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ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΠΟΡΕΙΟ ΜΑΣ

Γι’  αυτόν  που προτίθεται  να καλλιεργήσει  καλοκαιρινά λαχανικά είναι
καλό να ξεκινήσει το σπορείο από τα τέλη Γενάρη μέχρι τις  αρχές του
Μάρτη και ανάλογα το είδος των λαχανικών που θέλει να σπείρει. Έτσι
κατά τα τέλη του Απρίλη θα έχει έτοιμα ανεπτυγμένα τα φυτά του.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΣΠΟΡΕΙΑ

Μπορεί  κάποιος  να  χρησιμοποιήσει  για  σπορείο  οτιδήποτε  διαθέτει,
όπως: πλαστικά ποτηράκια, αυγοθήκες, πλαστικά μπουκάλια νερού και
γάλατος από τα οποία αφαιρούμε το πάνω μέρος, πλαστικά ή χάρτινα
κουτιά  ανθεκτικά  που  αποτελούν  συσκευασίες  διαφόρων  ποτών  και
τροφίμων, γλαστράκια, καφάσια μαναβικής ή άλλα κιβώτια σποράς και
γενικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε οποιοδήποτε «άχρηστο» υλικό, για
να  φτιάξουμε  το  σπορείο  μας,  χωρίς  να  χρειάζεται  να  τρέχουμε  στα
μαγαζιά και να πληρώνουμε για να προμηθευτούμε τα έτοιμα σπορεία-
φυτοδοχεία του εμπορίου (όχι ότι αυτό είναι απαγορευτικό).

ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΜΑΣ

 Κάνουμε  τρυπούλες  στη  βάση  του
σπορείου  μας  για  να  φεύγει  η  περίσσια
του νερού και  να υπάρχει  ο απαραίτητος
αερισμός.  Εάν  χρησιμοποιήσουμε  καφάσι
για σπορείο, τότε βάζουμε κάτω νάιλον και
το  τρυπάμε.  Τις  τρύπες  μπορούμε  να  τις
κάνουμε  εύκολα  με  πυρωμένο  καρφί  ή

χοντρό σύρμα.
 Γεμίζουμε το σπορείο μας με καλό αφράτο φυτόχωμα κατά τα 2/3 και
καταβρέχουμε χορταστικά. Θα διαπιστώσουμε πως το χώμα θα κατέβει
ελαφρώς.
 Από τους μεγαλύτερους σπόρους (π.χ. κολοκύθα) θα βάζουμε από ένα
σε κάθε θέση. Για τα φυτά με μικρού μεγέθους σπόρους (π.χ. ντομάτα,
πιπεριές κ.λ.π.) ρίχνουμε 3-4 σε κάθε θέση για να εξασφαλίσουμε πως
ένας τουλάχιστον θα φυτρώσει.
 Ο  κανόνας  της  κάλυψης  των  σπόρων  είναι  το  χώμα  που  θα  τους



σκεπάσει να είναι 2-3 φορές το ύψος τους. Δηλαδή για την περίπτωση
των  σπόρων  ντομάτας  ελάχιστο  χώμα  ώστε  να  μη  φαίνονται  είναι
αρκετό, ενώ τους σπόρους κολοκυθιού τους βάζουμε 2-3 εκατοστά στο
χώμα. Με τη βοήθεια της μύτης ενός μολυβιού μπορούμε εύκολα να
πετύχουμε το βάθος σποράς που επιθυμούμε.
 Εάν για σπορείο χρησιμοποιούμε καφάσι και οι σπόροι μας είναι πολύ
μικροί (π.χ. μαρούλι, μαϊντανός), τότε παίρνουμε μια μικρή ποσότητα
σπόρων και μια μεγαλύτερη ποσότητα χώματος και τα ανακατεύουμε.
Ο λόγος που το κάνουμε είναι για να διανείμουμε τούς σπόρους πιο
εύκολα  σε  ίσες  αποστάσεις,  χωρίς  να  χρειαστεί  να  ανοίγουμε
τρυπούλες. Για μεγάλους σπόρους δεν είναι απαραίτητο, καθώς τους
βλέπουμε εύκολα με το μάτι.
 Πιέζουμε ελαφρά το χώμα που προσθέσαμε με τα δάχτυλά μας και
ποτίζουμε πολύ ελαφρά. Σε αυτή τη φάση το πότισμα πρέπει να γίνει
πολύ προσεκτικά για να μη παρασυρθούν τα σποράκια μας από μια
μεγάλη ποσότητα νερού και δε βλαστήσουν ποτέ.
 Ένα  ποτιστήρι  με  μικρές  τρυπούλες  είναι  ιδανικό  για  τα  πρώτα
ποτίσματα  του  σπορείου  μας.  Ένα  αυτοσχέδιο  ποτιστήρι  μπορούμε
πολύ εύκολα να φτιάξουμε ανοίγοντας πολλές μικρές τρυπούλες, με τη
βοήθεια ενός λεπτού πυρωμένου σύρματος,  στο καπάκι  ενός μικρού
πλαστικού μπουκαλιού νερού.
 Για  να  γνωρίζουμε  τι  έχουμε  φυτέψει,  σε  κάθε  θέση  φύτευσης
μπορούμε  να  τοποθετήσουμε ταμπελάκια με  τα  βασικά  στοιχεία  του
φυτού μας, όπως όνομα φυτού και ημερομηνία σποράς. Αυτό θα μας
βοηθήσει να παρακολουθούμε την ανάπτυξη των φυτών μας, αλλά και
να μη μπλέξουμε τις ποικιλίες σε περίπτωση ίδιων λαχανικών.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ

Οι  σπόροι  των  φυτών,  όπως  όλοι  οι  ζωντανοί  οργανισμοί,  για  να
αναπτυχθούν χρειάζονται τροφή, νερό, αέρα, κατάλληλη θερμοκρασία.
Η διατροφή τους εξασφαλίζεται με το κατάλληλο υπόστρωμα σποράς.
Το  νερό  ποτίσματος  πρέπει  να  είναι  τόσο όσο χρειάζονται  οι  σπόροι,
ώστε  να  έχουν  την  κατάλληλη  υγρασία  που  θα  τους  βοηθήσει  να
φυτρώσουν.  Όταν  επικρατούν  υψηλές  θερμοκρασίες  χρειάζεται  να
ποτίσουμε αρκετές φορές μέχρι να φυτρώσουν Το χώμα πρέπει να είναι,
πάντοτε, ελαφριά βρεγμένο. Πρέπει λοιπόν όταν βυθίζουμε το δάκτυλο
μας στο χώμα να μην τρέχει νερό, απλά να νιώθουμε την υγρασία.



Η θερμοκρασία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο να φυτρώσουν σε μεγάλο
ποσοστό οι σπόροι. Τα φυτά που αναπτύσσονται το καλοκαίρι (τομάτες,
πιπεριές,  μελιτζάνες,  αγγουράκια,  κολοκυθάκια  κ.ά.)  χρειάζονται
υψηλότερες θερμοκρασίες, της τάξης των 20-25 βαθμών Κελσίου, για να
έχουμε  ικανοποιητικό  ποσοστό  φυτρώματος.  Το  σπορείο  μας,  λοιπόν,
θέλει ζεστό μέρος, όταν έχει κρύο και αν το έχουμε έξω το σκεπάζουμε το
βράδυ με φύλλο πλαστικό ή με κάποιο άλλο κάλυμμα. Μια θερμοκρασία
μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου είναι ιδανική.
Τα σπορεία θα πρέπει να αερίζονται κάθε μέρα, επειδή τα φυτά αγαπούν
τον φρέσκο αέρα.
Αφού ξεπροβάλλουν τα πρώτα φυτά, μπορούμε τις ηλιόλουστες ημέρες
να τα αφήνουμε εκτεθειμένα στον ήλιο για κάποιες ώρες. Οι ευεργετικές
ιδιότητες του ήλιου θα βοηθήσουν στην γρήγορη ανάπτυξή τους και στην
ευρωστία της μετέπειτα ζωής τους.
Αν ο χώρος όπου βρίσκεται το σπορείο δε φωτίζεται από ήλιο, θα πρέπει
να καταφύγουμε στο τεχνητό φως, το οποίο πάντως σε καμιά περίπτωση
δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ευεργετικό φως του ήλιου.

ΠΟΤΕ ΑΡΑΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΑΣ

Αν έχουμε φυτέψει σε γλάστρα ή κάπου αλλού πολλούς σπόρους μαζί,
όταν  φτάσουν  τα  5 cm,  θα  πρέπει  να  τα  μεταφυτέψουμε  με  μεγάλη
προσοχή σε ατομικά φυτοδοχεία μόνα τους, για να έχουν πλούσια τροφή
και άνεση χώρου για να αναπτυχθούν ομαλά. Συχνά το ριζικό σύστημα
των φυτών είναι μεγαλύτερο από το υπέργειο τμήμα τους, πράγμα που
σημαίνει πως θέλουν κάμποσο χώρο για να εξαπλωθούν κάτω από τη γη
και να αποδώσουν την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη.
Η μεταφύτευση γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως με τους σπόρους, μόνο
που εδώ θα πρέπει να βάλουμε το φυτό στο χώμα μέχρι το ύψος των
πρώτων φύλλων του.

ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΑΣ

Όταν  τα  φυτά  στο  σπορείο  αποκτήσουν  4  πραγματικά  φύλλα,  τα
εκθέτουμε  σταδιακά  στις  εξωτερικές  συνθήκες  περιβάλλοντος,  ενώ
παράλληλα ελαττώνουμε και το πότισμα των φυτών. Η διαδικασία αυτή
λέγεται «ψήσιμο» των φυτών και έχει στόχο να σκληραγωγήσει τα φυτά
ώστε να αποφύγουν το σοκ της μεταφύτευσης σε κανονικές συνθήκες



χωραφιού. Από την άλλη πλευρά βοηθάμε και τα φυτά να γίνουν πιο
ανθεκτικά σε τυχόν προσβολές.

ΠΟΤΕ ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Τώρα θα περιμένουμε μέχρι τα φυτά μας να φτάσουν το ύψος των 15 ή
και περισσότερο εκατοστών για να κάνουμε τη μεταφύτευση στην τελική
τους θέση, δηλαδή στον κήπο μας ή αν δεν έχουμε κήπο, σε μεγάλες
γλάστρες.
Αφαιρούμε προσεκτικά τα φυτά από τα φυτοδοχεία τους, φροντίζοντας
να βγαίνει όλο το χώμα μαζί με το φυτό. Τοποθετούμε το φυτό στη γούβα
μέχρι το ύψος των πρώτων μίσχων. Όχι λιγότερο. Αυτό θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη καλού ριζικού  συστήματος,  απαραίτητου για  την  περαιτέρω
ανάπτυξη του φυτού.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όσον  αφορά τους  σπόρους  που  θα  χρησιμοποιήσουμε,  τονίζουμε  ότι
πρέπει να αποφεύγονται τα υβρίδια και οι γενετικά τροποποιημένοι και
να  προτιμήσουμε  παραδοσιακούς  ελληνικούς  σπόρους,  τους  όποιους
μπορούμε  να  προμηθευτούμε  από  καλλιεργητές  που  γνωρίζουμε  ότι
κρατούν δικό τους σπόρο από ντόπιες ποικιλίες φυτών που καλλιεργούν.
Οι παραδοσιακοί σπόροι, έχουν ασύγκριτα καλύτερη γεύση από ότι τα
άνοστα  υβρίδια,  πολύ  μικρότερη  ανάγκη  για  φυτοφάρμακα  και
μεγαλύτερες αντοχές, τόσο στην ξηρασία, όσο και στις ασθένειες.



ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
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Αγγούρι 5
Άνηθο 3
Αντίδι 5
Αρακάς 3
Καλαμπόκι 2
Καρότο 3
Καρπούζι 4
Κολοκύθι 4
Κουκί 2
Κουνουπίδι 4
Κρεμμύδι 1
Λάχανο 4
Λαχανίδα 4
Μαϊντανό 1
Μαρούλι 6
Μελιτζάνα 4
Μπιζέλι/Αρακάς 3
Μπάμια 5
Μπρόκολο 4
Ντομάτα 4
Παντζάρι 4
Πατάτα
Πεπόνι 5
Πιπεριά 2
Πράσο 2
Ραδίκι 4
Ραπανάκι 4
Ρόκα 3
Σέλινο 3
Σέσκουλο 4
Σκόρδο
Σπανάκι 5
Φακή 3
Φασόλι 3

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από το μικροκλίμα της κάθε περιοχής.

*ΠΗΓΗ ΠΕΛΙΤΙ

Μέση διάρκεια 
ζωής σπόρων*
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Αγγούρι              
Καλαμπόκι        
Καρότα           
Κολοκύθι      
Κρεμμύδι              

Λάχανα            

Μαϊντανός        
Μάραθος      

Μαρούλι            
Μελιτζάνα 
Μπιζέλια                  

Ντομάτα                  
Πατάτες             

        
Πιπεριά     
Πράσο          

Ρεπάνια           
        

Σκόρδο        

Σπανάκι      
Φασόλια                

Φράουλα           
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Συγκαλλιέργειες – Ποιες επιτρέπονται και ποιες όχι
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ΠΗΓΗ: Πελίτη Τοπική Οργάνωση Κοζάνης (Facebook) : Όχι

Αποστάσεις Φύτευσης Λαχανικών
Στις σειρές (σε εκατοστά) Στις γραμμές (σε εκατοστά)

Αγγούρι 30 – 45 120 – 180
Άνηθος 10 – 15 60 – 80
Καλαμπόκι 20 – 30 75 – 90
Καρότο 5 – 7,5 40 – 60
Καρπούζι 90 – 180 150 – 250
Κολοκύθα 60 – 70 90 – 150
Κουνουπίδι 30 – 60 60 – 90
Κρεμμύδι 5 – 10 30 – 45
Λάχανο 30 – 45 60 – 90
Μαρούλι 20 – 30 30
Μελιτζάνα 45 – 60 60 – 90
Μπάμια 30 – 45 60 – 90
Μπιζέλι 5 – 7,5 30 – 75
Μπρόκολο 30 – 60 60 – 90
Ντομάτα 60 – 90 90 – 120
Παντζάρι/Τεύτλα 5 – 10 45 – 60
Πατάτα 25 – 30 60 – 90
Πεπόνι 90 – 180 150 – 250
Πιπεριά 30 – 60 60 – 75
Πράσο 10 – 15 30 – 35
Ρόκα 10 – 15 20 – 30
Σέλινο 15 – 25 30 – 40
Σκόρδο 10 – 20 30 – 40
Σπανάκι 7,5 – 15 30 – 45
Φασόλια Αναρριχώμενα 10 – 30 60 – 90
Φασόλια Θάμνοι 5 – 10 60 – 90



ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ

Τι  είναι; 

Το  κόμποστ είναι μερικώς αποσυντεθειμένη οργανική ύλη.

Προέρχεται από τα φυτικά υπολείμματα του  κήπου  και
της κουζίνας μας, τα οποία η ίδια η φύση μετατρέπει σε
ένα πλούσιο φυτόχωμα, που χρησιμεύει για λίπασμα και
βελτιωτικό  του  εδάφους  .  Είναι  αγνό,  καθαρό και
φυσικό.

Τα  φυτικά  κατάλοιπα  των  κήπων  και  της   κουζίνας
συνιστούν  το  30% του  όγκου  των  σκουπιδιών  που
στέλνουμε  στις  χωματερές.  Το  κόμποστ  είναι  φυσική
οργανική  ουσία,  η  οποία  επιστρέφοντας  στο  έδαφος  το  κάνει  πιο
εύφορο.
Αυξάνει τη ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί το νερό. 
Γενικά θεωρείται ανώτερο από την κοπριά και σαφώς πιο ατοξικό από τα
λιπάσματα.

Σωστό χώμα  υγιή φυτά  καθαρός αέρας

Πώς γίνεται; 

Η  κομποστοποίηση  ακολουθεί  τον  βιολογικό
κύκλο  της  Ζωής:  ανάπτυξη και  φθορά.   Τα
κλαδέματα  του  κήπου  και  τα  φυτικά
υπολείμματα  από  τις  τροφές  μας,  που
αποτελούν  τον  σωρό  του  κόμποστ,  γίνονται  η

τροφή για μικροοργανισμούς, μύκητες, βακτηρίδια, έντομα και ζωύφια.
Με  αυτό  τον  τρόπο  ανακυκλώνουν  στον  δικό  τους  οργανισμό  τα
θρεπτικά  συστατικά  από  τα  φυτά  που  αποσυντίθενται  και  τα
επιστρέφουν με το κόμποστ πίσω στο έδαφος. 



Από τι αποτελείται ο  σωρός;

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ  ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΦΥΤΟ

 «Πράσινα» και «καφέ»  

Τα  «πράσινα» ή πηγές ενέργειας παρέχουν το άζωτο. Εμπεριέχουν
υψηλά ποσοστά υγρασίας και αποσυντίθενται γρήγορα.

Τα  «καφέ» ή δημιουργοί όγκου είναι οι φορείς του άνθρακα. Είναι
ξηρά, εμπεριέχουν χαμηλό ποσοστό υγρασίας και αποσυντίθενται

αργά.

Φροντίστε η αναλογία καφέ/πράσινο να είναι 2 προς 1 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΦΕ

Υπολείμματα από λαχανικά Ξερά φύλλα

Κομμένο χόρτο (γκαζόν) Κομμένα κλαδιά

Πράσινα φύλλα Πριονίδι, ροκανίδι

Μαραμένα λουλούδια Άχυρο

Υπολείμματα καφέ και φίλτρο Χαρτί (θήκες αυγών, ρολό
τουαλέτας, χαρτοπετσέτες)

Φύλλα τσαγιού και φακελάκια Τσόφλια αυγού

Υπολείμματα από φρούτα

Κοπριά (Μόνο από φυτοφάγα ζώα)



Ο σωρός μας

                      Tι βάζουμε                      και                          τι δε βάζουμε

 Φλούδια μπανάνας, 
καρπουζιού ή πεπονιού (μόνο
τεμαχισμένα σε μικρά 
κομμάτια) 

 Σπόροι 
 Μπαγιάτικο ψωμί 
 Δημητριακά 
 Φύκια 
 Χώμα που δεν χρησιμοποιείτε
 Αλεύρι 
 Ρύζι 
 Καπνός 

 Καλύτερα  να αποφεύγονται 
επειδή αποσυντίθενται 
δύσκολα:

 Κουκούτσια ελιών 

 Φλούδια ξηρών καρπών

 Φλούδια 
εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, 
λεμόνια, μανταρίνια, κλπ) 

 Φύλλα ευκαλύπτου (είναι 
τοξικά) 

 Πευκοβελόνες 
 Νοβοπάν (περιέχει χαλκό, 

αρσενικό και χρώμιο) 
 Χαρτί γυαλιστερό 
 Χαρτί με χρώμα ή μελάνι 
 Κρέας και ζωικά προϊόντα 
 Λάδι 
 Γαλακτοκομικά 
 Πλαστικά 
 Μέταλλα 
 Χημικά (ζιζανιοκτόνα, 

μυκητοκτόνα κλπ.) 

 Άρρωστα φύλλα ή φυτά και 
ζιζάνια 

Πως να φτιάξετε το σωρό
(Θερμή μέθοδος)

1. Μαζέψτε τα οργανικά υπολείμματα της κουζίνας («πράσινα») που
περιγράψαμε παραπάνω σε ένα μικρό κάδο ή σωρό. Τεμαχίσετε τα
μεγάλα  ή  ογκώδη  υλικά  σε  μικρά  κομματάκια  ούτως  ώστε  να
αναπτυχθούν περισσότεροι μικροοργανισμοί και να επιταχυνθεί η
διαδικασία.

2. Αναμείξτε με ξερά φύλλα, κομμένα κλαδάκια κλπ. («καφέ»)
3. Ελέγξετε την  υγρασία του σωρού. Το μίγμα πρέπει να είναι τόσο

υγρό ώστε να μην στάζει, όπως ένα καλά στιμμένο σφουγγάρι.
4. Συνεχίστε να προσθέτετε υλικά μέχρι να φτιάξετε τον σωρό σας ο

οποίος για να θερμανθεί δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 1μ x
1μ x 1μ και όχι μεγαλύτερος από 1,80μ (διότι τότε εμποδίζεται η
σωστή κυκλοφορία του οξυγόνου).

5. Ανακατεύετε κάθε 5-6 ημέρες τον σωρό.



Έτοιμο κόμποστ! 

Η  διαδικασία  που περιγράψαμε χρειάζεται  περίπου  ένα μήνα  για να
ολοκληρωθεί.  Αν  οι  παρεμβάσεις  σας  είναι  σπανιότερες,  τότε  η
διαδικασία θα διαρκέσει περισσότερο αλλά πάλι θα πάρετε κομπόστ. 
Κατά την φάση της θέρμανσης (ζύμωση) ο σωρός μειώνεται στο μισό του
αρχικού του όγκου. Για να ολοκληρωθεί  η διαδικασία χρειάζονται 4–8
εβδομάδες ακόμη ώστε το κόμποστ να ωριμάσει. Το έτοιμο κόμποστ έχει
σκούρο καφέ χρώμα, θρυμματίζεται εύκολα, έχει μία ευχάριστη μυρωδιά
νωπού χώματος και δεν αναγνωρίζεται κανένα από τα αρχικά συστατικά
Το  ώριμο κόμποστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κήπο ή στις γλάστρες
οποιαδήποτε  εποχή του χρόνου. Δεν υπάρχει κίνδυνος η δόση να είναι
υπερβολική διότι  τα θρεπτικά συστατικά απελευθερώνονται σιγά- σιγά
στο έδαφος.

 (Ψυχρή μέθοδος)

Υπάρχουν  πολλοί που έχουν την διάθεση να ασχοληθούν αλλά δεν έχουν
τον χρόνο. Τότε θα αφήσουν την φύση να ενεργήσει μόνη της και απλώς
η διαδικασία θα διαρκέσει περισσότερο. 

Στην προκειμένη περίπτωση τα υλικά τοποθετούνται  σε  στρώσεις  και
παραμένουν εκεί μέχρι να κομποστοποιηθούν. Πρώτα θα γίνει το κάτω
στρώμα το οποίο μπορείτε σταδιακά να το αφαιρείτε με την τσουγκράνα
και να το χρησιμοποιείτε. Ένα μειονέκτημα  αυτής της μεθόδου είναι ότι,
επειδή  τα  υλικά  δεν  θερμαίνονται  σε  υψηλές  θερμοκρασίες,  τυχόν
παθογόνοι  οργανισμοί  ή αρρώστιες των φυτών που προϋπήρχαν δεν
εξοντώνονται.  Κάποιος  όμως  που  γνωρίζει  τον  κήπο  του  μπορεί  να
αποφύγει  να  ρίχνει  τα  άρρωστα  φυτά  στον  σωρό.  Άλλο μειονέκτημα
είναι ότι τα υπολείμματα κουζίνας αν αφεθούν σε ανοιχτό σωρό χωρίς
να αναδεύονται μπορεί να προσελκύσουν στον κήπο βλαβερά ζωύφια ή
αρουραίους.  Γι’  αυτό  καλόν  είναι  να  μη  μένουν  εκτεθειμένα  στην
επιφάνεια αλλά πάντα να καλύπτονται με ένα στρώμα «καφέ» υλικών.
Άλλη  λύση  είναι  να  χρησιμοποιήσετε  αποκλειστικά  και  μόνο  τα
κλαδέματα του κήπου σας,  μέθοδος  αργής αποσύνθεσης αλλά χωρίς
παρενέργειες.   Η  ψυχρή  μέθοδος μπορεί  να  χρειαστεί και 
ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα όμως είναι εξ’ ίσου καλό
με την θερμή μέθοδο και η συνεισφορά μας στην ανακύκλωση και την
μείωση των απορριμμάτων εξ’ ίσου σημαντική.



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Το  να  καλλιεργήσουμε  παραδοσιακούς  σπόρους  δε  σημαίνει  ότι
καλλιεργούμε βιολογικά.   Αυτοί  οι  σπόροι  δίνουν ανθεκτικότερα φυτά
και  πιο  προσαρμοσμένα  στα  κατά  τόπους  περιβάλλοντα,  αλλά  αν
θέλουμε βιολογικά προϊόντα απαιτούνται και άλλα.

Βιολογική καλλιέργεια σημαίνει ότι τα φυτά μου αναπτύσσονται σε ένα
υγιές  περιβάλλον  στο  οποίο
συνυπάρχουν  ακόμα  και  οι  επιβλαβείς
παράγοντες (έντομα, μύκητες κλπ) αλλά
σε   αριθμούς  που  δεν  προκαλούν
καταστροφή.

Βασικό  στοιχείο  του  υγιούς
περιβάλλοντος είναι το έδαφος.

Για  τη  σωστή  συμπεριφορά  του
βιοκαλλιεργητή  απέναντι  στο  έδαφος
του  απαραίτητη  είναι  η  γνώση της
οξύτητας (pΗ) του εδάφους. (Η εξέταση
αυτή είναι αρκετά εύκολη).  Από το pΗ εξαρτάται κατά πόσο μπορούν να
αφομοιωθούν διάφορα θρεπτικά συστατικά. Το κάθε φυτό ευδοκιμεί σε
ορισμένο  pΗ,  πράγμα  που  πρέπει  να  το  λάβουμε  υπόψη  μας  και  να
διορθώνουμε το έδαφος όταν χρειάζεται.

Εάν  το  έδαφος  μας  είναι  όξινο,  (χαμηλό  pΗ)  πρέπει  να  προσθέσουμε
ασβέστιο. Το  ασβέστιο  βρίσκεται  στη  φύση σαν  ορυκτό  με  τη  μορφή
μαρμαρόσκονης, δολομίτη, κιμωλίας, ασβεστόλιθου κλπ.

Εάν όμως το έδαφος μας είναι αλκαλικό, τότε κάνουμε χλωρή λίπανση με
ψυχανθή, δηλαδή σπέρνουμε ψυχανθή και όταν μεγαλώσουν οργώνουμε
το έδαφος αφήνοντας τα ψυχανθή μέσα στο χώμα.  Άλλος τρόπος είναι
να  προσθέσουμε  οξέα,  που  περιέχονται  σε  επαρκείς  ποσότητες  στις
πευκοβελόνες.

Όπως προαναφέραμε, το πλούσιο και υγιές έδαφος παίζει βασικό ρόλο
στην  οικολογική  γεωργία.   Για  να  έχουμε  πλούσιο  έδαφος  απαιτείται
εμπλουτισμός του με 2 έως 3 τόνους κομπόστ ανά στρέμμα (2-3 κιλά ανά
τετραγωνικό  μέτρο).  Αν  όμως  δεν  διαθέτουμε  κομπόστ,  τότε
χρησιμοποιούμε 3 έως 6 τόνους κοπριά καλά χωνεμένη ανά στρέμμα,
ανάλογα με το πόσο γόνιμο ή όχι είναι το έδαφος μας.



Πρόληψη

Στη βιολογική γεωργία η πρόληψη παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Γι' αυτό θα
πρέπει: 

• Να χρησιμοποιούμε πάντα υγιείς σπόρους και φυτά.
• Να κάνουμε σωστή λίπανση.
Προσοχή:  η  νωπή  κοπριά  είναι  καταστροφική  διότι:  α)  έχει  τοξικές
ουσίες,  β)  τα βακτηρίδια της  αποσύνθεσης παίρνουν το άζωτο για να
συντηρηθούν  τα  ίδια,  γ)  καίγονται  τα  φυτά  λόγω  της  υψηλής
θερμοκρασίας  που  αναπτύσσεται  από  την  αποσύνθεση,  δ)  έλκουν
ασθένειες και παράσιτα.
• Να  καταστρέφουμε  υπολείμματα  φυτών  προηγούμενων
καλλιεργειών γιατί φιλοξενούν έντομα και ασθένειες.
• Δεν πρέπει να φυτεύουμε το ίδιο λαχανικό για πολλά χρόνια στο
ίδιο  μέρος,  γιατί  γίνεται  καχεκτικό  και  αυξάνονται  οι  νηματώδεις.  Το
καλύτερο είναι κάθε χρόνο να αλλάζουμε μέρος (αμειψισπορά).
• Να φυτεύουμε τα λαχανικά μας σε σειρές εναλλάξ με συντροφικά
φυτά, δηλαδή με φυτά που αλληλοπροστατεύονται από τις ασθένειες.
Για  όσα  φυτά  μεταφυτεύονται,  δηλαδή  ντομάτα,  μελιτζάνα,  πιπεριά,
μαρούλι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για συντροφικά τους κυρίως
σκόρδο,  κρεμμύδι  και  πράσο,  διότι  απωθούν  τα  έντομα  και  έχουν
αντισηπτικές ιδιότητες.
• Ειδικά  για  λαχανικά  πρέπει  να  μεριμνούμε  ώστε  το  όργωμα  να
γίνεται  σε  15-20  πόντους  βάθος,  αποφεύγοντας  αν  είναι  δυνατόν  τα
βαρέα  μηχανήματα  γιατί  συμπιέζουν  το  χώμα  και  το  κάνουν
αδιαπέραστο από το νερό, σε μικρό βάθος. Επίσης, δεν του επιτρέπουν
να  στραγγίζει  καλά.  Αυτό  ως  γνωστόν,  έχει  αρνητικές  επιπτώσεις  στα
φυτά (αρρώστιες, σάπισμα).

Ορισμένοι τρόποι καταπολέμησης ασθενειών.
Όπως  αναφέραμε  στην  οικολογική  γεωργία  οι  ασθένειες
καταπολεμούνται  με  την  πρόληψη  κυρίως,  παρά  με  θεραπευτικά
παρασκευάσματα.  Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουμε πλούσιο
και  πλήρες  έδαφος,  ώστε  να  έχουμε  υγιές  φυτό.   Να  ακολουθούμε
επίσης τις οδηγίες πρόληψης ώστε τα φυτά μας να μην προσβάλλονται
από  ασθένειες  ή  όταν  προσβάλλονται,  να  είναι  ισχυρά  ώστε  να  τις
καταπολεμήσουν μόνα τους.
Με  τις  προϋποθέσεις  αυτές,  οι  πιο  κάτω  τρόποι  καταπολέμησης  των
ασθενειών είναι άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο αποτελεσματικοί.



Καταπολέμηση ζωυφίων- εντόμων

α) Τσουκνίδα: Παίρνουμε 1 κιλά χλωρή ή 0,15 κιλά ξερή και τη ρίχνουμε
σε 10 κιλά νερό.  Την ανακατεύουμε κάθε μέρα επί δύο εβδομάδες.  Το
ζουμί  αυτό  το  σουρώνουμε  και  το  χρησιμοποιούμε  σαν  θεραπευτικό.
Ραντίζουμε 3 φορές την εβδομάδα: 1 μέρος ζουμί σε 1 μέρος κρύο νερό,
επί 2 εβδομάδες.

Προσοχή στα μπουμπούκια και στα νεαρά βλαστάρια γιατί δεν αντέχουν.
Για φυτά με νεαρά βλαστάρια ή μπουμπούκια, αραιώνουμε το 1 μέρος
ζουμί  σε  3  μέρη  νερό.  Μπορούμε  να  ραντίσουμε  και  προληπτικά.
Απωθεί  τα  έντομα.  Για  αναζωογόνηση  των  απαιτητικών  λαχανικών,
ποτίζουμε τις ρίζες με 1 μέρος ζουμί σε 9 μέρη νερό.

β)  Ξεβοτανίζουμε  τα  ζιζάνια  μέσα  και  γύρω  από  τον  κήπο  πριν
φυτέψουμε  γιατί  υποθάλπουν  ζωύφια  που  μεταπηδούν  στα
νεοφυτεμένα φυτά μας (ψυλο-σκάθαρα).

γ)   Πύρεθρο  (Ryania  Compounts):  Είναι  φυσικό  εντομοκτόνο.
Χρησιμοποιείται  για  άμεση  καταπολέμηση.  Είναι  αρκετά
αποτελεσματικό.  Ραντίζουμε  ή  σκονίζουμε  ανάλογα  με  τη  συνταγή.
(Υπάρχει πύρεθρο εισαγόμενο από τη Γερμανία).  Όταν ραντίζουμε, το
διαλύουμε σε νερό 40 °C για να εξατμίζεται, γιατί δρα εξατμιζόμενο.

Τον χαλκό καλό θα είναι να τον αποφεύγουμε, γιατί σκοτώνει τη ζωή του 
εδάφους, τα χρήσιμα ζωύφια και το κυριότερο, αφήνει μόνιμα κατάλοιπα
στο έδαφος.

Καταπολέμηση μυκήτων

● Μείγμα από ξύδι, λάδι, σαπούνι και ζεόλιθο
Σε τέσσερα λίτρα νερό προσθέτουμε από μία κουταλιά της σούπας ξύδι,
λάδι  κάνει  και  το σπορέλαιο,  σαπούνι πράσινο τριμμένο (εναλλακτικά
υγρό πιάτων) και τέλος 2% ζεόλιθο πούδρα.  Ψεκάζουμε τα φυτά μας
πολύ καλά και από την κάτω πλευρά των φίλων και πάντα πολύ νωρίς το
πρωί η αργά το απόγευμα. Μπορείτε να προσθέσετε και μισό κουταλάκι
της σούπας σόδα φαγητού για καλλίτερα αποτελέσματα.

● Γάλα
Με το γάλα μπορούμε να καταπολεμήσουμε τούς μύκητες.  Αραιώνουμε
1 λίτρο γάλα κατά προτίμηση ξινισμένο με 2 λίτρα νερό και ψεκάζουμε
καλά όλο το φυτό.



Νηματώδεις

Τον  κατιφέ  μπορούμε  να  τον  χρησιμοποιήσουμε  σαν  προκαλλιέργεια,
αλλά και ενδιάμεσα στα φυτά.

Γυμνοσάλιαγκες και Σαλιγκάρια

Επειδή βγαίνουν τη νύχτα, ενώ τη μέρα κρύβονται στη σκιά, κάτω από
πέτρες  ή  ξύλα,  τους  βάζουμε  για  παγίδα μισή πορτοκαλόφλουδα στο
έδαφος  όπου  και  κρύβονται.   Έτσι,  μπορούμε  να  τους  μαζέψουμε.
Μπορούμε επίσης να βάλουμε στο χώμα σανίδι και από κάτω του λίγο
μαρούλι με πίτυρο ή στάχτη όπου και παγιδεύονται.

Επίσης, μπορούμε να μαζέψουμε τα σαλιγκάρια κάτω από πέτρες, στη
βάση τοίχων και φρακτών ή κάτω από σανίδες, όταν ο καιρός είναι ξηρός.
Αν έχουμε μεγάλο πρόβλημα, μπορούμε να προστατέψουμε τα φυτά μας
ρίχνοντας γύρω τους στάχτη από ξύλα. Τα σαλιγκάρια δεν μπορούν να
την περάσουν. Προσοχή να μην βραχεί.

Άλλοι τρόποι καταπολέμησης

 Σκόνη από τσόφλια αυγών: Απωθεί τα μυρμήγκια.

 Κρεμμύδι – σκόρδο – ρεπάνι – καυτερή πιπεριά – μέντα: Κόβουμε
όλα τα φυτά σε μικρά κομμάτια και τα βάζουμε μέσα σε δοχείο με
νερό σε αναλογία περίπου μισό-μισό. Αν υποστεί ζύμωση γίνεται
πιο  ισχυρό.  Το  αφήνουμε αρκετές  μέρες  ανακατεύοντας  το  λίγο.
Προσθέτουμε λίγο πράσινο σαπούνι και αφού το αραιώσουμε (η
εμπειρία  μας  θα  δείξει  πόσο),  ραντίζουμε  με  αρκετή  ποσότητα
εναντίον των εντόμων.

 Σαπούνι: Αραιώνουμε μαλακό σαπούνι σε νερό και ραντίζουμε. Το 
πράσινο είναι κατάλληλο, αραιωμένο σε πολύ νερό. Καταστρέφει 
τα έντομα.

Ο κάθε βιοκαλλιεργητής λοιπόν, πρέπει να τα λάβει μεν υπόψη του, αλλά
θα πρέπει να πειραματιστεί ο ίδιος, ώστε να βρει στο δικό του έδαφος,
με τις δικές του ιδιαίτερες συνθήκες, ποιοι τρόποι είναι  κατάλληλοι και
ποιες συνταγές είναι πιο αποτελεσματικές.



Η συλλογή σπόρων είναι μια ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία.  Υπάρχουν πολλοί
διαφορετικοί τρόποι για να το κάνεις αυτό.  Παρακάτω θα βρείτε κάποιους από αυτούς

καθώς και βασικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στην προσπάθειά σας να
διατηρήσετε τις αγαπημένες σας ποικιλίες!  

ΠΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΥΣΠΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συλλέγουμε σπόρο από τα πιο αντιπροσωπευτικά φυτά της ποικιλίας, τα πιο καλαίσθητα, υγιή και τα πιο
παραγωγικά, τα οποία είναι καλό να τα σημαδεύουμε με μια κορδέλα.   Προσπαθούμε να συλλέγουμε
σπόρο από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό φυτών μιας ποικιλίας (τουλάχιστον 6-12) και περισσότερα
στάδια  παραγωγής  (αρχή,  μέση,  τέλος  καρποφορίας).   Έτσι  έχουμε  μεγαλύτερες  πιθανότητες  να
διατηρήσουμε όλα τα χαρακτηριστικά  της ποικιλίας!   Βασικό είναι  όταν σπέρνουμε μια ποικιλία να
κρατάμε  στην  άκρη  μια  μικρή  ποσότητα  από  το  σπόρο  για  την  περίπτωση  που  η  καλλιέργειά  μας
καταστραφεί για οποιονδήποτε λόγο.

Ντομάτα

Συλλέγουμε  τις  ντομάτες  όταν  είναι
πολύ ώριμες   Κατόπιν,  τις  κόβουμε
οριζόντια και τις στύβουμε πάνω από
ένα σουρωτήρι,  για να πέσουν μόνο
οι  σπόροι   Πλένουμε  με  άφθονο
νερό  τους  σπόρους  μέσα  στο
σουρωτήρι, ανακατεύοντας με το χέρι
μας  Κατόπιν βάζουμε τους σπόρους
σε  ένα  δοχείο  με  νερό  και
απομακρύνουμε  ότι  επιπλέει
(ακατάλληλοι  σπόροι,  υπολείμματα
σάρκας,  φλούδας,  κλπ.)  
Στραγγίζουμε τους σπόρους και  τους
απλώνουμε  σε  λαδόκολλα  για  να
ξεραθούν.

Κολοκυθάκι, αγγούρι

Διαλέγουμε υγιή φυτά και σημαδεύουμε χαράζοντας
ελαφρά  ένα  Χ  με  μαχαίρι  τον  2ο ή  3ο καρπό  
Φροντίζουμε να κόβουμε τους επόμενους καρπούς
όταν  είναι  πολύ  μικροί   Όταν  ο  καρπός  γίνει
κίτρινος και σκληρός και σταματήσει να μεγαλώνει,
τον αφήνουμε άλλες δέκα μέρες πάνω στο φυτό και
μετά  τον  κόβουμε   Κόβουμε  κατά  μήκος
προσεκτικά, να μην τραυματίσουμε τους σπόρους  
Κάτω από μία βρύση, πιέζουμε τους σπόρους με τα
δάχτυλα  μας  και  με  τη  βοήθεια  του  νερού,
προκειμένου να ξεκολλήσουν από τη σάρκα και  να
πέσουν  σε  ένα  σουρωτήρι   Πλένουμε  καλά  τους
σπόρους και απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα  
Στραγγίζουμε τους σπόρους και τους απλώνουμε σε
λαδόκολλα για να ξεραθούν.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για τις  μεγάλες κολοκύθες δεν ισχύουν
τα  παραπάνω.   Τις  αφήνουμε  να  ωριμάσουν  όλες
πάνω στο φυτό και  όταν τις  κόψουμε για φαγητό,
μπορούμε να κρατήσουμε το σπόρο τους.

Καρπούζι, πεπόνι

Διαλέγουμε  τους  πιο  ωραίους  και
μεγάλους καρπούς από υγιή φυτά και
τους  σημαδεύουμε  χαράζοντας
επιφανειακά  ένα  Χ   Συλλέγουμε
τους  καρπούς  όταν  έχουν  ωριμάσει
πολύ καλά.  Τα πεπόνια είναι ώριμα
όταν  αποκολλώνται  εύκολα  από  το
φυτό.  Τα καρπούζια είναι ώριμα όταν
ξεραθεί  το  φύλλο  και  ο  έλικας  που
βρίσκονται  στην  άκρη  του  μίσχου
τους  Αφαιρούμε τους σπόρους από
τους  καρπούς  και  τους  πλένουμε
καλά για να απομακρύνουμε τυχόντα
υπολείμματα και άδειους σπόρους  
Στραγγίζουμε τους σπόρους και τους
απλώνουμε  σε  λαδόκολλα  για  να
ξεραθούν.

Πιπεριά

Διαλέγουμε υγιή φυτά και σημαδεύουμε με κορδέλα
τον  2ο ή  3ο καρπό  (ένα  καρπό  σε  κάθε  φυτό)  
Αφήνουμε  να  ωριμάσουν  πολύ,  έως  ότου
κοκκινίσουν  και  ζαρώσουν   Παράλληλα
φροντίζουμε  να  κόβουμε  όλους  τους  υπόλοιπους
καρπούς  που  παράγει  το  φυτό,  πριν  ωριμάσουν
εντελώς  Στη συνέχεια ανοίγουμε τους καρπούς και
ξεχωρίζουμε τους  σπόρους  με  τα  δάχτυλα   Τέλος
τους απλώνουμε σε λαδόκολλα για να στεγνώσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Φοράμε πάντα γάντια όταν  παίρνουμε
τους σπόρους από καυτερή πιπεριά!



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΛΟΙ ΟΙ  ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΞΕΡΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ  ΣΚΙΕΡΟ ΚΑΙ  ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ!  Τους μεγάλους
σπόρους, καλό θα ήταν να τους ανακατεύουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για καλύτερο αερισμό  Οι
σπόροι μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια ΜΟΝΟ όταν είναι εντελώς ξεροί (πρακτικά, αυτό σημαίνει
για τους μικρούς, μακρόστενους σπόρους να σπάνε όταν τους λυγίζουμε και για τους μεγάλους σπόρους
να  θρυμματίζονται  όταν  τους  χτυπάμε  με  ένα  σφυρί  και  όχι  να  λιώνουν)   Μπορούμε  να  τους
συσκευάσουμε σε χάρτινα ή υφασμάτινα σακουλάκια, είτε σε γυάλινα βαζάκια  Σε κάθε περίπτωση τους
προφυλάσσουμε από προσβολές τρωκτικών και εντόμων  Βάζουμε ετικέτα με πληροφορίες για το είδος
και το σπόρο, σε κάθε συσκευασία (όνομα ποικιλίας, ημερομηνία συγκομιδής, χαρακτηριστικά του φυτού,
προέλευση του σπόρου κλπ.)   Οι σπόροι διατηρούνται σε καθαρό, σκιερό, δροσερό και ξηρό μέρος για
3-5 χρόνια κατά μέσο όρο.  Προσοχή θέλει σε ορισμένα είδη που έχουν διάρκεια ζωής πολύ μικρότερη
(π.χ. Μαϊντανός: 1 χρόνο!).

Μελιτζάνα

Διαλέγουμε υγιή φυτά και σημαδεύουμε με κορδέλα τον 2ο ή 3ο καρπό (ένα καρπό σε κάθε
φυτό)  Αφήνουμε τον καρπό αυτόν να ωριμάσει τελείως, ώσπου να γίνει κίτρινος και σκληρός
 Παράλληλα φροντίζουμε να κόβουμε όλους τους υπόλοιπους καρπούς που παράγει το φυτό,
πριν ωριμάσουν εντελώς   Συλλέγουμε τους καρπούς που σημαδέψαμε και τους χαράζουμε
ελαφρά  με  το  μαχαίρι  σε  τρεις  μεριές   Βουτάμε  για  λίγα  δευτερόλεπτα  στο  νερό  το
χαραγμένο καρπό και αμέσως μετά τον αφήνουμε στον ήλιο   Επαναλαμβάνουμε αυτήν την
διαδικασία για τρεις ημέρες   Αφήνουμε τις μελιτζάνες στον ήλιο για μερικές ημέρες ακόμη
μέχρι  να  μαλακώσουν   Κόβουμε  τους  καρπούς  κατά  μήκος  στη  μέση  πάνω  από  ένα
σουρωτήρι  Με τη βοήθεια του νερού, κάτω από μία βρύση πιέζουμε με τα δάχτυλα για να
βγουν  οι  σπόροι  από  τη  σάρκα   Ξεβγάζουμε  τους  σπόρους  και  απομακρύνουμε  τυχόν
υπολείμματα  Κατόπιν βάζουμε τους σπόρους σε ένα δοχείο με νερό και απομακρύνουμε ότι
επιπλέει  (ακατάλληλοι  σπόροι,  υπολείμματα  σάρκας,  φλούδας,  κλπ.)   Στραγγίζουμε  τους
σπόρους και τους απλώνουμε σε λαδόκολλα για να ξεραθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλής υγρασίας και ζέστης, οι σπόροι κινδυνεύουν να φυτρώσουν
και χρειάζεται να υποβοηθήσουμε και να επισπεύσουμε τη διαδικασία ξήρανσης (π.χ. με έναν
ανεμιστήρα).

Φασόλι, αρακάς, κουκί

Διαλέγουμε  τα  πιο
εύρωστα  φυτά  και
αφήνουμε  τον  2ο ή  3ο

καρπό αμάζευτο σε κάθε
φυτό  Συλλέγουμε τους
υπόλοιπους  καρπούς  αν
θέλουμε   Αφήνουμε το
φυτό να ξεραθεί εντελώς
 Παίρνουμε  τους
ξερούς  καρπούς  και
αφαιρούμε το σπόρο.

Μαρούλι, ραδίκι, αντίδι, καρότο, άνηθος, μαϊντανός, σέλινο,
ρόκα, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, ρεπάνι

Αφήνουμε τα φυτά που επιλέξαμε για σπόρο, να ανθίσουν και να
σποριάσουν  Σε περιοχές με βαρύ χειμώνα, όταν πρόκειται για
λαχανικά  που  δίνουν  σπόρο  τον  δεύτερο  χρόνο,  μπορούμε  να
μεταφυτεύσουμε  τα  φυτά  και  να  τα  αποθηκεύσουμε  για  να
“ξεχειμωνιάσουν”.   Αφού  τα  βάλουμε  σε  ένα  τελάρο  και  τα
καλύψουμε με άμμο, τα τοποθετούμε σε μέρος ασφαλές από τον
παγετό και νωρίς την άνοιξη τα φυτεύουμε στις νέες τους θέσεις
για  να  ολοκληρώσουν  τον  κύκλο  τους   Όταν  οι  περισσότεροι
σπόροι  είναι  ώριμοι,  κόβουμε  τις  κορυφές  των  φυτών  και  τις
κρεμάμε ανάποδα σε ξηρό μέρος με ένα ταψί από κάτω, για να
πέφτουν  οι  σπόροι   Αργότερα τινάζουμε  και  τους  υπόλοιπους
σπόρους που δεν έχουν πέσει μόνοι τους και κοσκινίζουμε για να
μείνει ο καθαρός σπόρος.

Φτιάξε λοιπόν το δικό σου λαχανόκηπο.  Δούλεψε τη γη και εκείνη θα στο
ανταποδώσει με τον καλύτερο τρόπο.  Φύλαξε σπόρους για την επόμενη χρονιά για

σένα, την οικογένεια σου, τους φίλους σου.  Αξίζει η προσπάθεια.



Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας “Perivos”
Πολυχρόνη Λεμπέση 80 & Ηροδότου

Τηλ. 6977197473   Email: perivos@yahoo.gr
www.perivos.gr
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