ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ψυχρής περιόδου
Φυτό

Φυτά Σύμμαχοι

Φυτά Παρεμποδιστές

Παντζάρι

Μαρούλι (και τα περισσότερα Κοινά φασόλια, σινάπι του
μέλη της οικογένειας των
αγρού
κράμβων), κρεμμύδια,
λάχανο, θαμνώδεις φασολιές

Μπρόκολο

Παντζάρια, πατάτες,
κρεμμύδια, αρωματικά φυτά
(όπως σέλινο, φασκόμηλο,
χαμομήλι, άνηθος, δυόσμος,
δεντρολίβανο)i, θυμάρι,
αψιθιά, ύσσωπος, λεβάντα

Λάχανο

Κρεμμύδιαii, πατάτες, σέλινο, Φράουλες, ντομάτες, κοινά
μέντα, φασκόμηλο, χαμομήλι, φασόλια
άνηθος, δυόσμος,
δεντρολίβανο, θυμάριiii,
αψιθιάiv, ύσσωποςv, λεβάντα,
αρωματικά φυτά (και δει
αυτά με τα πολλά άνθη)vi

Καρότα

Μπιζέλια, παντζάριαvii,
βότανα (όπως το
δενδρολίβανο, αψιθιά και
φασκόμηλο)viii, μαρούλια,
μαϊντανόςix, σχοινόπρασα,
ραπανάκια, πράσαx,
κρεμμύδιαxi, ντομάτα

Άνηθος, μηλιάxii

Κουνουπίδι

Πατάτες, κρεμμύδια,
σέλινοxiii, φασκόμηλο,
χαμομήλι, άνηθος, δυόσμος,
δεντρολίβανο, θυμάριxiv,
αψιθιάxv, ύσσωποςxvi,
λεβάντα, αρωματικά φυτάxvii

Φράουλες, ντομάτες, φασόλια

Φυλλώδη παντζάρια

Μαρούλι,κρεμμύδια, λάχανο

Κοινά φασόλια

Κινέζικο λάχανο

Θαμνώδη φασόλια,
κατιφέδες, κρεμμύδια,
φασκόμηλο

Κοινά φασόλια, καλαμπόκιxviii,
φράουλες, ντομάτες

Φράουλες, ντομάτες, κοινά
φασόλια

Λαχανίδα (χειμερινή)

Όψιμο λάχανο, πατάτες,
φασκόμηλο, κατιφές,
νεροκάρδαμο, ντομάτεςxix,
μετά από φύτεμα μπιζελιών
και φασολιώνxx

Άγριο σινάπι

Γογγυλοκράμβη

Παντζάρια, αγγούρια,
κρεμμύδια, φασκόμηλο,
θυμάριxxi, αψιθιάxxii,
ύσσωποςxxiii,

Κοινά φασόλια, φράουλες,
ντομάτες

Πράσαxxiv

Καρότα, σέλινο, κρεμμύδια,
φασόλιαxxv

Θαμνώδη φασόλια, κοινά
φασόλια, μπιζέλια, σόγια

Μαρούλιxxvi

Κρεμμύδι, ραπανάκια,
φράουλες, αγγούρια, καρότο

Φασόλια, φράουλες, ντομάτες

Κρεμμύδια

Καλοκαιρινό θρουμπί, όλα τα Μπιζέλια, φασόλιαxxvii,
μέλη της οικογένειας του
κρεμμύδιαxxviii
λάχανου, χαμομήλι,
παντζάρια, φράουλες,
ντομάτες, μαρούλι, πράσο

Ανατολίτικα φυλλώδη
λαχανικά

Φράουλες

Μαϊντανός

Ντομάτες

Μπιζέλιαxxix

Καρότα, ρέβες, ραπανάκια,
Κρεμμύδια, σκόρδο,
αγγούρια, αρωματικά βότανα, γλαδιόλες
καλαμπόκι, σέλινο,
μελιτζάνα, σπανάκι,
μαϊντανός, φράουλες,
πιπεριές, γογγύλια, φασόλια,
πατάτες

Ραπανάκια

Τραχύ βλίτο, νεροκάρδαμο,
σινάπιxxx, μαρούλιxxxi,
αμάραντοςxxxii, παντζάρια,
σπανάκι, καρότα, παστινάκη,
θαμνώδη φασόλια, κοινά
φασόλια, μαρούλιαxxxiii

Σπανάκι

Φράουλες

Ρέβα

Μπιζέλια, τριχωτός βίκος

Σπαράγγια

Μαϊντανόςxxxiv, ντομάτεςxxxv

Όλες οι κράμβες, όλα τα
μέλη της οικογένειας των
Σταυρανθών (όπως λάχανο,
κουνουπίδι, λαχανάκια
Βρυξελών, γογγυλοκράμβες,
μπρόκολα ή γογγύλια),
ύσσωπος
Σινάπι φράκτη

Θερμής περιόδου
Φυτό

Φυτά Σύμμαχοι

Φυτά Παρεμποδιστές

Φασόλια

Αγγούρια, φράουλες,
καλαμπόκι, ραπανάκι,
καρότο, κουνουπίδι,
κατηφέςxxxvi, μελιτζάνα,
μπίζα, πατάτες, θρουμπί,
σέλινοxxxvii

Κρεμμύδια, μάραθος, σκόρδο,
σχοινόπρασο, γλαδιόλες

Καλαμπόκιxxxix xl

Πατάτες, μπιζέλιαxli,
φασόλιαxlii, αγγούριαxliii,
κολοκύθεςxliv, πεπόνιxlv,
ηλίανθοςxlvi, σόγια, φιστίκια,
αμάραντος, μαϊντανός,
κατιφέςxlvii, πράσαxlviii,
ραπανοσέλινοxlix

Ντομάτεςl, σέλινο,

Αγγούριli

Θαμνώδη φασόλια, κοινά
φασόλια, νεροκάρδαμοliii,
καλαμπόκιliv, πράσα,
κρεμμύδια, μπιζέλια,
ραπανάκιαlv, ηλίανθοι,
ραδίκιαlvi, καρότα

Πατάτες, ντομάτεςlvii,
αρωματικά βότανα (και δει
φασκομηλιά)

Καυτερές πιπεριέςxxxviii

lii

Μελιτζάνα

Αμάραντοςlviii, κατηφές,
τραχύ βλίτο, φρέσκα
φασόλιαlix

Πεπόνιlx

Ιπομοία η πορφυρήlxi,
ηλίανθοςlxii, καλαμπόκιlxiii,
ραπανάκιαlxiv

Μπάμιες

Καμπανοειδείς πιπεριές,
μελιτζάνες

Πατάτες (πρώιμες και
όψιμες)

Καρότο, σέλινο, μπιζέλι,
Αγγούρια, κολοκύθα,
κρεμμύδια, λινάρι, θαμνώδη ηλίανθοι, ντομάτεςlxvi,
φασόλια, λάχανο, καλαμπόκι, γογγύλι, μάραθος
μελιτζάνα, κατιφές,
νεροκάρδαμο, τάτουλαςlxv

Κολοκύθαlxvii

Ραπανάκια, νεροκάρδαμοlxviii, Ναστούρτιο, πατάτες
καλαμπόκιlxix, πεπόνι,
τάτουλας, καπουτσίνος,
κατιφέςlxx, ρίγανηlxxi

Πατάτες

Κολοκυνθοειδήlxxii

Ραπανάκιαlxxiii,
καπουτσίνοιlxxiv

Γλυκές πιπεριές

Βασιλικός, μπάμιεςlxxv,
κρεμμύδια, μαϊντανός,
καρότα

Ντοματίνια

Βασιλικός

Ντομάτεςlxxvi lxxvii

Σπαράγγια, καρότα, σέλινο,
σχοινόπρασο, σκόρδοlxxviii,
κρεμμύδια, μαϊντανόςlxxix,
κατιφέςlxxx, καπουτσίνος,
καρότο, τσουκνίδαlxxxi,
βασιλικόςlxxxii, μένταlxxxiii,
μελισσόχορτοlxxxiv,
αμάραντοςlxxxv, ραπανάκιαlxxxvi

Σταφύλι

Ύσσωπος, βασιλικός,
φασόλια, μπιζέλι,
σχοινόπρασοxc, τριφύλλιxci

Καρπούζι

Πατάτες

Σέλινοxciii

Πράσα, ντομάτες,
κουνουπίδι, λάχανο,
θαμνώδεις φασολιέςxciv

Μάραθος, γογγύλια

Καλαμπόκιlxxxvii, πατάτες,
μάραθος, αγγούρι, λάχανο,
μπρόκολο, κουνουπίδι,
γογγύλι, άνηθος,
καπνόςlxxxviii, όλα τα μέλη της
οικογένειας των
Σταυρανθώνlxxxix. Όχι κάτω
από καρυδιές

Ψηλά φυτάxcii

i -Διώχνουν τα σκουλήκια των λάχανων.
ii -Τα αποφεύγουν τα κουνέλια.
iii -Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
iv -Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
v -Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
vi -Διώχνουν τα σκουλήκια των λάχανων.
vii -Απωθούν τη μύγα του καρότου.
viii -Απωθούν τη μύγα του καρότου.
ix -Συμβάλλει στην απομάκρυνση της μύγας του καρότου.
x -Απωθούν τις μύγες των καρότων.
xi -Απωθούν τη μύγα του καρότου.
xii -Αποκτούν τα καρότα πικρή γεύση.
xiii -Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
xiv -Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
xv -Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
xvi -Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
xvii -Διώχνουν τα σκουλήκια των λάχανων.
xviii-Μπορεί να μολυνθεί απ' το σκουλήκι που πλήττει το καλαμπόκι.
xix -Μειώνεται ο πληθυσμός του φυλλοτρίτη, του κυριότερου εχθρού της.
xx -Θα αναπτύσσεται μέχρι ενός δυνατού παγετού.
xxi -Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
xxii -Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
xxiii-Απωθείται η πιερίδα του λάχανου.
xxiv-Καλύτερα να φυτεύονται σε αυλάκια.
xxv -Συνδυασμός μέτριας ποσότητας πράσου, φασολιού και ραπανοσέλινου βοηθά στην ανάπτυξη και των τριών
φυτών.
xxvi-Να είναι υπό σκιά για να μην ξεβλαστρώνει.
xxvii-Σε μέτρια ποσότητα είναι ευεργετικά, σε πυκνή όμως περιορίζει την ανάπτυξη.
xxviii-Τα σκουλήκια του κρεμμυδιού μεταφέρονται από φυτό σε φυτό, όταν είναι φυτεμένα σε σειρές. Φυτέψτε τα
διάσπαρτα στον κήπο.
xxix-Εμπλουτίζει με άζωτο το έδαφος.
xxx -Ωφελείται απ' το προστατευτικό άρωμα του σιναπιού.
xxxi-Τα ραπανάκια γίνονται ιδιαίτερα χυμώδη.
xxxii-Χαλαρώνει το χώμα.
xxxiii-Κάνει τα ραπανάκια πιο τρυφερά.
xxxiv-Προσθέτει σφρίγος στο φυτό.
xxxv-Προστατεύουν απ' την προνύμφη και το ενήλικο του σκαθαριού Grioceris asparagi. Επίσης περιορίζει την
ανάπτυξη ζιζανίων.
xxxvi-Απωθεί τα βλαβερά σκαθάρια.
xxxvii-Αλληλοβοηθούνται.
xxxviiiΟι καυτερές πιπεριές έχουν τα εκκρίματα ρίζας που αποτρέπουν την αποσύνθεση ρίζας και άλλες fusarium
ασθένειες.
xxxix-Στήριγμα για φασόλια.
xl -Η υγρασία διατηρείται απ' τις ρίζες του.
xli -Αποκαθιστά στο χώμα το δεσμευμένο άζωτο.
xlii -Αποκαθιστά στο χώμα το δεσμευμένο άζωτο. Στερεώνουν το καλαμπόκι πιο βαθιά στο έδαφος, προστατεύοντάς
το έτσι απ' τον άνεμο. Απωθεί τα ζώα η στιβαρή αναρριχώμενη ανάπτυξή τους.
xliii-Προστατεύουν από επιδρομές ζώων, τα οποία δεν επιθυμούν να διασχίζουν μεγάλες εκτάσεις με πυκνά
αναρριχητικά φυτά.
xliv -Πνίγουν ζιζάνια. Επίσης προστατεύουν από επιδρομές ζώων, τα οποία δεν επιθυμούν να διασχίζουν μεγάλες
εκτάσεις με πυκνά αναρριχητικά φυτά.
xlv -Προστατεύουν από επιδρομές ζώων, τα οποία δεν επιθυμούν να διασχίζουν μεγάλες εκτάσεις με πυκνά
αναρριχητικά φυτά.
xlvi -Συμβάλει στη μείωση του πληθυσμού του εντόμου Carpophilus.
xlvii-Το ιαπωνικό σκαθάρι δεν καταστρέφει τα φύλλα του καλομποκιού
xlviii-Συνδυασμός μέτριας ποσότητας πράσου, φασολιού και ραπανοσέλινου βοηθά στην ανάπτυξη και των τριών
φυτών.
xlix -Συνδυασμός μέτριας ποσότητας πράσου, φασολιού και ραπανοσέλινου βοηθά στην ανάπτυξη και των τριών
φυτών.
l -Το σκουλήκι της ντομάτας και το σκουλήκι του αραβόσιτου είναι πανομοιότυπα.
li -Οι στενές λωρίδες απωθούν τα μυρμήγκια.
lii -Να μην εφαρμόζεται η αμειψισπορά, όπως και σε όλα τα μέλη της οικογένειας των κολοκυνθιδών. Επίσης προτιμά
τη σκιά.

liii -Βελτιώνει τη γεύση και την παραγωγή.
liv -Προστατεύει απ' τον ιό που προκαλεί μαρασμό και το ωφελεί με τι σκιά του.
lv -Προστασία απ' τα σκαθάρια αγγουριού.
lvi -Αποτρέπουν τα σκαθάρια των αγγουριών.
lvii -Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προσβληθούν οι ντομάτες από φυτοφθορά.
lviii-Τις κάνει πιο ανθεκτικές στις προσβολές εντόμων.
lix -Προστατεύουν απ' το σκαθάρι της πατάτας.
lx -Να μην εφαρμόζεται η αμειψισπορά, όπως και σε όλα τα μέλη της οικογένειας των κολοκυνθιδών.
lxi -Ενισχύει τη βλάστηση των σπόρων του πεπονιού.
lxii -Βοηθάει τα πεπόνια στην ανάπτυξη.
lxiii-Τα ωφελεί με τι σκιά του και τα βοηθά στην ανάπτυξη.
lxiv -Καταπολεμούν τα σκαθάρια του αγγουριού
lxv -Ελέγχει σε ποσοστό 81% τις προσβολές των κονδύλων της πατάτας από την σπογκοσπορίωση.
lxvi -Καθιστούν τις πατάτες πιο ευαίσθητες στη φυτοφθορά.
lxvii-Να μην εφαρμόζεται η αμειψισπορά, όπως και σε όλα τα μέλη της οικογένειας των κολοκυνθιδών.
lxviii-Αποτρέπει τα ζωύφια.
lxix -Τις ωφελεί με τι σκιά του.
lxx -Αποτρέπει κανθάρους.
lxxi -Γενική προστασία απ' τα παράσιτα.
lxxii-Αν φυτευτούν πρώιμα ή όψιμα γλυτώνουν συχνά απ' τα φυλλοφάγα έντομα. Ειδικά αν φυτευτούν το φθινόπωρο,
μένουν εντελώς ανέπαφα από εντομολογικές προσβολές.
lxxiii-Με τρία ραπανάκια φυτεμένα κυκλικά σε κάθε υπερυψωμένο παρτέρι φύτευσης συμβάλλουν στην απομάκρυνση
των εντόμων.
lxxiv-Απωθούν τα βλαβερά έντομα.
lxxv-Καθώς οι πιπεριές είναι εύθραυστα φυτά, οι μπάμιες χρησιμεύουν ως ανεμοθρεύστες.
lxxvi-Προτιμούν να αναπτύσσονται κάθε χρόνο στο ίδιο σημείο. Εξαιρουμένης της περίπτωσης ασθενειών, οπότε και
αλλάζουμε σημείο.
lxxvii-Δρα ανασταλτικά στα νεαρά δένδρα ροδακινιάς.
lxxviii-Προστατεύει από τετράνυχο.
lxxix-Προσθέτει σφρίγος στο φυτό.
lxxx-Προστατεύει τη ντομάτα απ' τα έντομα.
lxxxi-Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας.
lxxxii-Απωθεί τις μύγες, τα κουνούπια, και τα σκουλήκια των καρπών. Βοηθάει στις ασθένειες και συμβάλλει στην
ανάπτυξη.
lxxxiii-Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας.
lxxxiv-Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας.
lxxxv-Έχει ευεργετική δράση.
lxxxvi-Εξολοθρεύει τον τετράνυχο.
lxxxvii-Έχουν πανομοιότυπο σκουλήκι.
lxxxviii-Είναι επιρρεπείς στις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του καπνού των τσιγάρων. Οι καπνιστές να πλένουν
πολύ καλά τα χέρια τους, προτού ασχοληθούν μαζί τους.
lxxxix-Αλληλοαπωθούνται.
xc -Μαζί απωθούν τις αφίδες.
xci -Αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους για το σταφύλι.
xcii -Τα καρπούζια χρειάζονται άφθονη ηλιοφάνεια.
xciii-Καλύτερα να φυτεύεται σε αυλάκια και να αναπτύσσεται σε κύκλο.
xciv-Αλληλοβοηθούνται.

