,5%, υδατάνθρακες 20-31% και είναι 
πλούσιο σε ανόργανα άλατα, κυρίως φωσφό-
ρου και καλιού.

Εικ. 10.11 
Πράσο

Πολλαπλασιασμός
Το κρεμμύδι πολλαπλασιάζεται με τρεις τρό-

πους. Ο πρώτος τρόπος, που είναι σήμερα και 
ο συνηθέστερος, είναι με απευθείας σπορά στο 
έδαφος. Η σπορά γίνεται με τα χέρια, στα πε-
ταχτά ή σε γραμμές, με τη βοήθεια σπαρτικών 
μηχανών, Η μέση ποσότητα σπόρου που απαι-
τείται για σπορά ενός στρέμματος είναι 1 κιλό. 
Επειδή ο σπόρος του κρεμμυδιού είναι μαύρος 

και μικρός (χαρακτηριστικό είναι ότι οι παρα-
γωγοί τον ονομάζουν μπαρούτι), το βάθος σπο-
ράς πρέπει να είναι μικρό.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η μεταφύτευση. 
Η σπορά γίνεται σε δίσκους ατομικής σποράς 
ή σε μικρά ατομικά γλαστράκια και, όταν τα 
φυτά αποκτήσουν 2-3 φύλλα, μεταφυτεύονται 
στο έδαφος. Πολύ κοπιαστική και δαπανηρή 
τεχνική, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε πάνω από 
20.000 φυτά στο στρέμμα.

Ο τρίτος τρόπος είναι με «κοκκάρι». Είναι 
ο αγενής τρόπος πολλαπλασιασμού του κρεμ-
μυδιού. Το κοκκάρι είναι μικρού μεγέθους βολ-
βός κρεμμυδιού που παράγεται από πολύ πυκνή 
σπορά στο έδαφος. Η ποσότητα του σπόρου 
που απαιτείται για την παραγωγή κοκκαριού εί-
ναι δεκαπλάσια από αυτήν που χρησιμοποιούμε 
στην απευθείας σπορά (10 κιλά). Η διάμετρος 
του κοκκαριού πρέπει να είναι γύρω στο 1,8 
εκ., γιατί κοκκάρι μεγαλύτερου μεγέθους μπο-
ρεί κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του φυτού, να 
αναπτύξει πρώιμα ανθικό στέλεχος και έτσι να 
μη μπορέσουμε να πάρουμε νέους βολβούς. Η 
ποσότητα του κοκκαριού που απαιτείται για φύ-
τευση ενός στρέμματος είναι 100- 150 κιλά. Η 
εποχή σποράς ή φύτευσης του κοκκαριού είναι 
η άνοιξη ή για τις πιο νότιες περιοχές (Λακω-
νία), τα μέσα του χειμώνα.

Τελευταία καλλιεργούνται στη χώρα μας 
ποικιλίες ή υβρίδια «μικρής ημέρας», όπως 
ονομάζονται, που έχουν το χαρακτηριστικό ότι 
μπορεί να γίνει η σπορά τους το φθινόπωρο, να 
αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα (μι-
κρές ημέρες) και να δώσουν βολβό την άνοιξη. 
Τα πλεονεκτήματά τους είναι η πρώιμη παρα-
γωγή, οι υψηλές αποδόσεις και οι καλές τιμές 
που έχει το κρεμμύδι αυτή την περίοδο. Τα μει-
ονεκτήματά τους είναι: ο ακριβός σπόρος και ο 
μεγάλος βιολογικός κύκλος (9 μήνες αντί 6 στις 
κοινές ποικιλίες).

Σε όλες τις περιπτώσεις πολλαπλασιασμού, 
φροντίζουμε ώστε ο βολβός να έχει διαθέσιμο 
χώρο ανάπτυξης 5-10 εκ., για να αποκτήσει με-
γάλο μέγεθος. Αν η καλλιέργεια έχει την κα-
τεύθυνση της παραγωγής φρέσκου κρεμμυδιού, 
επειδή αυτό συγκομίζεται αρκετά νωρίς, οι α 
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ποστάσεις σποράς ή φύτευσης κοκκαριού μπο-
ρεί να είναι μικρότερες από τις παραπάνω. Δεν 
είναι δε λίγες οι φορές που το φρέσκο κρεμμυ-
δάκι καλλιεργείται μαζί με ένα άλλο λαχανικά, 
όπως το μαρούλι, συμπληρώνοντας τα κενά που 
αφήνει το ένα μαρούλι από το άλλο. Αυτή η τε-
χνική ονομάζεται «συγκαλλιέργεια».

Το πράσο είναι παραδοσιακά μεταφυτευό- 
μενο λαχανικά. Η σπορά του γίνεται σε ανοι-
χτά σπορεία την άνοιξη και μετά από 3,5 μήνες

Εικ. 10.12
Φρέσκο κρεμμυδάκι σε μάτσα

περίπου, όταν δηλαδή έχουν αποκτήσει διάμε-
τρο στελέχους 1 περίπου εκ., μεταφυτεύονται 
στο έδαφος. Οι αποστάσεις που φυτεύονται εί-
ναι 20- 25 εκ. μεταξύ των γραμμών και 10-15 εκ. 
επί της γραμμής.

Ο πολλαπλασιασμός του σκόρδου γίνεται 
αγενώς με σκελίδες. Ο διαχωρισμός των σκελί-
δων από το μητρικό βολβό πρέπει να γίνει λίγο 
πριν από τη φύτευσή τους, γιατί οι εξωτερικοί 
χιτώνες του βολβού προστατεύουν τις σκελίδες 
και μπορούν έτσι να συντηρηθούν για μεγάλο 
διάστημα.

Οι σκελίδες φυτεύονται έτσι ώστε η κορυφή 
τους να βρεθεί λίγο πιο κάτω από το έδαφος. 
Προσοχή χρειάζεται ώστε να μη φυτευθούν 
ανάποδα, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μη βλα-
στήσουν καθόλου. Οι εξωτερικές σκελίδες του 
βολβού, που είναι και οι μεγαλύτερες, δίνουν 

κατά κανόνα μεγάλους βολβούς. Οι εσωτερικές, 
που είναι οι μικρότερες, καλό είναι να μη χρη-
σιμοποιηθούν για πολλαπλασιασμό, εκτός αν 
επιθυμούμε παραγωγή φρέσκου σκόρδου, όπως 
το φρέσκο κρεμμυδάκι. Διαφορετικά, μπορούν 
να γίνουν μια ωραία σκορδαλιά. Η εποχή φύ-
τευσης των σκελίδων είναι η άνοιξη και η πο-
σότητα που απαιτείται για φύτευση ενός στρέμ-
ματος είναι από 90-250 κιλά, ανάλογα με την 
ποικιλία και το μέγεθος των σκελίδων.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Αραίωμα φυτών. Στο κρεμμύδι και στο φυ-

τώριο του πράσου, αν μετά το φύτρωμα των 
σπόρων υπάρχει πυκνή ανάπτυξη των φυτών, 
κάνουμε αραίωμα ώστε το κρεμμύδι να έχει 
8-10 εκ. απόσταση το ένα από το άλλο ενώ το 
πράσο 5 εκ. απόσταση το ένα από το άλλο.

Σκαλίσματα. Η βασικότερη περιποίηση εί-
ναι η καταστροφή των ζιζανίων και για τα τρία 
είδη. Επειδή όλα είναι αργής ανάπτυξης, αν δεν 
καταστραφούν τα ζιζάνια έγκαιρα, υπάρχει κίν-
δυνος να εξαφανιστεί στην κυριολεξία η παρα-
γωγή. Η καταστροφή των ζιζανίων γίνεται με τη 
χρησιμοποίηση των κατάλληλων ζιζανιοκτόνων 
και συμπληρώνεται με σκαλίσματα.

Πότισμα. Πότισμα χρειάζεται ουσιαστικά 
μέχρι να φυτρώσουν καλά οι σπόροι. Στη συνέ-
χεια, όλο και κάποια βροχή θα λύσει το πρό-
βλημα. Προς το τέλος της άνοιξης τα ποτίσματα 
γίνονται αναγκαία, με τη διαφορά ότι στο κρεμ-
μύδι και στο σκόρδο αραιώνεται σημαντικά το 
πότισμα το διάστημα πριν από τη συγκομιδή 
και σταματάει τελείως, λίγες ημέρες πριν συ-
γκομιστούν. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους 
βολβούς να μεθωριμάσουν και να μπορούν να 
συντηρηθούν χωρίς σαπίσματα.

Λίπανση. Ακολουθούμε τις γενικές οδηγίες 
του κεφαλαίου 3.2.

Ειδικές φροντίδες. Μια περιποίηση που 
αφορά στο κρεμμύδι είναι η εξής: εάν τσακι-
σθεί το φύλλωμά του, σταματά η ανάπτυξη, 
οπότε επιταχύνεται η συγκομιδή.

Εχθροί και ασθένειες. Ο περονόσπορος και 
ο βοτρύτης είναι οι πιο συχνά εμφανιζόμενες 
ασθένειες, ιδιαίτερα όταν είναι υγρός ο καιρός. 
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Πολλές φορές οι παραγωγοί μετά από υγρό 
καιρό ψεκάζουν προληπτικά για τον περονό-
σπορο, χωρίς να περιμένουν να δουν τα συ-
μπτώματα της ασθένειας. Από τους εχθρούς, οι 
σημαντικότεροι είναι τα έντομα εδάφους, που 
αντιμετωπίζονται προληπτικά με το διασκορπι-
σμό εντομοκτόνων εδάφους πριν από τη σπορά 
ή τη φύτευση.

Συγκομιδή
Το στάδιο της συγκομιδής στο κρεμμύδι και 

στο σκόρδο ορίζεται από το σημείο εκείνο που 
το φύλλωμά τους αρχίζει να ξεραίνεται και να 
γέρνει. Το μέγεθος του βολβού δεν είναι ασφα-
λές κριτήριο, γιατί εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες.

Όταν εξαχθούν από το έδαφος οι βολβοί, 
κόβεται το ριζικό τους σύστημα και το φύλλω-
μά τους και μένουν στο χωράφι, σκεπασμένοι 
με το ξερό φύλλωμα για προστασία από τον 
ήλιο, ώστε να μεθωριμάσουν. Κατά τη φάση της 
μεθωρίμανσης οι βολβοί χάνουν ένα μέρος της 
υγρασίας τους, οι εξωτερικοί χιτώνες γίνονται 
πιο ξεροί και ανθεκτικοί και έτσι μπορούν να 
συντηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα. Κά-
ποιες φορές το φύλλωμα του κρεμμυδιού και 
ιδιαίτερα του σκόρδου δεν κόβεται, έτσι ώστε 
μετά την ξήρανσή του να χρησιμεύσει για τη δη-
μιουργία «πλεξάνων».

Η συγκομιδή του πράσου γίνεται όταν το 
στέλεχος του έχει αποκτήσει μια επιθυμητή δι-
άμετρο. Κόβεται η ρίζα και για λόγους ομοιο-
μορφίας μπορεί να κοπεί και μέρος του στελέ-
χους, ιδιαίτερα αν δεματοποιείται για να πάει 
στην αγορά. Οι αποδόσεις του ξερού κρεμμυ-
διού κυμαίνονται ανάλογα με την ποικιλία από 
2 μέχρι 10 τόνους (υβρίδια μικρής ημέρας). Οι 
αποδόσεις του σκόρδου κυμαίνονται από 0,5-1 
τόνο ή, αν εκφραστούν σε αριθμό βολβών, από 
20.000-30.000 βολβοί στο στρέμμα. Οι αποδό-
σεις του πράσου κυμαίνονται από 3-5 τόνους 
στο στρέμμα.

Συντήρηση
Οι βολβοί του σκόρδου και του κρεμμυδιού 

μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο διάστη-

μα, σε χαμηλή θερμοκρασία 0°C και πολύ χα-
μηλή σχετική υγρασία 70% για το κρεμμύδι και 
60% για το σκόρδο. Αυτές οι συνθήκες απαι-
τούν ψυκτικές εγκαταστάσεις. Αξίζει πάντως 
να αναφερθεί ότι στις συνθήκες της κοινής και 
δροσερής αποθήκης ενός σπιτιού, συντηρούνται 
για μεγάλα διαστήματα αν η αποθήκη δεν είναι 
υγρή. Οι εξωτερικοί χιτώνες των βολβών τους 
προστατεύουν αρκετά από αλλοιώσεις, όπως 
είναι το φύτρωμα ή η ανάπτυξη ριζών και το 
σάπισμα.

Το πράσο συντηρείται για δύο μήνες σε θερ-
μοκρασία 0°C και σχετική υγρασία 90%. Θέλει, 
δηλαδή, μεγαλύτερη υγρασία στην ατμόσφαιρα 
από τους βολβούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
μπορεί να συντηρηθεί και στο οικιακό ψυγείο, 
για μικρότερο βέβαια διάστημα, αρκεί να προ-
στατευτεί μέσα σε σακουλίτσα.

Εικ. 10.13
Σκόρδο αποθηκευμένο σε «πλεξάνες»
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Κράμβες 
(λάχανα, κουνουπί-
δια)

Καταγωγή-ιστορικό
Ευρωπαϊκά μάλλον φυτά, που ο Θεόφρα-

στος αναφέρει με το όνομα «κράμβη» για το 
λάχανο και «λευκοκράμβη» για το, κουνουπί-
δι. Ωστόσο, υπάρχει σε αρχαία κείμενα η λέξη 
«λάχανον» που αναφέρεται στα χορταρικά και 
σε αυτήν τη λέξη οφείλει την ονομασία του και 
το λάχανο και τα λαχανικά γενικότερα. Για το 
κουνουπίδι, το μόνο που είναι γνωστό για το 
όνομά του, είναι ότι στο Μεσαίωνα το ονόμα-
ζαν «κουνουπίδιον».

Περιγραφή των φυτών
Τα φύλλα του λάχανου (Brassica oleracea) 

και του κουνουπιδιού (Brassica oleracea var.
botrytis) είναι μεγάλα και πλατιά, πράσινα ή 
ερυθρωπά στο λάχανο, ανάλογα με την ποικι-
λία.

Η κεφαλή του λάχανου σχηματί-
ζεται από αλλεπάλληλες στρώσεις 
φύλλων και, αν παραμείνει χωρίς 
να συγκομιστεί, κάποια στιγμή 
ανοίγει το κέντρο της και εμφανίζο-
νται οι ταξιανθίες. Η μέση σύσταση 
της κεφαλής είναι: νερό 94-95%, 
πρωτεΐνες 1-2%, υδατάνθρακες 3% 
και είναι πλούσια σε βιταμίνες A, Β 
και C.

Η ανθοκεφαλή του κουνουπι-
διού, που είναι και το φαγώσιμο 
τμήμα του, σχηματίζεται στο κέντρο 
του φυλλώματος. Στην αρχή δεν εί-
ναι ορατή, αλλά αργότερα γίνεται 
εμφανής, είναι χρώματος λευκού 
ή μαύρου, αν έχει καλλιεργηθεί το 
συγγενικό με το κουνουπίδι μπρό-
κολο. Όπως και στο λάχανο, έτσι 
και στο κουνουπίδι, τα άνθη εμφα-
νίζονται αργά από το κέντρο της 

ανθοκεφαλής και είναι όμοια με αυτά του λά-
χανου. Η μέση σύσταση της ανθοκεφαλής είναι: 
νερό 92- 93%, πρωτεΐνες 2-2,5%, υδατάνθρακες 
1,7% και είναι πλούσια σε βιταμίνες A, Β

1
 Β

2
 

και C.

Πολλαπλασιασμός
Και τα δύο φυτά είναι παραδοσιακά μετα-

φυτευόμενα. Η σπορά τους μπορεί να γίνει σε 
υπαίθριο σπορείο, συνήθως σε ατομικά γλα-
στράκια και μετά από 1-1,5 μήνα είναι έτοιμα 
για μεταφύτευση. Οι αποστάσεις φύτευσης στο 
έδαφος είναι 70 εκ. μεταξύ των γραμμών και 50 
εκ. επί των γραμμών. Η εποχή σποράς ξεκινάει 
από το Μάιο-Ιούνιο, σε περιοχές με δροσερό 
καλοκαίρι για φθινοπωρινή παραγωγή και κλι-
μακώνεται μέχρι τα τέλη του χειμώνα για ανοι-
ξιάτικη παραγωγή.

Οι περιποιήσεις στο σπορείο είναι περιορι-
σμένες, γιατί και τα δύο είναι αρκετά ανθεκτικά 
φυτά, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η κάμπια 
που κατατρώει το φύλλο είναι ένας εχθρός που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα με τα κατάλ-
ληλα εντομοκτόνα. Μια οικολογική προσέγγιση 
είναι να γίνεται έλεγχος των φύλλων, ώστε, αν 
διαπιστωθεί η αποικία των αυγών του εντόμου

Εικ. 10.14
Λάχανο

10.7
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στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, να κοπεί και 
να καεί αυτό το φύλλο αμέσως.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα-λίπανση. Σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κεφαλαίου 3.2.
Σκαλίσματα. Γίνονται για καταστροφή των 

ζιζανίων, ιδιαίτερα όταν τα φυτά είναι ακόμα 
μικρά.

Εχθροί και ασθένειες. Εκτός από την κάμπια 
που έχει το όνομα Πιερίς, οι αφίδες είναι ένας 
άλλος εχθρός των φυτών. Ο περονόσπορος και 
το ωίδιο είναι οι συνηθέστερα εμφανιζόμενες 
ασθένειες. Αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα 
φυτοφάρμακα.

Ειδικές φροντίδες. Αφαίρεση παλιών και 
ξερών φύλλων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια 
ανάπτυξης των φυτών.

Συγκομιδή
Η συγκομιδή στο λάχανο και στο κουνουπίδι 

γίνεται όταν η κεφαλή τους έχει αποκτήσει το 
επιθυμητό μέγεθος. Αν υπάρξει καθυστέρηση, 
έστω και μικρή, στο λάχανο και στο κουνουπίδι 
δεν υπάρχει πρόβλημα. Αντίθετα υπάρχει στη 
συγκομιδή του μπρόκολου, γιατί η κεφαλή του 
ανοίγει, οπότε δεν είναι πια εμπορεύσιμη.

Η μέση στρεμματική απόδοση για το κου-
νουπίδι είναι 3 και για το λάχανο 5 τόνοι.

Συντήρηση
Ως φυτά ψυχρής εποχής συντηρούνται σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. το κουνουπίδι συ-
ντηρείται στη θερμοκρασία των 0°C και σχε-
τική υγρασία 80-90%, για τρεις εβδομάδες). 
Καλό είναι, όταν συντηρείται το λάχανο στο οι-
κιακό ψυγείο, να μην αφαιρούνται από πριν τα 

Εικ. 10.15
Ανθοκεφαλές μπρόκολου
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εξωτερικά φύλλα του, γιατί έτσι συντηρείται για 
μεγαλύτερο διάστημα.

Κ ο λ ο κ υ ν -
θοειδή (αγγούρια, 
κολοκύθια, πεπό-
νια, καρπούζια)

Καταγωγή-ιστορικό
Η καταγωγή του αγγουριού (Cucumis 

sativus) είναι πιθανότατα από την Ινδία. Ο Θε-
όφραστος το περιγράφει με το όνομα «σίκυς» ή 
«σίκυος» και φαίνεται πως οι Έλληνες είναι οι 
υπεύθυνοι της διάδοσής του στην Ευρώπη. Το 
όνομά του οφείλεται στην ελληνική λέξη «άω-
ρος» ή άγουρος, από την οποία προέκυψε με 
παραφθορά η ονομασία αγγούρι.

Τα κοινά κολοκυθάκια (Cucurbita pepo) κα-
τάγονται από την Αμερική, ενώ οι κολοκύθες 
από την Ασία. Έτσι ο Θεόφραστος ονομάζει τις 
κολοκύθες «σικύα» ή «ινδική κολοκύνθη».

Το πεπόνι (Cucumis melo) κατάγεται από 
την Ινδία και την Αφρική. Ο Αριστοτέλης χρη-
σιμοποιεί το όνομα «σικύος ο πέπων», που δεν 
αποκλείεται να αναφέρεται στο πεπόνι.

Το καρπούζι (Citrullus vulgaris) κατάγεται 
από την Κεντρική και Νότια Αφρική. Ο Γαλη-
νός το αναφέρει ως «μηλοπέπων» και ο Διο-
σκουρίδης ως «σίκυος ο ήμερος». Δυστυχώς, 
δεν επικράτησε η ονομασία μηλοπέπων και το 
όνομά του είναι τουρκικής προέλευσης, από την 
τούρκικη λέξη «karpuz».

Περιγραφή των φυτών
Τα φύλλα της αγγουριάς και της πεπονιάς 

μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Είναι μεγάλου 
μεγέθους, έχουν τρίχες και μεγάλο μίσχο. Ο 
κεντρικός βλαστός τους είναι αδύναμος και, αν 
δεν υποστυλωθεί, έρπει στο έδαφος. Από τις 

μασχάλες των φύλλων εκπτύσσονται πλευρι-
κοί βλαστοί, που μπορούν να φέρουν και αυτοί 
άνθη και καρπούς.

Τα φύλλα της κολοκυθιάς είναι πολύ μεγα-
λύτερα σε μέγεθος και έχουν και αυτά τα γενι-
κά χαρακτηριστικά των άλλων συγγενών φυτών.

Τα φύλλα της καρπουζιάς διαφέρουν από τα 
άλλα είδη, γιατί έχουν βαθιές εγκολπώσεις και 
φαίνονται σα σχισμένα.

Τα άνθη σε όλα τα κολοκυνθοειδή διακρί-
νονται σε αρσενικά και θηλυκά, βρίσκονται στο 
ίδιο φυτό, με τη διαφορά ότι το θηλυκό άνθος 
φέρει στην άκρη του υποτυπώδη καρπό, πριν 
ακόμη γίνει η γονιμοποίηση.

Ο καρπός της αγγουριάς είναι κυλινδρικός, 
μικρού ή μεγάλου μεγέθους, λείος ή με μικρά 
αγκαθάκια, κυκλικός ή γωνιώδης, σε διαφορε-
τικές αποχρώσεις του πράσινου, ανάλογα με 
την ποικιλία. Η μέση σύσταση του καρπού εί-
ναι: νερό 95%, υδατάνθρακες 3,4%, πρωτεΐνες 
0,5-0,9%, λίπη 0,1% και είναι πλούσιος σε βιτα-
μίνη C.

Ο καρπός της κολοκυθιάς είναι κυλινδρι-
κός, μικρού έως μέσου μεγέθους και χρώματος 
πράσινου έως λευκοπράσινου, ανάλογα με την 
ποικιλία. Η μέση σύστασή του είναι: νερό 94%, 
πρωτεΐνες 1,5%, υδατάνθρακες 2,5% και είναι 
πλούσιος σε βιταμίνη C.

Ο καρπός της πεπονιάς είναι μακρουλός, 
ωοειδής, μεγάλου μεγέθους, αν αναφερόμαστε 
στην ποικιλία «αργίτικο», ή μικρού μεγέθους, 
σφαιρικός και με πολύ γλυκιά λευκοκίτρινη 
σάρκα, αν αναφερόμαστε στις διαδεδομένες 
σήμερα ποικιλίες της πεπονιάς. Η μέση σύστα-
ση του καρπού είναι: νερό 90%, πρωτεΐνες 1%, 
υδατάνθρακες 8%. Είναι πλούσιος σε βιταμίνη 
C και ανόργανα άλατα.

Ο καρπός της καρπουζιάς είναι κυλινδρικός 
ή σφαιρικός, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, σε 
διάφορες αποχρώσεις του πράσινου και βάρος 
που κυμαίνεται από 2 μέχρι πάνω από 12 κιλά, 
ανάλογα με την ποικιλία. Η μέση σύσταση του 
καρπού είναι: νερό 92%, υδατάνθρακες 6,5% 
(που η μισή ποσότητα είναι γλυκόζη), πρωτεΐ-
νες 0,5% και λίπη 0,2% και είναι πλούσιος σε 
βιταμίνες και ανόργανα άλατα.

10.8
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Πολλαπλασιασμός
Αν και όλα τα φυτά της οικογένειας είναι 

πολύ ευαίσθητα στη μεταφύτευση, σχεδόν όλα 

πολλαπλασιάζονται με αυτή την τεχνική. Εξαί-
ρεση αποτελεί το κολοκύθι, στο οποίο μπορεί 
να γίνει και απευθείας σπορά στο έδαφος. Η 
ευαισθησία των φυτών επιβάλλει να χρησιμο-
ποιηθούν ατομικά γλαστράκια από τύρφη ή 
χαρτί ή κύβους εδάφους, ώστε να μη διαταράσ-
σεται το ριζικό σύστημα των φυτών κατά τη με-
ταφύτευση.

Το μείγμα που χρησιμοποιείται είναι συνθε-
τικό, ώστε να μη μεταφέρονται ασθένειες στα 
ευαίσθητα φυτά. Το βάθος σποράς είναι 1,5-2 
εκ.

Είναι τα πιο απαιτητικά σε θερμοκρασία 
φυτά, γι’ αυτό, αν δε γίνει η σπορά τους θερι-
νούς μήνες, πρέπει να χρησιμοποιηθεί θερμό 
σπορείο. Η ιδανική θερμοκρασία για το φύτρω-
μα των σπόρων είναι οι 27°C και για την ανά-
πτυξη των νεαρών φυτών 21°C την ημέρα και 
19°C τη νύχτα. Όταν τα φυτά αποκτήσουν 3-4 
πραγματικά φύλλα, είναι έτοιμα για μεταφύτευ-
ση στο έδαφος.

Εικ. 10.17
Καρπός καρπουζιάς

Εικ. 10.16
Καροί κολοκυθιού
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Καλλιεργητικές φροντίδες
Μεταφύτευση. Οι αποστάσεις φύτευσης εί-

ναι 1 μέτρο μεταξύ των γραμμών και 0,5μ. επί 
της γραμμής για το αγγούρι και το κολοκύθι, 
ενώ στο καρπούζι είναι μεγαλύτερες: 2-3μ. και 
0,8μ. αντίστοιχα και στο πεπόνι 1,2-1,8 και 0,8 
μ. αντίστοιχα.

Πότισμα-λίπανση. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 
3.2.

Υποστύλωση. Αμέσως μετά τη μεταφύτευση 
γίνεται η υποστύλωση, ώστε να μην έρπουν τα 
φυτά, αφού ο κορμός τους είναι πολύ αδύνατος.

Κλάδεμα. Κλάδεμα γίνεται σε όλα τα φυτά-
και αφορά στην αφαίρεση πλευρικών βλαστών, 
φύλλων γερασμένων αλλά και μικρών καρπών 
ή ανθέων στο πεπόνι και στο καρπούζι, αν δι-
απιστωθεί ότι έχει καρποδέσει ένας μεγάλος 

αριθμός ανθέων και τα φυτά δε μπορούν να 
τους θρέφουν. Ανάλογα με τη ζωηρότητα του 
φυτού και το μέγεθος του καρπού της ποικιλί-
ας, αφήνουμε 2-3 καρπούς οτο καρπούζι και 6-8 
στο πεπόνι. Στο αγγούρι και στο κολοκύθι τους 
αφήνουμε όλους.

Εχθροί και ασθένειες. Η φυτοπροστασία 
αφορά κυρίως στην αντιμετώπιση της προσβο-
λής του τετράνυχου και των αφίδων από τους 
εχθρούς και του ωίδιου, του περονόσπορου και 
του βοτρύτη από τις ασθένειες. Η ευαισθησία 
των φυτών και η ταχύτατη εξάπλωση των προ-
σβολών, επιβάλλει καθημερινή παρακολούθηση 
και συχνούς ψεκασμούς με φυτοφάρμακα.

Συγκομιδή
Το αγγούρι και το κολοκύθι συγκομίζονται

Εικ. 10.18
Φυτά αγγουριάς και πεπονιάς με καρπούς
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άγουρα και το κριτήριο της συγκομιδής τους 
είναι το μέγεθός τους. Το καρπούζι και το πε-
πόνι συγκομίζονται ώριμα και υπάρχουν διά-
φορα κριτήρια ωριμότητας. Για παράδειγμα, οι 
καταναλωτές χρησιμοποιούν το κριτήριο σύμ-
φωνα με το οποίο το πεπόνι είναι ώριμο αν εί-
ναι μαλακή η βάση του. Αν όμως ένα πεπόνι το 
έχουν αγγίξει δεκάδες χέρια, ακόμα και αν δεν 
είναι ώριμο, έχει μαλακώσει.

Για το καρπούζι χρησιμοποιούνται πολλά 
κριτήρια ωριμότητας. Το χτύπημα του καρπού 
με το χέρι και η εκτίμηση του ήχου που βγάζει 
είναι ένα από αυτά. Η πίεση που ασκείται στον 
καρπό και το τρίξιμο που ενδεχομένως κάνει, 
είναι ένα άλλο κριτήριο. Επειδή όμως όλα αυτά 
τα κριτήρια και τα άλλα που χρησιμοποιούνται 
είναι πολύ υποκειμενικά, το ασφαλέστερο κρι-
τήριο για μεν το πεπόνι είναι η μυρωδιά του, 
ενώ για το καρπούζι η «βούλα» (κόψιμο ενός 
μικρού κωνικού κομματιού από τον καρπό και η 
επι τόπου δοκιμή της γεύσης του).

Η μέση στρεμματική απόδοση για το αγγού-
ρι είναι 6,5 τόνοι περίπου. Όμως, οι υπαίθρι-
ες καλλιέργειες έχουν αποδόσεις γύρω στους 
2 τόνους, ενώ οι θερμοκηπιακές κατά μέσον 
όρο 10-11 τόνους και υπάρχουν περιπτώσεις 
που μπορεί να ξεπεράσουν και τους 20 τόνους. 
Η μέση στρεμματική απόδοση για το κολοκύθι 
είναι 2 περίπου τόνοι στις υπαίθριες καλλιέρ-
γειες και 6 περίπου τόνοι στις θερμοκηπιακές. 
Η μέση στρεμματική απόδοση για το πεπόνι εί-
ναι 2 τόνοι για τις υπαίθριες καλλιέργειες και 
4 περίπου τόνοι για τις θερμοκηπιακές. Η μέση 
στρεμματική απόδοση για το καρπούζι είναι 4 
περίπου τόνοι.

Συντήρηση
Με εξαίρεση το καρπούζι και δευτερευό-

ντως το πεπόνι που ο χοντρός φλοιός τους τα 
προστατεύει και μπορούν να συντηρηθούν επί 
μακρόν (10-20 ημέρες), οι άλλοι καρποί είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητοι στις χαμηλές θερμοκρα-
σίες και στην απώλεια υγρασίας.

Έτσι, το αγγούρι και το κολοκύθι πρέπει ή 
ένα-ένα ή πολλά μαζί να κλείνονται σε πλαστι-
κό φιλμ και να συντηρούνται σε θερμοκρασία 

γύρω στους 11-12°C. Σε αυτές τις συνθήκες 
συντηρούνται για 5-7 ημέρες. Το πεπόνι και το 
καρπούζι δε χρειάζεται να προστατευτούν σε 
πλαστικό, εκτός αν κοπούν, οπότε η επιφάνεια 
κοπής πρέπει να προστατευτεί.

Πολυετή λα-
χανικά (αγκινάρες, 
σπαράγγια)

Καταγωγή-ιστορικό
Η αγκινάρα (Cynara scolymus) είναι μεσο-

γειακό φυτό, με πιθανότερη χώρα καταγωγής 
την Αλγερία. Ο Θεόφραστος την αναφέρει και 
οφείλει το όνομά της στην αρχαία λέξη «κινά-
ρα».

Το σπαράγγι (Asparagus officinalis) είναι 
ευρωπαϊκό φυτό, γνωστό στην αρχαιότητα 
και το όνομά του το οφείλει στην αρχαία λέξη 
«ασπάραγος». Και τα δύο είδη βρίσκονται στην 
ελληνική φύση, στην άγρια μορφή τους και τα 
προϊόντα τους είναι σαφώς νοστιμότερα και 
υγιεινότερα από τα καλλιεργούμενα.

Περιγραφή των φυτών
Η αγκινάρα καλλιεργείται για 4-5 χρό-

νια στο ίδιο έδαφος και η ανάπττυξή της είναι 
θαμνώδης. Τα φυτά της αγκινάρας δεν έχουν 
κορμό αλλά μεγάλα φύλλα, μήκους 1-1,5 μ. Ο 
ανθοφόρος βλαστός εμφανίζεται από το κέντρο 
του φυλλώματος. Φέρει στην άκρη και στις δι-
ακλαδώσεις του ανθοκεφαλές. Η ανθοκεφαλή 
αποτελείται από την ανθοδόχη (η βάση της εί-
ναι το βρώσιμο μέρος) και τα βράκτια φύλλα. 
Οι τρίχες που υπάρχουν στην κεφαλή είναι όρ-
γανα τα οποία φέρουν οι καρποί που έχουν ήδη 
σχηματιστεί.

Η μέση σύσταση της βάσης της ανθοδόχης 
είναι: νερό 84-87%, πρωτεΐνες 2,5-3%, υδατάν-
θρακες 12%, λίπη 0,5% και είναι πλούσια σε βι-
ταμίνες A, Β

1
 Β

2
 και C. Η κιναρίνη που περιέχει 

είναι ουσία τονωτική, διουρητική αλλά και φαρ-

10.9
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μακευτική, για τις παθήσεις του συκωτιού και τη 
δυσκοιλιότητα.

Το υπόγειο τμήμα του φυτού της αγκινά-
ρας ονομάζεται ξηρόφυτο και λειτουργεί σαν 
αποθησαυριστικό και αναπαραγωγικό όργανο. 
Κάθε χρόνο δημιουργεί νέους οφθαλμούς, που 
έχουν τη δυνατότητα εκπτυσσόμενοι να δώσουν 
ένα νέο φυτό.

Το σπαράγγι καλλιεργείται για τουλάχιστον 
15 χρόνια στο ίδιο έδαφος και η ανάπτυξή του 
είναι αρκετά μεγάλη, με λεπτά κλαδιά ύψους 
1-2 μέτρων, που φέρουν λεπτά, βελονοειδή όρ-
γανα, τα κλαδόφυλλα. ,Τα άνθη του είναι μικρά 
και εμφανίζονται στις διακλαδώσεις των βλα-
στών. Είναι φυτό δίοικο, δηλαδή έχει φυτά με 
αρσενικά μόνο άνθη και φυτά με θηλυκά μόνο 
άνθη.

Ο βλαστός, που αποτελεί το βρώσιμο τμήμα 
του, είναι κυλινδρικός, χυμώδης και φέρει στο 
άκρο του έναν οφθαλμό χρώματος πράσινου ή 
ιώδους. Συγκομίζεται, όταν ο οφθαλμός αυτός 
είναι κλειστός και συμπαγής. Η μέση σύσταση 
του πράσινου βλαστού του σπαραγγιού είναι: 
νερό 93%, πρωτεΐνες 2,2%, υδατάνθρακες 
3,8%, λίπη 0,1% και είναι πλούσιος σε βιταμίνη 

Α. Η ασπαραγίνη και το ιππουρικό οξύ που πε-
ριέχει είναι ουσίες διουρητικές και καρδιοτο-
νωτικές. Το υπόγειο σύστημα του φυτού λέγεται 
ρίζωμα και κάθε χρόνο ανασχηματίζεται και 
στο πάνω μέρος του δημιουργεί νέους οφθαλ-
μούς. Κάθε οφθαλμός, όταν εκπτυχθεί, δίνει 
το βρώσιμο μέρος του σπαραγγιού, που είναι ο 
βλαστός του.

Πολλαπλασιασμός
Η αγκινάρα και το σπαράγγι πολλαπλα-

σιάζονται αγενώς με τα υπόγεια όργανά τους 
(αγκινάρα - ξηρόφυτο, σπαράγγι - ρίζωμα). 
Επιπλέον η αγκινάρα μπορεί να πολλαπλασι-
αστεί με παραφυάδες. Οι παραφυάδες είναι 
νέα φυτά που προκύπτουν από τους οφθαλμούς 
του ξηροφύτου κάθε φθινόπωρο, όταν αναβλα-
στάνει η αγκινάρα. Έτσι και αλλιώς, επειδή 
σε κάθε θέση φύτευσης μπορεί να εκπτυχθούν 
πολλά φυτά και πρέπει να γίνει αραίωμα ώστε 
σε κάθε θέση να μείνουν 1-3 φυτά, η εποχή αυτή 
του αραιώματος είναι ταυτόχρονα και εποχή 
λήψης των παραφυάδων.

Επειδή αυτή η εποχή δεν μπορεί να ορισθεί 
με ακρίβεια, ισχύει ο κανόνας ότι το αραίωμα 
και συνεπώς η λήψη των παραφυάδων γίνεται 
όταν το φυτό έχει αποκτήσει ύψος 30-35 εκ.

Ο πολλαπλασιασμός με ξηρόφυτα γίνεται το 
καλοκαίρι, τότε δηλαδή που το ξηρόφυτο είναι 
σε λήθαργο. Εξάγεται από το έδαφος, τεμαχίζε-
ται ώστε το κάθε κομμάτι να έχει τουλάχιστον 2 
οφθαλμούς και φυτεύεται στο έδαφος, σε απο-
στάσεις 1 x 1 μ. Τδιες αποστάσεις ορίζονται και 
για το φύτεμα των παραφυάδων που γίνεται το 
φθινόπωρο.

Τα ριζώματα, στο σπαράγγι, φυτεύονται σε 
μεγάλα αναχώματα (ύψος 20, πλάτος 30 εκ.), αν 
η παραγωγή είναι για λευκά σπαράγγια, και σε 
μικρότερα (ύψος 10, πλάτος 30 εκ.) αν η παρα-
γωγή είναι για πράσινο σπαράγγι. Η απόσταση 
μεταξύ δύο αναχωμάτων είναι 1,5 μ. και το ένα 
ρίζωμα από το άλλο φυτεύεται σε απόστασή 33 
εκ. ή φυτεύονται τρία ριζώματα ανά μέτρο. Η 
εποχή φύτευσης των ριζωμάτων είναι οι αρχές 
της άνοιξης και πάντως πριν αναβλαστήσουν οι 
οφθαλμοί τους.

Εικ. 10.19
Ανθοκεφαλή αγκινάρας
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Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισμα. Το πότισμα έχει μεγάλη σημασία 

για την αγκινάρα, γιατί το νερό είναι εκείνο 
που «ξυπνάει» το ξηρόφυτο, ώστε να αναβλα-
στήσει. Έτσι το πρώτο πότισμα γίνεται από τα 
μέσα του Αυγούστου, αν βέβαια το ζητούμενο 
είναι η πρωιμότητα της παραγωγής. Αν δε μας 
ενδιαφέρει η πρωιμότητα, το ξύπνημα θα γίνει 
με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές. Το σπα-
ράγγι ποτίζεται κανονικά σύμφωνα με τις οδη-
γίες του κεφαλαίου 3.2.

Λίπανση. Οι λιπάνσεις γίνονται με βάση τις 
οδηγίες του κεφαλαίου 3.2.

Σκαλίσματα. Η καταστροφή των ζιζανίων 
έχει πολύ μεγάλη σημασία για το σπαράγγι, 
γιατί είναι αργής ανάπτυξης και μπορεί να το 
«πνίξουν» τα ζιζάνια αν δεν καταστραφούν 
εγκαίρως. Αντίθετα, η αγκινάρα, με τα μεγάλα 
φύλλα της, δεν επιτρέπει την ανάπτυξή τους.

Εχθροί και ασθένειες. Η φυτοπροστασία 
αφορά στην καταπολέμηση εχθρών, όπως οι 
αφίδες και ο τετράνυχος και ασθενειών, όπως 
το ωίδιο και ο περονόσπορος για την αγκινάρα 
και η σκωρίαση για το σπαράγγι.

Ειδικές φροντίδες. Το παράχωμα είναι μια 
εργασία επιβεβλημένη στην αγκινάρα και συ-
μπίπτει χρονικά με το αραίωμα και τη λήψη των 
παραφυάδων. Η δημιουργία των αναχωμάτων 
στο σπαράγγι, κάθε αρχή άνοιξης, είναι μια 
εργασία επιβεβλημένη, ιδιαίτερα στην καλλιέρ-
γεια του λευκού σπαραγγιού.

Συγκομιδή
Στην αγκινάρα, η συγκομιδή γίνεται με το 

κόψιμο της κεφαλής και μέρους του ανθοφόρου 
βλαστού που στις πρώτες κεφαλές είναι μεγα-
λύτερος από 40 εκ., ενώ σταδιακά μειώνεται. 
Οι αποδόσεις της αγκινάρας ανά στρέμμα είναι 
περίπου 2.000 κεφαλές. Η συγκομιδή στο σπα-
ράγγι είναι από τις πιο δύσκολες και χρονοβό-
ρες εργασίες, ιδιαίτερα στο λευκό σπαράγγι.

Η συγκομιδή ξεκινάει την άνοιξη μόλις η κο-
ρυφή του βλαστού γίνει ορατή έξω από το ανά-
χωμα. Τότε αναμοχλεύεται με το χέρι το α νά-
χωμα, βρίσκεται η βάση του βλαστού, κόβεται 
με το ένα χέρι και με το άλλο που κρατάει την 

κορυφή του, τραβιέται σιγά - σιγά έξω από το 
χώμα. Στο πράσινο σπαράγγι είναι πιο εύκολη 
η συγκομιδή, γιατί το ολικό σχεδόν μήκος του 
βλαστού είναι ανεπτυγμένο έξω από το έδαφος. 
Οι αποδόσεις κυμαίνονται από 300 μέχρι 800 
και πλέον κιλά ανά στρέμμα.

Συντήρηση
Χαμηλή θερμοκρασία 2°C και υψηλή σχετι-

κή υγρασία 90-95% είναι οι άριστες συνθήκες 
συντήρησης και των δύο προϊόντων, για δύο 
εβδομάδες. Το σπαράγγι, ειδικά, μπορεί να συ-
ντηρηθεί με τις βάσεις του εμβαπτισμένες στο 
νερό, ώστε να μειώνονται οι απώλειες του βλα-
στού.

Πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά 
για σαλάτες (μα-
ρούλια, σπανάκι, 
ραδίκια)

Καταγωγή-ιστορικό
Οι ασιατικές χώρες της Μεσογείου είναι ο 

τόπος καταγωγής του μαρουλιού (Lactuca sati-
να). Ο Θεόφραστος περιγράφει 4 ποικιλίες και 
το ονομάζει «θρίδαξ» ή «θριδακίνη».Το σημε-
ρινό όνομά του το οφείλει στη λατινική ονομα-
σία του «amarula».

Το σπανάκι (Spinacia oleracea) κατάγε-
ται από την Κεντρική και Ανατολική Ασία και 
το όνομά του το οφείλει στην περσική λέξη 
«aspanach». Στην Ευρώπη άρχισε να καλλιερ-
γείται μετά τον 15ο αιώνα.

Το ραδίκι (Cichorium intybus) είναι αυτο-
φυές σε όλη την Ελλάδα και ο Θεόφραστος το 
ονομάζει «κιχόριο». Το όνομά του το οφείλει 
στην ιταλική ονομασία «radicchio».

10.10
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Περιγραφή των φυτών
Είναι και τα τρία φυτά μικρής, ποώδους 

ανάπτυξης, με το μαρούλι να σχηματίζει με τα 
φύλλα του κεφαλή, ενώ τα άλλα δύο να ανα-
πτύσσουν το φύλλωμά τους ελεύθερα.

Δύο είναι κυρίως οι τύποι καλλιεργούμενων 
μαρονλιών. Η Ρωμάνα ή Κως, που είναι το γνω-
στό μας μαρούλι, με τα σκληρά φύλλα και το 
λείο κεφαλωτό, που τα φύλλα του είναι μα-
λακά, με πιο ανοικτό πράσινο χρώμα.

Το μαρούλι έχει μέση σύσταση: νερό 
94%, πρωτεΐνες 1,6%, υδατάνθρακες 2,1%, 
λίπη 0,2% και είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α 
και C.

Το σπανάκι έχει μέση σύσταση: νερό 90- 
93%, πρωτεΐνες 2-3,5%, υδατάνθρακες 3%, 
λίπη 0,4% και είναι πλούσιο σε βιταμίνη A 
αλλά και σε ιχνοστοιχεία, όπως ο σίδηρος, ο 
φώσφορος και το μαγνήσιο.

Το ραδίκι έχει μέση σύσταση: νερό 95%, 
πρωτεΐνες 1%, υδατάνθρακες 3%, λίπη 0,1% 
και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α.

Πολλαπλασιασμός
Το ραδίκι και το σπανάκι πολλαπλασι-

άζονται με απευθείας σπορά στο έδαφος, 
σε γραμμές που απέχουν 30-40 εκ. Η εποχή 
σποράς κλιμακώνεται από τον Αύγουστο μέ-
χρι την άνοιξη. Το μαρούλι είναι παραδοσι-
ακά μεταφυτευόμενο λαχανικά. Σπέρνεται σε 
ανοικτά σπορεία και, όταν τα φυτά αποκτή-
σουν 2-3 φύλλα, μεταφυτεύεται στο έδαφος, 
σε αποστάσεις 30 x 30 εκ.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Είναι εύκολα φυτά στην ανάπτυξή τους και 

οι φροντίδες τους είναι περιορισμένες. Η κατα-
στροφή των ζιζανίων και η φυτοπροστασία από 
φυλλοφάγα έντομα είναι οι πιο απαραίτητες 
καλλιεργητικές φροντίδες.

Συγκομιδή
Το μέγεθος της κεφαλής, στο μαρούλι, απο-

τελεί ένα ασφαλές κριτήριο συγκομιδής, ενώ 
για τα άλλα δύο είδη δεν υπάρχει περιορισμός. 
Μπορούν να συγκομιστούν σε όποιο στάδιο 

ανάπτυξης επιθυμούμε. Ο χρόνος που μεσολα-
βεί από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή είναι από 
3-5 μήνες.

Το μαρούλι αποδίδει 8.000-10.000 κεφαλές 
ανά στρέμμα, που έχουν βάρος 2-4 τόνους. Το 
ραδίκι αποδίδει 2 τόνους περίπου ανά στρέμμα 
και το σπανάκι 1,5-3 τόνους αντίστοιχα.

Συντήρηση
Επειδή είναι φυλλώδη λαχανικά, ο μεγάλος 

εχθρός τους είναι η απώλεια υγρασίας από το 
φύλλωμα. Ως εκ τούτου δε μπορούν να συντηρη-
θούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο οικιακό 
ψυγείο, προστατευμένα σε πλαστικές σακουλί-
τσες, μπορούν να συντηρηθούν για 3-4 ημέρες.

Εξαίρεση αποτελεί το μαρούλι, που η κεφα-
λή προστατεύει τα εσωτερικά φύλλα και μπο-
ρεί να συντηρηθεί περισσότερες ημέρες, με την 
προϋπόθεση ότι θα αφαιρεθούν τουλάχιστον 2 
σειρές εξωτερικών φύλλων πριν από την κατα-
νάλωση.

Εικ. 10.20
Μαρούλι

24-0099_sel_5-328.indd   31324-0099_sel_5-328.indd   313 12/3/2019   2:08:47 PM12/3/2019   2:08:47 PM



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10314

Φ υ λ λ ώ δ η 
αρωματικά λαχανικά 
(σέλινο, άνηθος, 
μαϊντανός)

Καταγωγή-ιστορικό
Μεσογειακά φυτά και τα τρία. Το σέλι-

νο (Apium graveolens) και ο άνηθος (Anethum 
graveoloens) ήταν γνωστά στην αρχαιότητα 
κυρίως ως φαρμακευτικά φυτά με τα ονόμα-
τα «σέλινον» και «το άνηθον». Ο μαϊντανός 
(Petroselinum crispum) ήταν άγνωστος. Αν και 
υπάρχει στην ελληνική γλώσσα μια ωραιότα-
τη ονομασία για τον μαϊντανό, η λέξη «μακε-
δονήσι», τελικά επικράτησε η τούρκικη λέξη 
«maidanos» και με τη λέξη μακεδονήσι ονομά-
ζεται σήμερα στην Ήπειρο ένα αυτοφυές, αρω-
ματικό χορταρικό, που χρησιμοποιείται στις 
πίτες.

Εικ. 10.21 
Σπανάκι έτοιμο για συγκομιδή

Περιγραφή των φυτών
Τα φύλλα του σέλινου 

και τού μαϊντανού μοιά-
ζουν μεταξύ τους, με τη 
διαφορά ότι του σέλινου 
είναι αρκετά μεγαλύτερα.

Δύο τύποι σέλινου 
καλλιεργούνται: το φυλ-
λώδες που φτάνει ως 
ένα μέτρο ύψος και το 
ριζώδες που φτάνει τα 
70 εκ. Τα φύλλα του άνη-
θου μοιάζουν αρκετά με 
τα φύλλα του καρότου, 
έχουν όμως ως βασική δι-
αφορά το χαρακτηριστι-
κό τους άρωμα.

Πολλαπλασιασμός
Το σέλινο πολλαπλα-

σιάζεται με την τεχνική 
της μεταφύτευσης, ενώ τα 

Εικ. 10.22
Φυτά σέλινου

10.11
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άλλα δυο είδη με απευθείας σπορά στο έδαφος. 
Η σπορά μπορεί να γίνει όλο το χρόνο, αν και 
η καλύτερη εποχή ανάπυξης και των τριών είναι 
ο χειμώνας. Οι αποστάσεις φύτευσης για το σέ-
λινο είναι 30 x 20 εκ. Ο άνηθος και ο μαϊντανός 
σπέρνονται σε γραμμές που απέχουν 10-15 εκ.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Η καταστροφή των ζιζανίων είναι η πιο βα-

σική περιποίηση και των τριών. Είναι και τα 
τρία μικρών απαιτήσεων σε φροντίδες και αρ-
κετά ανθεκτικά σε εχθρούς και ασθένειες.

Συγκομιδή
Δεν υπάρχει αυστηρά καθορισμένο στάδιο 

συγκομιδής τους. Όταν τα φυτά αποκτήσουν 
μια ικανοποιητική ανάπτυξη φυλλώματος, μπο-
ρούν να συγκομιστούν, χωρίς να είναι απαραί-
τητο να ξεριζωθούν.

Στην αγορά συνήθως διατίθενται σε «ματσά-
κια», εκτός από το σέλινο που μπορεί να πουλη-
θεί και με το κιλό.

Συντήρηση
Όλα τα φυλλώδη είναι δύσκολο να συντηρη-

θούν για μεγάλο διάστημα. Η γρήγορη απώλεια 
νερού από τα φύλλα υποβαθμίζει αισθητά την 
ποιότητά τους. Για 3-4 ημέρες μπορούν να συ-
ντηρηθούν στο ψυγείο κλεισμένα σε πλαστική 
σακουλίτσα.

Μαλαχώδη 
(μπάμια)

Καταγωγή-ιστορικό
Πιθανή καταγωγή της μπάμιας (Hibiscus 

esculentus), είναι η Ασία ή η Αφρική. Από τον 
13ο αιώνα και μετά γίνεται γνωστή. Το όνομά 
της είναι τούρκικο, από τη λέξη «bamya».

Περιγραφή του φυτού
Είναι θαμνώδους ανάπτυξης, με ύψος κοντά 

στα 2 μέτρα. Τα φύλλα της έχουν μακρύ μίσχο 
και φέρουν αγκαθάκια. Τα άνθη της είναι πα-
νέμορφα και βγαίνουν στις μασχάλες των φύλ-
λων. Ο καρπός είναι επιμήκης κάψα, γωνιώδης, 
πεντάχωρος και καλύπτεται από λεπτά αγκαθά-

Εικ. 10.23 
Καρποί μπάμιας

10.12

24-0099_sel_5-328.indd   31524-0099_sel_5-328.indd   315 12/3/2019   2:08:47 PM12/3/2019   2:08:47 PM



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10316

κια. Η μέση σύσταση των καρπών είναι: νερό 
90%, υδατάνθρακες 7%, πρωτεΐνες 2% και 1% 
ανόργανα άλατα, κυρίως φωσφόρου, ασβεστίου 
και σιδήρου. Είναι πλούσιοι σε βιταμίνη Α.

Πολλαπλασιασμός
Πολλαπλασιάζεται με απευθείας σπορά 

στο έδαφος. Οι σπόροι σπέρνονται 3-4 σε κάθε 
θέση και σε αποστάσεις 0,7μ. μεταξύ των γραμ-
μών και 0,4-0,5 μ. επί της γραμμής. Ο μεγάλος 
αριθμός των σπόρων δικαιολογείται από το 
γεγονός ότι οι σπόροι της μπάμιας έχουν χα-
μηλή βλαστικότητα. Η σπορά της γίνεται Απρί-
λιο-Μάίο. Είναι φυτό ευαίσθητο στις χαμηλές 
θερμοκρασίες.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Αραίωμα φυτών. Όταν φυτρώσουν οι σπό-

ροι, γίνεται αραίωμα των φυτών, αφήνοντας 
ένα σε κάθε θέση.

Πότισμα-λίπανση. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 
3.2.

Εχθροί και ασθένειες. Η μπάμια είναι ευ-
αίσθητη στο ωίδιο, στις αφίδες και στον τετρά-
νυχο και γι’ αυτό χρειάζονται ψεκασμοί με τα 
κατάλληλα φυτοφάρμακα που θα συστήσει ο 
γεωπόνος.

Ειδικές φροντίδες. Όταν φτάσουν σε ύψος 
τα 70 εκ., γίνεται παράχωμα των φυτών.

Συγκομιδή
Οι καρποί της μπάμιας συγκομίζονται ανώ-

ριμοι. Το μέγεθος δεν είναι ασφαλές κριτήριο, 
όμως οι μπάμιες μικρού μεγέθους είναι πιο τρυ-
φερές. Ένα πρόβλημα που προκύπτει κατά τη 
συγκομιδή είναι η φαγούρα που προκαλούν τα 
αγκαθάκια του φυτού. Αντιμετωπίζεται με τη 
χρήση γαντιών. Είναι προτιμότερο οι καρποί να 
συγκομίζονται με ένα μέρος του ποδίσκου τους.

Συντήρηση
Οι καρποί της μπάμιας δεν μπορούν να συ-

ντηρηθούν για μεγάλο διάστημα. Μέσα σε σα-
κουλίτσα, στο οικιακό ψυγείο, συντηρούνται 
για λίγες ημέρες.

Μανιτάρια

Καχαγωγή-ισιορικό
Ως αυτοφυές είδος, τα μανιτάρια είναι γνω- 

στά από την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορί-
ας. Η συστηματική όμως καλλιέργεια τους άρ-
γησε αρκετά και επιβλήθηκε από την ανάγκη 
να υπάρχει στην αγορά ασφαλές μανιτάρι, κάτι 
που δεν εξασφαλιζόταν με τη συγκομιδή των 
αυτοφυών. Είναι γνωστό πως αρκετά είδη από 
αυτά είναι δηλητηριώδη και πρέπει κανείς να 
γνωρίζει από που και ποιο μανιτάρι θα μαζέ-
ψει.

Στην Ελλάδα, μόλις το 1969, πρωτολειτοΰρ-
γησε η πρώτη μονάδα παραγωγής καλλιεργού-
μενων μανιταριών στην Αττική. Σήμερα, βέ-
βαια, έχουν γίνει και άλλες μονάδες, αφού το 
μανιτάρι έχει μπει για τα καλά στη διατροφή 
μας. Σε αυτό συνετέλεσε τόσο η ασφάλεια των 
καλλιεργούμενων μανιταριών που αποκλείουν 
παντελώς την πιθανότητα κάποιας δηλητηρί-
ασης, όσο και η νοστιμιά και η θρεπτική αξία 
που έχουν. Σοβαρό πρόβλημα στην καλλιέργειά 
τους είναι ο ακριβός εξοπλισμός που χρειάζεται 
για την παραγωγή τους.

Περιγραφή των μανιταριών
Τα μανιτάρια είναι μύκητες και το φαγώσι-

μο μέρος τους είναι οι γιγαντιαίες καρποφορίες 
τους, που ονομάζονται βασιδιοκάρπια.

Δύο κυρίως καλλιεργούμενα είδη μανιτα-
ριών βρίσκει κανείς στην αγορά. Το ένα είδος 
το πιο κοινό, μοιάζει με άσπρη ομπρελίτσα και 
έχει λατινικό όνομα agaricus bisporus. Το άλλο 
είδος είναι λιγότερο γνωστό, δεν έχει ένα συ-
γκεκριμένο σχήμα και μέγεθος, έχει χρώμα πιο 
σκούρο και πολλές πτυχές στην επιφάνειά του.

Η θρεπτική αξία των μανιταριών είναι με-
γάλη και η μέση σύστασή τους είναι: νερό 90- 
92%, πρωτεΐνες 3-4%, υδατάνθρακες 3-6%, 
λίπη 0,2-0,3% και είναι πλούσια σε χρήσιμα 
αμινοξέα (λυσίνη, ασπαραγινικό οξύ, μεθειονί-
νη, γλουταμινικό οξύ κ.ά.) και βιταμίνες Β

1 
και 

Β
2
. Έχουν ουσίες που θωρακίζουν τον οργανι-

10.13
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σμό στις ιώσεις και κατεβάζουν το επίπεδο της 
χοληστερίνης του αίματος.

Πολλαπλασιασμός
Τα μανιτάρια πολλαπλασιάζονται με το μυ-

κήλιό τους, που μοιάζει με άσπρη μούχλα και το 
οποίο αναπτύσσεται σε σπόρους δημητριακών. 
Επειδή δεν είναι φυτά και συνεπώς δεν έχουν 
χλωροφύλλη, αναπτύσσονται ως ετερότροφοι 
οργανισμοί, σε κάποιο οργανικό υπόστρωμα. 
Το υπόστρωμα αυτό ονομάζεται κομπόστα και 
είναι ένα μείγμα κοπριάς και άχυρου, με προ-
τίμηση στην κοπριά του αλόγου, που θεωρείται 
η καλύτερη για την ανάπτυξη των μανιταριών.

Πριν από τη χρησιμοποίηση της κομπόστας, 
αυτή πρέπει να ζυμωθεί και στη συνέχεια να 
παστεριωθεί σε ειδικό θάλαμο θερμοκρασίας 
60°C για 6 ώρες. Το επόμενο βήμα είναι να γε-
μίσουν με την κομπόστα τα ειδικά ράφια ή τα 
κιβώτια σποράς που βρίσκονται σε ειδικά κα-
τασκευασμένους θαλάμους. Οι θάλαμοι αυτοί 
πρέπει να έχουν σταθερή θερμοκρασία 25°C, 
να εξασφαλίζουν υψηλή σχετική υγρασία 90- 
95%, να είναι σκοτεινοί και να υπάρχει η δυνα-
τότητα καλού αερισμού τους.

Μετά την ισοπέδωση της κομπόστας στα 
ράφια ή στα κιβώτια σποράς, ακολουθεί ο εμ-

βολιασμός της με τους σπόρους 
των δημητριακών, στους οποίους 
έχει αναπτυχθεί το μυκήλιο σε 
μια ποσότητα 0,5 κιλού σπόρων 
ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο σπό-
ρος διασκορπίζεται ομοιόμορφα 
σε όλη την επιφάνεια της κομπό-
στας, η οποία στη συνέχεια ανα-
μοχλεύεται και τέλος συμπιέζε-
ται με ένα κυλινδρικό εργαλείο. 
Το επόμενο βήμα είναι να καλυ-
φθεί όλη η επιφάνειά της με ένα 
λεπτό πλαστικό χαρτί.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Σε 15 ημέρες περίπου, η επι-

φάνεια της κομπόστας θα είναι 
λευκή από την ανάπτυξη του μυ 
κηλίου. Αφαιρείται το πλαστικό 

χαρτί και γίνεται επικάλυψη της κομπόστας με 
ένα υλικό πάχους 3-5 εκ. Το υλικό αυτό μπορεί 
να είναι τύρφη ή πηλώδες επιφανειακό χώμα, 
ενώ δεν αποκλείονται και άλλα υλικά που είναι 
υποπροϊόντα κάποιας άλλης δραστηριότητας 
(επεξεργασία χαρτιού, ξύλου κ.ά.). Μετά την 
επικάλυψη ακολουθεί πότισμα. ‘Οταν το μυ-
κήλιο φτάσει στην επιφάνεια και είναι ορατό, 
πρέπει η θερμοκρασία να πέσει από τους 25 
στους 20°C.

Η εμφάνιση των καρποφοριών του μύκητα 
γίνεται 4 ημέρες μετά την κάθοδο της θερμο-
κρασίας. Στο διάστημα αυτό, δε γίνεται κανένα 
πότισμα.

Το πότισμα επαναλαμβάνεται όταν η καρπο-
φορία έχει αποκτήσει μέγεθος μπιζελιού.

Συγκομιδή
Μέσα σε 8-10 ημέρες τα μανιτάρια αναπτύσ-

σονται και πρέπει να συγκομίζονται. Οι τρεις 
πρώτες συλλογές δίνουν και τη μεγαλύτερη πα-
ραγωγή.

Ο αριθμός των συλλογών είναι 6-7 και καμιά 
φορά και 9. Ο συνολικός χρόνος που διαρκεί η 
συλλογή, ή αλλιώς ο κύκλος παραγωγής, είναι 
40-50 ημέρες.

Η παραγωγή ανά τετραγωνικό μέτρο καλ-

Εικ. 10.24
Η καρποφορία και το στέλεχος ενός άγριου μανιταριού
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λιέργειας κυμαίνεται από 15-30 κιλά, σε κάθε 
κύκλο παραγωγής. Είναι αυτονόητο ότι στη δι-
άρκεια του χρόνου μπορεί να γίνονται 5 ή και 
περισσότεροι κύκλοι παραγωγής.

Συντήρηση
Μετά τη συγκομιδή πρέπει τα μανιτάρια να 

ψυχθούν γρήγορα. Η συσκευασία τους γίνεται 
σε πλαστικά δοχεία καλυμμένα με λεπτό φιλμ 
πολυαιθυλενίου, χωρητικότητας συνήθως μισού 
κιλού. Τα μανιτάρια μεταφέρονται με αυτοκίνη-
τα ψυγεία και διατίθενται στην αγορά από τα 
ψυγεία των καταστημάτων που αναλαμβάνουν 
τη λιανική πώλησή τους.

24-0099_sel_5-328.indd   31824-0099_sel_5-328.indd   318 12/3/2019   2:08:47 PM12/3/2019   2:08:47 PM



ΤΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ 319

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το κεφάλαιο 10 θα μπορούσε να ονομαστεί και κεφάλαιο ειδικής λαχανοκομίας. Ο λόγος 
είναι ότι πραγματεύεται ειδικότερα την τεχνική καλλιέργειας κάθε λαχανικού. Έτσι, γίνεται 
κάθε φορά αναφορά στις ειδικές απαιτήσεις και φροντίδες που χρειάζονται τα καλλιεργού-
μενα λαχανικά.

Πληροφορίες, όπως η καταγωγή και οι ιστορικές αναφορές για κάθε είδος, η εποχή σπο-
ράς, η τεχνική του πολλαπλασιασμού, οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή και η συ-
ντήρηση των παραγομένων προϊόντων είναι τα επί μέρους ειδικά θέματα που αναλύονται σε 
κάθε υποκεφάλαιο.

Το κεφάλαιο κλείνει με ένα είδος που δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως λαχανοκομικό φυτό, 
αφού είναι μήκυτας (μανιτάρι), αλλά η ευρύτατη χρήση του στη διατροφή ως λαχανικού αλλά 
και οι οργανοληπτικές ιδιότητές του (γεύση, άρωμα, υφή) μας επιτρέπουν να το θεωρήσουμε, 
με ευρύτερη αντίληψη, ως λαχανικά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.  Τι γνωρίζετε για τη βοτανική ταξινόμηση των λαχανικών; Αναφέρετε τρεις οικογένει-
ες, με τα φυτά που περιλαμβάνει η κάθε μια.

2.  Τι γνωρίζετε για τα λαχανικά θερμής και ψυχρής εποχής; Δώστε παραδείγματα τριών 
φυών από κάθε κατηγορία.

3.  Ποια εποχή καλλιεργείται το φασόλι και ο αρακάς; Ποιες είναι οι αποστάσεις φύτευ-
σής τους στο έδαφος;

4.  Πώς πολλαπλασιάζονται η τομάτα, η πιπεριά και η μελιτζάνα; Ποιες είναι οι συνθήκες 
ανάπτυξής τους στο σπορείο;

5.  Τι είναι ο πατατόσπορος; Τι μέγεθος πρέπει να έχει; Τι επεμβάσεις κάνουμε, αν το 
μέγεθος είναι μεγαλύτερο; Ποιο είναι το βάθος και ποιες οι αποστάσεις φύτευσής του;

6. Με τι τρόπους πολλαπλασιάζονται το κρεμμύδι, το σκόρδο και το πράσο;
7. Πολλαπλασιασμός του λάχανου και του κουνουπιδιού.
8. Επεμβάσεις κλαδέματος στα κολοκυνθοειδή.
9.  Γιατί η αγκινάρα και το σπαράγγι λέγονται πολυετή λαχανικά; Πόσα χρόνια καλλι-

εργείται το καθένα στο ίδιο έδαφος; Ποιο είναι το φαγώσιμο μέρος των δύο αυτών 
λαχανικών;

10. Ποια είναι τα στάδια που ακολουθούνται κατά τον πολλαπλασιασμό των μανιταριών;
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1

Η καλλιέργεια των λαχανικών.

Σκοπός
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την τεχνική της καλλιέργειας των λαχανικών.

Απαιτούμενα υλικά
1) Σπόροι λαχανικών.
2) Κιβώτια σποράς.

Εκτέλεση
Για κάθε είδος που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια 

δοκιμαστική καλλιέργεια με σκοπό την εκμάθηση της τεχνικής καλλιέργειας και την παρατή-
ρηση της μορφολογίας και της ανάπτυξης του φυτού από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή.

Για διευκόλυνση της εκτέλεσης της άσκησης, θα επιλεγεί ένα είδος από κάθε ομάδα φυ-
τών και θα χωριστούν τα είδη σε τρεις εποχές σποράς. 

α) Φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος): φασόλι ή μπιζέλι, μαρούλι, μαϊντανός.
β) Άνοιξη (Φεβρουάριος-Μάρτιος): τομάτα ή πιπεριά, κρεμμύδι, αγγούρι ή κολοκύθι, 

μπάμια, κάρότο.
γ) Καλοκαίρι: λάχανο ή κουνουπίδι.
Ο τρόπος σποράς και η τεχνική καλλιέργειας του κάθε είδους περιγράφονται στο κεφά-

λαιο 10.
Η σπορά μπορεί να γίνει σε γλαστράκια’ή κιβώτια σποράς και στη συνέχεια η μεταφύτευ-

ση στον κήπο ή σε μεγάλες γλάστρες (10-12 λίτρων).
Για κάθε καλλιέργεια κρατιέται ένα ημερολόγιο, στο οποίο σημειώνεται ο ρυθμός ανάδυ-

σης του φυταρίου, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυτού μέχρι τη μεταφύτευση (ύψος, 
σχήμα των κοτυληδόνων, σχήμα και μέγεθος των πρώτων φύλλων, σχήμα και βάθος του ριζι-
κού συστήματος), από τη μεταφύτευση μέχρι την άνθηση ή το σχηματισμό της κεφαλής (ύψος 
φυτού, αριθμός και σχήμα των φύλλων, αριθμός κόμβων και μεσογονάτια διαστήματα, την 
έναρξη και το ρυθμό άνθησης, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ανθέων) και από την 
άνθηση έως τη συγκομιδή (τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των καρπών κατά την ανάπτυξή 
τους και στην ωρίμανση).

Φυσικά, σε μερικά είδη δε θα υπάρχουν όλα τα στάδια που σημειώνονται εδώ, π.χ. το μα-
ρούλι και ο μαϊντανός συγκομίζονται πριν από την άνθηση.
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Εργαστηριακή άσκηση 2

Καλλιέργεια της πατάτας.

Σκοπός
Να μπορούν οι μαθητές να καλλιεργούν σωστά την πατάτα.

Απαιτούμενα υλικά
1) Κόνδυλοι πατάτας.
2) Γλάστρες.

Εκτέλεση
Για την πατάτα, η οποία πολλαπλασιάζεται με κόνδυλο και όχι με σπόρο, θα γίνει μια 

καλλιέργεια φυτεύοντας 5-6 κονδύλους στον κήπο ή σε γλάστρες.
Για την άσκηση αυτή, καλό είναι να φυτευθούν μικροί κόνδυλοι που έχουν ήδη βλαστήσει, 

π.χ. στους 15°C, στο σκοτάδι.
Σε 3 κονδύλους μπορεί να αφαιρεθεί ο κορυφαίος οφθαλμός, ενώ στους άλλους 3 (ίδιο 

μέγεθος), όχι.
Κατά την καλλιέργεια παρατηρείται η ανάπτυξη των φυτών και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

στον αριθμό βλαστών και στον αριθμό και στο μέγεθος των νέων κονδύλων κατά τη συγκο-
μιδή.

Ποια είναι η επίδραση του κορυφαίου οφθαλμού στην παραγωγή πατάτας;

Εργαστηριακή άσκηση 3

Εγγενής και αγενής πολλαπλασιασμός στο κρεμμύδι.

Σκοπός
Να συγκρίνουν οι μαθητές τις δύο μεθόδους πολλαπλασιασμού στο κρεμμύδι.

Απαιτούμενα υλικά
1) Σπόρος κρεμμυδιού.
2) Κοκκάρι κρεμμυδιού.
3) Κιβώτια σποράς.

Εκτέλεση
Πριν την άνοιξη (Φεβρουάριο) σπέρνεται σπόρος κρεμμυδιού για να παρατηρηθούν η 

ανάπτυξη του φυτού και του βολβού.
Παράλληλα φυτεύεται κοκκάρι. Επιλέγεται κοκκάρι δύο μεγεθών, δηλ. με διάμετρο 1,5- 

2,0 εκ. και με διάμετρο 2,5-4,0 εκ.
Τα κοκκάρια αυτά φυτεύονται την ίδια ημέρα που γίνεται η σπορά του σπόρου. Το κοκκά-

ρι φυτεύεται ώστε όλος ο βολβός, μέχρι το λαιμό, να είναι μέσα στο χώμα.
Οι καλλιεργητικές περιποιήσεις είναι ίδιες για τα φυτά από κοκκάρι και αυτά από σπόρο
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και αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 10.6. Ιδαίτερη προσοχή δίνεται στην έναρξη 
της βολβοποίησης, στο χρονικό διάστημα έως τη συγκομιδή, στο τελικό μέγεθος του βολβού 
και στο εάν ή όχι μερικά φυτά ανθίζουν.

Για πρώιμη παραγωγή, ποια τεχνική καλλιέργειας είναι προτιμότερη; Το μέγεθος του κοκ-
καριού επηρεάζει το αποτέλεσμα;

Εργαστηριακή άσκηση 4

Καλλιέργεια πολυετούς λαχανικού (αγκινάρα).

Σκοπός
Να καλλιεργούν οι μαθητές την αγκινάρα με σπόρο και με παραφυάδες.

Απαιτούμενα υλικά
1) Σπόρος, αγκινάρας.
2) Κιβώτια σποράς.

Εκτέλεση
Για την παρατήρηση της ανάπτυξης του φυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σπόρος, αλλά 

καλό θα είναι στη συνέχεια να αφαιρεθούν παραφυάδες από ανεπτυγμένα φυτά και να πα-
ρατηρηθεί η ανάπτυξη φυτών και με αυτήν τη μέθοδο.

Εργαστηριακή άσκηση 5

Αποθήκευση λαχανικών.

Σκοπός
Να μελετήσουν οι μαθητές τη συμπεριφορά των λαχανικών σε διαφορετικές συνθήκες 

αποθήκευσης.

Απαιτούμενα υλικά
Διάφορα λαχανικά.

Εκτέλεση
Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 10, το τελικό προϊόν της κάθε καλλιέργειας αποθηκεύ-

εται κάτω από ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας μέχρι το σημείο της 
εμπορίας και κατανάλωσης. Συνήθως, η συντήρηση των προϊόντων απαιτεί χαμηλή θερμο-
κρασία και υψηλή υγρασία, αλλά μερικά είδη είναι ευαίσθητα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Για την άσκηση αυτή, χρειάζονται δύο θάλαμοι με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, όπως 8°C 
και 15°C, αλλά εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα απλό ψυγείο (δηλ 5°C περίπου) 
και η θερμοκρασία δωματίου.

Τα είδη που θα εξετασθούν είναι: μαρούλι, σπανάκι, αγγούρι, τομάτα (πράσινη με ελά-
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χιστο κόκκινο χρώμα), μελιτζάνα, πατάτα. Για κάθε είδος ζυγίζονται τέσσερα τεμάχια, από 
τα οποία δύο τοποθετούνται στο ψυγείο και δύο σε ντουλάπι εκτός ψυγείου. Μετά από μια 
εβδομάδα ζυγίζονται ξανά και όσα ήταν στο ψυγείο τοποθετούνται τώρα στο ντουλάπι σε 
θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα από άλλη μια εβδομάδα ζυγίζονται όλα τα προϊόντα και 
αξιολογείται η ποιότητα του καθενός.

Ποια είναι η κατάσταση των ειδών; Τα φυλλώδη είδη είναι ακόμη πράσινα; Μήπως τα 
φρούτα (τομάτα, μελιτζάνα) παρουσιάζουν βαθουλώματα και αλλοίωση του χρώματος; Τα 
αγγούρια είναι ακόμη πράσινα ή έχουν κιτρινίσει και παρουσιάζουν βαθουλώματα και ίσως 
ανάπτυξη μικροοργανισμών; Η πατάτα άλλαξε χρώμα;

Το συμπέρασμα που θα βγει είναι: ποια είδη πρέπει να αποθηκευτούν σε χαμηλή θερμο-
κρασία και ποια όχι; Σε περίπτωση που τροποποιηθεί η άσκηση και τοποθετείται η πατάτα 
στο φως ή αντί για πράσινη τομάτα χρησιμοποιούμε μια ώριμη κόκκινη τομάτα, τι γίνεται; 
Εάν τα προϊόντα καλύπτονται με πλαστικό και αποθηκεύονται στις ίδιες θερμοκρασίες, η 
ποιότητα βελτιώνεται ή όχι; (Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απουσίας θαλάμων με ρυθμι-
ζόμενη θερμοκρασία η διάρκεια της άσκησης εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος περνά τους 18-20°C, τα προϊόντα δε μπορούν να διατη-
ρηθούν για πάνω από μια εβδομάδα περίπου και η άσκηση τροποποιείται ανάλογα).
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