




Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό 
Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις» του Πράσινου Ταμείου για 
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων συγκεκριμένων 

αστικών περιοχών, η ΜΚΟ Οργάνωση Γη ανέλαβε την υλοποίηση 
του έργου: «Αστική Γεωργία - Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, 

κατάρτιση κατοίκων περιοχών με χαρακτηριστικά φτωχοποίησης».



λαχανικά
στην 
πόλη

Ο Οδηγος αυτός έχει ως στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση 
σχετικά με την βιολογική καλλιεργεια λαχανικών και βοτάνων μέσα 

στην πόλη. Στον Οδηγο γίνεται προσπάθεια να εξηγηθούν με απλά λόγια 
έννοιες και τεχνικές που έχουν να κάνουν με την άσκηση της Βιολογικής 

Γεωργίας και να δοθούν εφαρμόσιμες και πρακτικές οδηγίες για την 
εφαρμογή τους σε ερασιτεχνική κλίμακα. Εντασσεται  στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες 

Δράσεις» του Πράσινου Ταμείου για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων συγκεκριμένων αστικών περιοχών, η ΜΚΟ Οργάνωση Γη 
ανέλαβε την υλοποίηση του έργου: «Αστική Γεωργία - Ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση; Κατάρτιση κατοίκων περιοχών με χαρακτηριστικά 
φτωχοποίησης». 



Η Οργάνωση Γη
H «Οργάνωση Γη» είναι μια ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), 
που δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει απαντήσεις σε σύγχρονους 
προβληματισμούς που αφορούν στην κοινωνία και στο περιβάλλον. 
Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από ανθρώπους που προέρχονται από 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιστήμες.

Ο βασικός σκοπός της Οργάνωση Γη είναι η ανάπτυξη της 
«Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Νοημοσύνης». Για τη διάδοση αυτής, 
είναι απαραίτητη «η δικτύωση, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα σύγχρονα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης αλλά και των τρόπων που μπορεί ο άνθρωπος, 
μέσα από την καθημερινή δράση και πρακτική, να συνεισφέρει στη 
διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στη κοινωνική πρόοδο.
Ο άνθρωπος καλείται σήμερα να ανακτήσει τον σεβασμό για τον άνθρωπο 
αλλα και να αναλάβει ενεργό δράση για την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής στον πλανήτη μας. Για τον λόγο αυτό τον Ιανουάριο του 2012 η 
Οργάνωση Γη ανοίγει τις πόρτες του Κέντρου της Γης, ενός Κέντρου 
Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης. 
Σκοπός του Κέντρου της Γης είναι να εμπνεύσει στους ανθρώπους την 
απαραίτητη αυτοπεποίθηση ώστε να μπορούν να απολαύσουν και να 
εκτιμήσουν τη δύναμη της ζωής και της φύσης. Από εκεί ξεκινά η καλή 
συμβίωση με τους γύρω μας και συνεχίζει ως την εσωτερική γαλήνη. Το 
Κέντρο της Γης δημιουργήθηκε για να ενημερώνει και κυρίως να εμπνέει 
τους επισκέπτες του, πάντα μέσα στη λογική της συλλογικής δράσης, 
πάνω σε ζητήματα αντιμετώπισης των προβλημάτων της σύγχρονης 
κοινωνίας και να ενίσχυσης της επαφής του ανθρώπου με τη φύση.



Αστική καλλιέργεια   /  
Κηπουρική στην πόλη
Η κηπουρική είναι από εκείνες τις δραστηριότητες που σε φέρνουν σε 
επαφή με τη φύση, άλλα και μας διδάσκουν πολλά για την προέλευση και 
την ποιότητα της τροφής.  
 Έχει αποδειχτεί πως η ενασχόληση με τον κήπο μας προσφέρει χαρά και 
συμβάλλει στη διατήρηση της καλής νοητικής και σωματικής κατάστασης. 
Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κηπουρική, αντλούν χαρά όταν 
βλέπουν τα φυτά τους να μεγαλώνουν. Παράλληλα, η κηπουρική 
συνδέεται με την βελτίωση της φυσικής κατάστασης του σώματος, την 
ευελιξία και την αντοχή. 
Η κηπουρική όμως δεν είναι μόνο ευχάριστη και ωφέλιμη για τους 
μεγάλους, αλλά και για τα παιδιά. Τα βοηθάει να μαθαίνουν την θρεπτική 
αξία των τροφών, τις σωστές διατροφικές συνήθειες,
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Καλλιεργούμε βιολογικά γιατί … 

- παράγει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας 
- υλοποιείται χωρίς την εφαρμογή χημικών φυτοφαρμάκων 
και λιπασμάτων, με υλικά και ουσίες που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν σε ένα αγρόκτημα.
- διατηρήσει και να αυξάνει μακροπρόθεσμα τη γονιμότητα του εδάφους 
κι ενεργοποιεί τους βιολογικούς κύκλους, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροοργανισμών, της εδαφικής χλωρίδας και πανίδας.
- διατηρεί τη γενετική ποικιλομορφία των αγρο-οικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των φυτών και των άγριων ζώων.

Γνωρίζοντας τα φυτά που καλλιεργούμε 
στον κήπο μας 

Τα φυτά καλλιεργούμενα, καλλωπιστικά ή άγρια υπάρχουν παντού γύρω 
μας, αλλά εν τέλει, πόσα καλά τα γνωρίζουμε;   
Σήμερα γνωρίζουμε πως τα φυτά είναι  πολύπλοκα, να παρουσιάζουν μια 
τέτοια εκπληκτική και σύνθετη συμπεριφορά στον τρόπο που αισθάνονται 
το περιβάλλον κι αντιδρούν σε αυτό. Τα φυτά μπορούν επίσης να 
αναπαράγονται εκμεταλλευόμενα άλλους οργανισμούς (επικονιαστές), 
αλλά και να επιλέγουν τους «ικανότερους» μεταξύ των επικονιαστών για 
να μεταφέρουν τη γύρη τους. 
Όπως τα ζώα, έτσι και τα φυτά για να επιβιώσουν στη φύση πρέπει 
να μπορούν να βρίσκουν ενέργεια, να αναπαράγονται, καθώς και να 
προστατεύονται από εξωτερικούς εχθρούς. Τα φυτά είναι επίσης σε 
θέση να υπερασπίζονται τον εαυτό τους από εξωτερικούς εχθρούς 
(κάμπιες κ.ά.), κάνοντας χρήση ενός «οπλοστασίου» που αποτελείται από 
«απίστευτης ποικιλίας τοξικές ουσίες».
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Φτιάξε τον δικό λαχανόκηπό /μπαξέ !           

                    

10 βασικές συμβουλές για έναν επιτυχημένο λαχανόκηπό /μπαξέ με 
λαχανικά εποχής και αρωματικά βότανα : 

1. Καλλιεργούμε σε ηλιόλουστη, απάνεμη θέση, ιδανικά στο νοτιοδυτικό 
μέρος του κήπου για περισσότερο ήλιο, μακρυά από ψηλά δέντρα ή 
θαμνούς που θα σκιάζουν τον λαχανόκηπο. 

2. Φυτεύουμε σε γραμμές, παράλληλες προς τον άξονα που σχηματίζει 
ο Βορράς με το Νότο, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα η ηλιοφάνεια. Τα 
πιο ψηλά φυτά (π.χ. αναρριχώμενα) φυτεύονται στο ανατολικό μέρος του 
λαχανόκηπου για να μη σκιάζουν τα πιο χαμηλά. Φροντίζουμε το σημείο 
να είναι απάνεμο, προστατευμένο από ψυχρούς και ισχυρούς ανέμους. 
Εναλλακτικά μπορούμε να δημιουργήσουμε  ένα φυτικό φράχτη ή να 
προστατεύσουμε τον χώρο με ένα αντιανεμικό δίχτυ.

3. Φυτεύουμε πιο πυκνά από το «κανονικό» για λιγότερα αγριόχορτα και 
μικρότερες ανάγκες σε νερό! 

4. Προτιμάμε ποικιλίες και όχι υβρίδια! Οι τοπικές/ παραδοσιακές 
ποικιλίες έχουν συνήθως λιγότερες απαιτήσεις σε νερό, θρέψη, 
φυτοπροστασία, και μπορούμε να κρατήσουμε  σπόρο για τις 
καλλιέργειες της επόμενης χρονιάς.

5. Προτιμάμε ποικιλίες με μικρό βιολογικό κύκλο και αναρριχώμενες 
εάν είναι εφικτό, για πιο γρήγορες συγκομιδές και εξοικονόμηση χώρου.
- Φυτεύουμε σπορόφυτα λαχανικών (νεαρά φυτά) για πιο γρήγορη 
καλλιέργεια.
- Σπέρνουμε απευθείας στο παρτέρι λαχανικά όπως καρότο, παντζάρι, 
βασιλικό, σέλινο, ρόκα, αντίδι, μαΪντανό, άνιθο, σπανάκι κ.λπ. γιατί δεν 
μεταφυτεύονται εύκολα.



6. Η σειρά των καλλιεργειών παίζει ρόλο! Δεν πρέπει να φυτεύουμε 
συνεχώς στην ίδια θέση  ή στο ίδιο παρτέρι  τα ίδια ή συγγενικά είδη π.χ. 
σολανώδη (ντομάτα, πατάτα, πιπεριά, μελιτζάνα) γιατί  τότε το χώμα θα 
εξαντληθεί, και θα έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο από  εχθρούς-  ασθένειες. 
Ακολουθούμε τον ΧΡΥΣΟ ΚΑΝΟΝΑ της αμειψισποράς: Κάθε φορά 
που μια καλλιέργεια ολοκληρώνει τον κύκλο της, η επόμενη που θα τη 
διαδεχθεί στο παρτέρι πρέπει να μην ανήκει στην ίδια οικογένεια φυτών,  
να μην είναι εξίσου απαιτητική σε θρέψη,  να μην καλλιεργείται για το ίδιο 
εδώδιμο μέρος (π.χ. καρπό, φύλλωμα, υπόγειο μέρος).

7. Τα λαχανικά θέλουν γόνιμο – ζωντανό  έδαφος! Εμπλουτίζουμε τον 
κήπο/ παρτέρι μας με κομπόστ ή καλά χωνεμένη κοπριά προτού το 
καλλιεργήσουμε. Επιπλέον, ανάλογα το λαχανικό προσθέτουμε κατά 
τη φύτευση ή τη σπορά του την απαραίτητη λίπανση (π.χ. κομπόστ ή 
οργανικά λιπάσματα). Τα καλά θρεμμένα φυτά αρρωσταίνουν λιγότερο!

8. Ποτίζουμε με μέτρο! Ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού και του 
εδάφους, ποτίζουμε χωρίς υπερβολές. Π.χ. βαριά εδάφη, πλούσια σε 
οργανική ουσία αργούν να στεγνώσουν και θέλουν αραιό πότισμα, ενώ 
τα ελαφριά, αμμώδη στεγνώνουν γρήγορα και τα ποτίζουμε πιο συχνά. 
Δεν πρέπει να λιμνάζουν νερά στη βάση των φυτών γιατί σαπίζουν και 
γίνονται εστίες βλαβερών εντόμων και κουνουπιών.

9. Πρόληψη πριν την καταπολέμηση. Στα όρια του λαχανόκηπου 
φυτεύουμε εντομοαπωθητικά φυτά (λεβάντα, λουίζα, δεντρολίβανο, 
βασιλικούς) που απωθούν τους εχθρούς των φυτών μας και 
προσελκύουν τα ωφέλιμα έντομα (μέλισσες). Φυτεύουμε κατιφέδες 
ανάμεσα στις ντοματιές, αφού οι ρίζες τους απωθούν τους νηματώδεις 
σκώληκες που προσβάλλουν τις ρίζες της ντομάτας. Αφαιρούμε τα ξερά 
κατώτερα φύλλα των λαχανικών που ακουμπούν στο έδαφος.
10. Αν έχουμε προσβολές από έντομα ή ασθένειες (μύκητες, βακτήρια)  
προστατεύουμε τα φυτά μας με  φυσικές μεθόδους καταπολέμησης (πχ 
παγίδες) και  βιολογικά σκευάσματα.



Που φυτεύουμε τα λαχανικά και τα μυρωδικά μας;

Μέσα στην πόλη αναλόγως με την έκταση και τις υποδομές μας, 
προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε όποιο χώρο 
διαθέτουμε. Ο λαχανόκηπος είναι πιο παραγωγικός, λειτουργικός και 
εύρωστος σε περίπτωση που  φυτεύουμε στο έδαφος, αλλά αρκετά 
φυτά μπορούν να καλλιεργηθούν και σε μπαλκόνια και ταράτσες.  
Προτείνουμε: 

- Γλάστρες ή Ζαρντινιέρες σε μπαλκόνια, ταράτσες, αυλές 
- Σάκους φύτευσης 
- Παρτέρια (με διάφορα υλικά, σε μπαλκόνια ταράτσες, αυλές, κήπους)
- Πρασιές στον κήπο (μικροί χώροι 1- 2 τ.μ στον κήπο, που 
εναλλάσσουμε τα καλλιεργούμενα είδη)
- Μικρός αγρός - κτήμα (αστικό ή περαστικό για όσους τυχερούς 
διαθέτουν έκταση πάνω από 300 τ.μ. )
- Μικρό ερασιτεχνικό θερμοκήπιο (για σπορεία και εκτός εποχής 
καλλιέργεια – συνήθως 5 – 20 τ.μ)
- Κάθετη καλλιέργεια (διάφορες κατασκευές – ιδανική για φράουλες και 
σαλάτες)
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Σχεδιασμός μικρού αστικού λαχανόκηπου      
 

• Αν έχουμε αρκετό διαθέσιμο χώρο, χωρίζουμε την έκτασή μας σε 
πρασιές ή παρτέρια παραλληλόγραμμου σχήματος με κατεύθυνση τον 
άξονα βορρά – νότου για να  αξιοποιούμε καλύτερα την ηλιοφάνεια 
λόγω της τροχιάς που χαράζει ο ήλιος. Αντίστοιχα πράττουμε και για τις 
γραμμές φύτευσης των λαχανικών.

• Σε κήπους με μικρή έκταση έκταση 10- 30  τ.μ. όπου η διάταξή του είναι 
7 επί 6 μέτρα, θα “χάσουμε” πολύτιμο χώρο εάν χαράξουμε διαδρόμους 
ανάμεσα στα παρτέρια. Αρκεί ένας μικρός διάδρομος περιφερειακά του 
λαχανόκηπου για τις καλλιεργητικές εργασίες (βοτάνισμα, συγκομιδή, 
φυτοπροστασία) προκειμένου να μην ελαττώσουμε το εμβαδόν του κάθε 
παρτεριού.

• Καταγράφουμε τα κηπευτικά που θέλουμε ως επί το πλείστον 
καθημερινά στο πιάτο μας. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι ορισμένα από 
αυτά, όπως καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθα και πατάτα καταλαμβάνουν 
πολύ χώρο αν καλλιεργηθούν. Επομένως, επιλέγουμε κηπευτικά που 
μπορούν να δώσουν μιά αξιόλογη παραγωγή αν καλλιεργηθούν σε λίγα 
τετραγωνικά μέτρα χωρίς να καταλαμβάνουν όλη την έκταση.

• Μπορούμε να σχεδιάσουμε υπερυψωμένα παρτέρια ή σαμάρια (rais-
ing beds) για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα και πιο παραγωγικά τον 
διαθέσιμο χώρο. 



Επιλέγουμε το κατάλληλο πολλαπλασιαστικό Υλικό 
(σπόροι , φυτά)    

Η Επιλογή των σπόρων 

Προτιμάμε τις «ντόπιες – τοπικές», «παραδοσιακές» ποικιλίες της 
περιοχής μας και όχι τα υβρίδια που συνήθως παράγονται στο εξωτερικό. 
Οι τοπικές ποικιλίες χαρακτηρίζονται από προσαρμοστικότητα στις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, φέρουν ιδιαίτερα φυσικοχημικά και 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και είναι καταλληλότερες για βιολογική 
καλλιέργεια. 

Μπορούμε να διατηρούμε και τον δικό μας σπόρο 

Εφόσον καλλιεργούμε ποικιλίες έχουμε τη δυνατότητα και να συλλέξουμε 
σπόρο. Δυστυχώς από τα υβρίδια δεν έχει νόημα αυτή η διαδικασία 
αφού ο σπόρος τους δεν θα μας δώσει τα ίδια φυτά που καλλιεργήσαμε. 
Συλλέγοντας και διατηρώντας σπόρο μπορούμε την επόμενη χρονιά 
σπέρνοντας σε δικό μας σπορείο να μεγαλώσουμε τα δικά μας 
σπορόφυτα, αντί να τα προμηθευτούμε. 

Σπορόφυτα - Μεταφύτευση

Αν διαθέτουμε κάποια γνώση κι έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες 
μπορούμε να παράγουμε και μόνοι μας τα σπορόφυτα κηπευτικών 
σε υπαίθρια σπορεία.  Εναλλακτικά, πρέπει να υπάρχει φροντίδα για  
έγκαιρη προμήθεια βιολογικών  φυτάριων, από μονάδα (φυτώριο) .
Στα καλοκαιρινά κηπευτικά συνηθίζεται μεταφύτευση από το σπορείο 
σε φυτώριο (μικρό γλαστράκι/ κυπελάκι), πριν την οριστική μεταφύτευση 
υπαίθρια.  Στα χειμερινά κηπευτικά γίνεται μία μεταφύτευση απευθείας 
από το σπορείο στο χωράφι. Τα φυτά γενικά μεταφυτεύονται σε ηλικία 
6-10 εβδομάδων, σε ύψος περίπου 15-20 εκατοστών και όταν έχουν 
εμφανιστεί 4-6 φύλλα. 



Κατά την διαδικασία της μεταφύτευσης είναι πιθανό να υποστούν  
κάποιο σοκ (μαράζωμα για 3-8 ημέρες, «κάθονται»).  Μπορούμε να 
τα βοηθήσουμε με ψεκασμό διαφυλλικά με κάποιο σκεύασμα με 
εκχυλίσματα φυκιών (διαθέσιμα στην αγορά).

Στοιχεία για τις σπορές – φυτεύσεις 

• Γενικά τα καλοκαιρινά φυτά (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκύθι, 
αγγούρι, γλυκό καλαμπόκι κλπ) φυτεύονται από τέλη Απριλίου και ως 
τέλη Ιουνίου. Καλό είναι να φυτεύουμε σε ‘’χέρια/ σκάλες’’, δηλ. σταδιακά 
και ανά 15- 20 ημέρες, ώστε να μην πέφτει η παραγωγή σας όλη μαζί.  

• Οι ποικιλίες φροντίζουμε να έχουν μικρό βιολογικό κύκλο για να 
έχουμε πιο γρήγορη συγκομιδή και φροντίζουμε να συμβαδίζει η 
πρωιμότητά τους με την εποχή φύτευσης ή σποράς. Για παράδειγμα 
εμείς ξεκινήσαμε τις φυτεύσεις αρχές Ιουλίου, επομένως για τα μεν 
καλοκαιρινά λαχανικά (π.χ. ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκυθάκι) 
επιλέγουμε όψιμη ποικιλία γιατί βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες 
φύτευσης αυτών των κηπευτικών.

• Τα χειμερινά κηπευτικά (μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδια, μαρούλια, 
σαλάτες κλπ) φυτεύονται από αρχές Σεπτεμβρίου και ως τέλη Νοεμβρίου. 



Καλοκαιρινά Λαχανικά

ΕΙΔΗ
Εποχή 
απευθείας 
σποράς

Εποχή σποράς σε 

σπορείο

Βάθος 

σποράς 

σε cm

Εποχή 

απευθείας 

σποράς

Απόσταση 

πάνω σε 

γραμμή

Βιολογικός 

κύκλος, σε 

ημέρες

Τομάτα 

φρέσκια
3-5

12-2

6-8
1 80 30 120

Πιπεριά - 1-3 1 70 50 150

Μελιτζάνα - 1-3 1 90 50 180

Αγγούρι 3-4 1-3 2 100 70 75

Καρπούζι 4-5 2 2 150 100 90-120

Κολοκυθάκι 4-9 - 2-3 150 60 60

Πεπόνι 3-6 1-3 2 150 60 120

Φασόλι 

φρέσκο νάνο

3-5

7
- 3 60 40 75

Φασόλι 

φρέσκο 

αναρριχόμενο

3-5

7
- 3 60 40 75

Πιο αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε αμέσως παρακάτω σε 2 πίνακες, 
όπου αναφέρονται στα πιο διαδεδομένα και  σημαντικά καλοκαιρινά και 
χειμερινά κηπευτικά:



Είδη

Εποχή 

απευθείας 

σποράς

Εποχή 

σποράς σε 

σπορείο

Βάθος 

σποράς 

σε cm

Απόσταση 

γραμμή 

από 

γραμμή

Απόσταση 

πάνω σε 

γραμμή

Βιολογικός 

κύκλος

ΑΝΤΙΔΙ 

ΣΓΟΥΡΟ
4-8 6-7 1 30 20 120

ΑΝΤΙΔΙ 

ΗΜΙΣΓΟΥΡΟ
4-8 6-7 1 30 20 120

ΚΑΡΟΤΟ 2-4 - 1 30 8 120

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ - 5-6 1 70 50 150

ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΦΘΙΝ.
9-10 8-9 1 25 15 180

ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΑΝΟΙΞ.
2-3 12-2 1 25 15 180

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ 

ΦΡΕΣΚΟ
3-4 10-12 1 - - 150

ΛΑΧΑΝΟ - 4-6 1 60 50 110

ΜΑΡΟΥΛΙ 

PARIS COS

7-10

4-5

2-5

7-9
1 30 25 120

ΜΑΡΟΥΛΙ 

ΣΑΛΑΤΑ 

ΣΓΟΥΡΗ

2-9 - 1 - - 45

ΜΑΡΟΥΛΙ 

ΣΑΛΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΩΤΗ

7-10

4-5

7-10

2-5
1 30 25 90

ΜΠΡΟΚΟΛΟ - 5-6 1 70 60 150

ΠΑΝΤΖΑΡΙ 2-9 - 2 30 15 70-90

ΠΡΑΣΟ 3-7 12-1 1 30 5 200

ΣΕΣΚΟΥΛΟ 3-9 - 2 30 30 60

ΣΠΑΝΑΚΙ
3-4

7-10
- 2 20 5 40-70



Συμβουλές μετά την μεταφύτευση   

- Φυτά που αντέχουν το κρύο, αλλά όχι τους παγετούς (πχ.  μαρούλι, 
σαλάτες, σπανάκι, καρότο, αντίδι, μαϊντανός, σέλινο, σέλερυ κ.α), 
μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε το χειμώνα σε χαμηλό τούνελ (ύψους 
50 εκ., με υλικό κάλυψης φλις παγοπροστασίας, το οποίο αφήνει να 
περάσει ο αέρας και το νερό της βροχής αλλά όχι το πολύ δυνατό κρύο), 
που τα προστατεύει από το κρύο και τους βοριάδες.

- Το χειμώνα, καλό είναι να σπέρνουμε σε αλέες, δηλ. περιμετρικά της 
έκτασης που σπείραμε ή φυτέψαμε και να δημιουργούμε σαμάρια -  
τοιχώματα (συγκεντρώνοντας το χώμα με τσουγκράνα) ύψους 15-20 εκ., 
ώστε να συγκεντρώνεται και να μη φεύγει το νερό της βροχής/ποτίσματος 
αλλά και για να μην παρασυρθούν τα νεαρά σπορόφυτα ή μετακινηθούν 
οι σπόροι από έντονη βροχόπτωση. 

Αμέσως μετά τη φύτευση ραντίζουμε τα φυτά ή κάνουμε ριζοπότισμα με 
εκχύλισμα φυκιών για την αντιμετώπιση του μεταφυτευτικού στρες , 
λόγω της απότομης αλλαγής περιβάλλοντος, από το χώρο του φυτωρίου 
στις σκληρές εξωτερικές συνθήκες (κρύο, πολύ ζέστη, δυνατοί άνεμοι 
κλπ).



Το έδαφος και η θρέψη του λαχανόκηπου    
                

Στη βιολογική γεωργία θεωρούμε  το έδαφος  ως έναν ‘’Ζωντανό 
Οργανισμό’’ μέσα στον οποίο ζουν πάρα πολλές μορφές ζωής (οργανισμοί 
και μικροοργανισμοί)  και επιδιώκουμε να είναι γόνιμο, να έχει καλή 
φυσική κατάσταση και να φροντίζουμε για τη βιοποικιλότητα και 
την αειφορία του. Με τον τρόπο αυτό τα φυτά μας θα αναπτύσσονται 
φυσιολογικά χωρίς να έχουμε ανάγκη τα χημικά/συνθετικά σκευάσματα 
και θα απολαμβάνουμε προϊόντα καθαρά, υγιεινά και γευστικά. 

Οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στο έδαφος όχι μόνο βοηθούν στην 
καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων που περιέχουν τα 
λιπάσματα από τις ρίζες των φυτών αλλά αυξάνουν και την οργανική 
ουσία του εδάφους. Ένα γόνιμο και πλούσιο σε οργανική ουσία έδαφος 
βοηθάει την καλύτερη συγκράτηση του νερού και την πλουσιότερη 
ανάπτυξη των ριζών.      



Συμπτώματα τροφοπενιών (διαταραχές θρέψης – 
έλλειψη θρεπτικών στοιχείων) στα λαχανικά μας

Ανόργανα στοιχεία του εδάφους που καθορίζουν τη θρέψη των φυτών 
είναι το άζωτο(Ν), ο φώσφορος(Ρ), το ασβέστιο(Ca), το κάλλιο(Κ), το 
θείο(S) και το μαγνήσιο(Mg). 
Απαραίτητα  ιχνοστοιχεία (αναγκαία σε μικρότερες ποσότητες) είναι ο 
σίδηρος(Fe), ο ψευδάργυρος(Zn) το βόριο(Bo) το μαγγάνιο(Mn), το νάτριο 
(Na) κι ο χαλκός(Cu).
 
   
Συμπτώματα τροφοπενιών (διαταραχές θρέψης – έλλειψη θρεπτικών 
στοιχείων) στα λαχανικά μας

Ασβέστιο (στη νέα βλάστηση): στρεβλό –  ακανόνιστό σχήμα των νέων 
φύλλων 
Σίδηρος (στη νέα βλάστηση):  κίτρινα ή λευκά φύλλα- χλωρώσεις 
ανάμεσα στα νεύρα του φύλου 
Άζωτο : Χλωρώσεις στα ανώτερα φύλλα – κίτρινα τα παλιότερα κατώτερα 
φύλλα
Κάλιο : Ωχροκίτιρινη η περιφέρεια των φύλλων (συνήθως στα νεότερα) – 
κίτρινες ή νεκρωτικές(ξερές) κηλίδες 
Διοξείδιο του άνθρακα CO2 : λευκές εναποθέσεις στα φύλλα, καχεκτική 
ανάπτυξη.
Μαγγάνιο : κίτρινες – νεκρωτικές κηλίδες και επιμήκης οπές στα φύλλα, 
κακός σχηματισμός , καχεξία. 
Φώσφορος :  πιο σκούροχρωμο το φυτό και  τα φύλλα (με μωβ, 
χάλκινους αποχρωματισμούς τα παλαιότερα) και νεκρωτικές κηλίδες 
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. 
Μαγνήσιο: σταδιακή χλώρωση – κιτρίνισμα των φύλλων από την 
περιφέρεια και ανάμεσα στα νεύρα. 



Υλικά θρέψης-λίπανση του εδάφους 
στη βιολογική γεωργία.                                           

Χρησιμοποιούμε κομπόστ  ή οργανικά λιπάσματα όπως :

Διάφορα πετρώματα: Φωσφορίτες και απατίτες (περιέχουν φώσφορο),  
καϊνίτες και λαγκμπεϊνίτες (περιέχουν κάλιο),  κιζερίτης (περιέχει 
μαγνήσιο),  ασβεστόλιθος (περιέχει ασβέστιο),   δολομίτης (περιέχει 
ασβέστιο και μαγνήσιο),  βόρακας (περιέχει βόριο),  στοιχειακό θείο,   
σκόνες πετρωμάτων κ.α.

Εκχυλίσματα από φύκια:  Είναι προϊόντα που βοηθούν τα φυτά να 
αντιμετωπίσουν αντίξοες συνθήκες (π.χ. πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες, δυνατούς ανέμους, παγετούς, το σοκ της μεταφύτευσης 
κλπ) και αυξάνουν την αντοχή των φυτών σε έντομα και ασθένειες.
Εκχυλίσματα από φυτά:   Πρόκειται για εκχυλίσματα από φυτά 
όπως η γιούκα, το  νημ, κ.α, τα οποία έχουν θρεπτική αλλά και 
φυτοπροστατευτική αξία και δράση

Υποπροϊόντα επεξεργασίας φυτικών προϊόντων:  Τα υπολείμματα 
από διάφορα γεωργικά προϊόντα που απομένουν από την επεξεργασία 
τους στις γεωργικές βιομηχανίες   μπορούν κομποστοποιηθούν  και να 
χρησιμοποιηθούν ως υλικά θρέψης. 

Υποπροϊόντα επεξεργασίας ζωϊκών  προϊόντων:   Αποτελούν και τα 
βιολογικά υλικά θρέψης που περιέχουν τις μεγαλύτερες περιεκτικότητες 
σε άζωτο.  

Διαφυλλικές εφαρμογές θρέψης: Τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται 
για διαφυλλικές εφαρμογές αφορούν μακροστοιχεία, ιχνοστοιχεία και 
ενεργοποιητές όπως φυτικά εκχυλίσματα ή σκευάσματα φυκιών. 



Σημείωση: Οι ανάγκες θρέψης διαφέρουν ανά τύπο εδάφους, ηλικία φυτού, ποικιλία-
υβρίδιο φυτού, φυσιολογική κατάσταση των φυτών, προηγούμενες καλλιέργειες, επίπεδα 
εδαφικής γονιμότητας, φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους και πολλούς άλλους 
παράγοντες

Κόμποστ

Ως κόμποστ εννοούμε ένα οργανικό υλικό που παράγεται από 
την ελεγχόμενη αερόβια αποικοδόμηση (αλλιώς ‘’ζύμωση’’) 
διάφορων φυτικών ή ζωικών υπολειμμάτων ή συνδυασμούς 
αυτών. Η αποικοδόμηση αυτή γίνεται με τη βοήθεια οργανισμών και 
μικροοργανισμών, όπως οι γεωσκώληκες. 



Πως μπορώ να φτιάξω κομπόστ                                                                               
 

1. Επιλέγουμε το σωστό μέρος (ξηρό, ημισκιερό μέρος, 
προστατευμένο από τον αέρα και αρκετά ευρύχωρο, κοντά σε 
πηγή νερού)

2. Προσθέτουμε με το κατάλληλο μείγμα υλικών -  σωστές 
αναλογίες σε καφέ υλικά (πλούσια σε άνθρακα) και πράσινα 
υλικά (πλούσια σε άζωτο)

3. Σωστή υγρασία – καταβρέχουμε τα υλικά ανά διαστήματα 
για να μένει υγρός ο σωρός 

4. Σωστό αερισμό – ανακατεύουμε κατά διαστήματα τα υλικά

5. Περιμένουμε λίγο (αναλόγως την σύνθεση των υλικών) 
μέχρι να ολκληρωθεί ο κομποστοποίηση 

B

Για να γίνει σωστά και γρήγορα η κομποστοποίηση το μέγεθος των 
υλικών που ρίχνουμε μέσα στον κάδο πρέπει να είναι σχετικά μικρό. 
Κόβοντας π.χ. μια καρπουζόφλουδα σε μικρά κομμάτια ουσιαστικά 
αυξάνουμε την επιφάνειά της, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερο για 
τους μικροοργανισμούς να αναπτυχθούν στο υλικό.



Τι χρησημοποιούμε στο κόμποστ…

Χάρτινα ρολά, χόρτα, φίλτρα καφέδων, κατακάθια, κελύφη των αυγών, 
στάχτες τζάκιου, καρπούς, πατάτες, κομμένο χλοοτάπητα, μαλλιά, φύλλα, 
πριονίδια, λαχανικά, φακελάκια τσαγιού, χνούδι από ηλεκτρική σκούπα, 
φυτικά υπολείμματα, μαλλί και βαμβάκι, κουρέλια.

Τι δεν χρησημοποιούμε στο κόμποστ…

Μαύρα φύλλα καρυδιάς / κλαδιά - τόξικά για τις ντομάτες.
Κρόκοι αυγών - προσελκύουν παράσιτα - τρωκτικά.
Προϊόντα με βάση το κρέας / ψάρι - προσελκύουν μύγες και τρωκτικά.
Λάδια και γράσα - παράγουν την οσμή και προσελκύουν παράσιτα.
Φυτοφάρμακα - μπορούν να σκοτώσουν μικροοργανισμούς.
Κόπρανα ζώων - μπορούν να μεταφέρουν ασθένειες και προσελκύουν 
τρωκτικά.

Η κομποστοποίηση θα είναι πιο γρήγορη, αν οι αποικοδομητές 
τροφοδοτούνται με ένα πλούσιο μίγμα διοξειδίου του άνθρακα και 
αζώτου.



Tips για γλάστρες – παρτέρια                                                                    

Μπανανόφλουδες 
Οι μπανανόφλουδες περιέχουν 3% φωσφόρο και 40% κάλιο. Κόψτε τις 
σε μικρά κομμάτια και ενσωματώστε τις στο χώμα πριν μεταφυτέψετε 
στην οριστική τους θέση τα κηπευτικά σας. Είναι επίσης άριστο λίπασμα 
για τα τριαντάφυλλα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται 1 - 2 φορές το 
χρόνο, κατά προτίμηση το χειμώνα. Δύο ή τρεις φλούδες ανά θάμνο είναι 
ικανοποιητικό.

Τσόφλια του αυγού 
Προσθέτουν ασβέστιο, άζωτο και φωσφόρο στο χώμα. Μπορείτε να τα 
σπάσετε σε πολύ μικρά κομμάτια και να τα σκορπίζετε γύρω από τα φυτά 
που υποφέρουν από κάμπιες.

Σχεδιασμός Αμειψισποράς  (Rotation)   
  
Το πιο δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό σε έναν 
λαχανόκηπο είναι ο σωστός σχεδιασμός της εναλλαγής καλλιεργειών, 
δηλαδή το σχέδιο αμειψισποράς. 

Αμειψισπορά  είναι η εναλλαγή των καλλιεργούμενων ειδών στον ίδιο 
χώρο (αγρός, πρασιά  ή/και παρτέρι) .

Προσπαθούμε να καταστρώσουμε το πλάνο των καλλιεργειών το 
οποίο βασίζεται στους εξής κανόνες: κάθε φορά που μιά καλλιέργεια 
ολοκληρώνει τον κύκλο της, η επόμενη που θα την διαδεχθεί στο ίδιο 
παρτέρι πρέπει να μην ανήκει στην ίδια οικογένεια φυτών, να μην είναι 
το ίδιο απαιτητική σε θρεπτικά στοιχεία και να μην καλλιεργείται για το 
ίδιο εδώδιμο μέρος (π.χ. καρπός, φύλλωμα, υπόγειο μέρος). Εάν δεν 
ακολουθήσουμε αυτές τις αρχές τότε σύντομα στα παρτέρια μας θα 
εμφανιστούν εχθροί και ασθένειες που προσβάλλουν συγγενικά μεταξύ 
τους κηπευτικά και, επιπλέον, το έδαφος θα εξαντληθεί πολύ σύντομα 
από θρεπτικά στοιχεία.

B



Τα πλεονεκτήματα μια πετυχημένης αμειψισποράς

1 έλεγχος εχθρών και ασθενειών του εδάφους (με την αλλαγή του 
φυτού–ξενιστή προκαλείται στέρηση τροφής από τα παράσιτα εχθρούς 
και κατ’ αυτό τον τρόπο «σπάσιμο» του κύκλου της αναπαραγωγής και 
της επέκτασής τους).
2 διατήρηση της ισορροπίας των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και 
3 έλεγχος των ανεπιθύμητων αγριόχρτων
Καθοριστικός στην πράξη παράγοντας είναι η διαθέσιμη  έκταση και 
η ανάγκη για παραγωγή για κάθε είδος. O χώρος (πρασιές, παρτέρια) 
μοιράζεται σε τόσα τεμάχια, όσα τα έτη που περιλαμβάνει ο κύκλος της 
αμειψισποράς.  

θα πρέπει να φροντίσουμε να εναλλάσσονται φυτά διαφορετικών 
οικογενειών (παρεμπόδιση διάδοσης εδαφικών παράσιτων και 
ασθενειών), βαθύρριζα φυτά και φυτά με ρηχό ριζικό σύστημα (καλύτερη 
εκμετάλλευση θρεπτικών στοιχείων), φυτά με μεγάλες απαιτήσεις σε 
θρεπτικά στοιχεία (π.χ. τομάτα) και φυτά με μικρές απαιτήσεις  και 
καλλιέργειες με φύλλωμα.



Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας στο 
σχεδιασμό μιας αμειψισποράς 

Δεν θα πρέπει να ακολουθεί ένα φυτό κάποιο που ανήκει:
- στην ίδια οικογένεια
- έχει τις ίδιες θρεπτικές απαιτήσεις
- έχει το ίδιο εδώδιμο μέρος

Οδηγός Αμειψισποράς 
  
Κύρια Καλλιέργεια .. …την ακολουθεί… 
Αγκινάρα Φασολάκι, αρακάς , 

Σιτηρά 
Μελιτζάνα Λάχανο, κουνουπίδι, σπανάκι 
Φασόλια Λάχανο βρυξ, λάχανο, καλαμπόκι, κολοκύθι 
Παντζάρι Φασόλι, σπαράγγι, πιπεριά, ραδίκια 
Μπρόκολο Σέλινο, πράσο, πατάτα, καλαμπόκι, γουλι, τομάτα, 

αγκινάρα 
Λάχανο βρυξ. Πρώιμο-μεσοπρ πατάτα, παντζάρι, σέλινο, πράσο, μέντα, 

θυμάρι, ματζουράνα 
Λάχανο ανοιξιάτικο Παντζάρι, κρεμμύδι, καρότο 
Λάχανο φθινοπωρινό Πρώιμη πατάτα, αγγούρι, ραπάνι, πιπεριά, σέλινο, 

κολοκύθι, κόλιανδρος 
Καρότο Φασολάκι, φθινοπωρινό λάχανο 
Κουνουπίδι Αρακάς , πατάτα, ανοιξιάτικο σπανάκι, κουκιά 
Σελινόριζα Φασολάκι 
Σέλινο Σκόρδο, μέντα, κρεμμύδι 
Ραδίκι Φασολάκι, καρότο , λάχανο βρυξελ. 
Γλυκό καλαμπόκι Φθιν Λάχανο, Αρακάς, γουλί, μαρούλι, σπανάκι, 
Αγγούρι Πατάτα, κρεμμύδι, αρακάς, καρότο, λάχανο 
Σκόρδο Φασολάκι, κουνουπίδι, μπρόκολο , λάχανο 
Γουλί Αρακάς, σπανάκι, φασολάκι, λάχανο 
Μαρούλι Πατάτα, σέλινο, πράσο, βολβοί 
Σπανάκι Πατάτα, καλαμπόκι, λάχανο, λαχανάκι βρυξ. 
Κρεμμύδι Λαχανο 
Άσπρο ραπάνι Φασολάκι, Πιπεριά, ηλίανθος 
Αρακάς Λάχανα, σέλινο, καρότο, ρέβα, τομάτα, κουνουπίδι, 

αγγούρι, κολοκύθι, κρεμμύδι, σπανάκι, πράσο 
Πιπεριά Μαρούλι, κρεμμύδι, ραπάνι, σπανάκι, λάχανο, λαχ. 

Βρυξελών, φράουλα, τομάτα 
Πατάτα μεσοπρώιμη Λάχανο, αρακάς,σπανάκι 
Πατάτα όψιμη Μπρόκολο, λάχανο 
Σπανάκι Σέλινο, μεσοπρώιμη πατάτα, κρεμμύδι, τομάτα 
Κολοκυθάκι Τομάτα, σπανάκι, μαιντανός, γουλί, κουνουπίδι, 
Ηλίανθος Λάχανο, σπανάκι 
Τομάτα Κρεμμύδι, φασολάκι, ραπάνι, μαρούλι, αρακάς, παντζάρι, 

λάχανο, αρωματικά 
Ρέβα Φασολάκια, αρακάς 
 



Συγκαλλιέργεια (Companion Planting)

Στην λαχανοκομία συστήνεται να  συνδυάζεται η συγκαλλιέργεια 
με την αμειψισπορά. Με τον όρο συγκαλλιέργεια εννοούμε την 
ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσότερων διαφορετικών φυτών. 
Η συγκαλλιέργεια μπορεί να γίνεται σε λωρίδες με διαφορετικές 
καλλιέργειες δίπλα-δίπλα (φασόλι/αγγούρι, μαρούλι/κρεμμύδι) ή με 
διαφορετικά είδη εντός της γραμμής φύτευσης (τομάτα/μαϊντανός, 
μπρόκολο/σκόρδο). Αυτές οι καλλιέργειες θα πρέπει να έχουν ευνοϊκές 
ή ουδέτερες επιδράσεις η μία στην άλλη. Είναι συνήθως φυτά με 
διαφορετικό ριζικό σύστημα και με διαφορετικές απαιτήσεις σε θρεπτικά 
στοιχεία. 



Καλοκαιρινά
Χειμερινά

ΕΙΔΟΣ ΕΥΝΟΪΚΑ ΜΗ ΕΥΝΟΪΚΑ

Τομάτα σπαράγγι, καρότο, σέλινο, σχοινόπρασο,

σκόρδο, κρεμμύδι, μαϊντανός

καλαμπόκι, πατάτα

πιπεριές γλυκές βασιλικός, μπάμια -

πιπεριές

καυτερές

- -

Φασόλι αγγούρι, φράουλα, καλαμπόκι κρεμμύδι

Κολοκύθι ραπανάκι, νεροκάρδαμο -

πατάτα

ανοιξιάτικη

φασόλι, λάχανο, καλαμπόκι, μελιτζάνα,

κατηφές, νεροκάρδαμο

αγγούρι, κολοκύθι,

τομάτα, ηλίανθος

Πεπόνι περικοκλάδα (δεν συστήνεται,

αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα)

πατάτα

Μελιτζάνα φασόλι, τραχύ βλήτο -

Αγγούρι φασόλι, καλαμπόκι, πράσο, σκόρδο,

κρεμμύδι, μπιζέλι, παντζάρι, ραπανάκι,

σέλινο, μάραθος, ηλίναθος , λάχανα ,

κουνουπίδια , μπρόκολα

πατάτα

Καλαμπόκι πατάτα, μπιζέλι, φασόλι, αγγούρι,

κολοκύθι

τομάτα

Μπάμια πιπεριά φλάσκα, μελιτζάνα -

ΕΙΔΟΣ ΕΥΝΟΪΚΑ ΜΗ ΕΥΝΟΪΚΑ

Παντζάρι μαρούλι , κρεμμύδι, λάχανο Φασόλια

Μπρόκολο Παντζάρια, πατάτες, σέλινο, κρεμμύδι Φράουλες ,
τομάτες

Λάχανο Κρεμμύδια, πατάτες, σέλινο , μέντα Φράουλες ,
τομάτες

Κουνουπίδι Πατάτες, κρεμμύδια, σέλινο Φράουλες ,
τομάτες

Καρότο Μπιζέλια, μαρούλια, πράσο, ραπανάκια,

κρεμμύδια, τομάτες

Άνηθος

Πράσο Καρότα, σέλινο, κρεμμύδια, Φασόλια,
μπιζέλια,σόγια

Μαρούλι Ραπανάκια, φράουλες, αγγούρια Φασόλια,
Φράουλες ,
τομάτες

Κρεμμύδια, Μαρούλια Φασόλια, μπιζέλια

Σπανάκι Φράουλες



Φυτοπροστασία – Προληπτικά μέτρα – Διαχείριση 
εχθρών και ασθενειών        

Συμβουλές για την αντιμετώπιση εχθρών & ασθενειών με φυσικά & 
φυτικά ιδιοσκευάσματα

- Πράσινο σαπούνι: σε 1 λίτρο νερό, διαλύατε 20 γραμμάρια πράσινο 
σαπούνι. Προσθέστε 5-10 γραμμάρια λευκό οινόπνευμα και ψεκάστε. 

- Για Κάμπιες λεπιδοπτέρων (πεταλούδων): Bacillus thuringiensis

Συγκαλλιέργεια και φυτοπροστασία           

- Ο κατιφές θα προφυλάξει τις ντομάτες, τις φράουλες, τις μελιτζάνες και 
τις φασολιές από τους νηματώδεις.  Φυτέψτε κατιφέδες ανάμεσα στις 
ντομάτες ή τις φράουλες, στο ίδιο φυτοδοχείο. 

- Φυτεύοντας αρωματικά, όπως δεντρολίβανο, βασιλικό, θυμάρι ή 
ρίγανη, κοντά σε λαχανικά, βοηθούμε να επικονιαστούν τα λουλούδια 
των λαχανικών, καθώς τα αρωματικά θα προσελκύσουν τις μέλισσες. 
Επίσης τα αρωματικά θα αποτρέψουν και διάφορα έντομα από το να 
προσβάλλουν τα λαχανικά σας. Ο δυόσμος απωθεί τα μυρμήγκια, τους 
ψύλλους και τις αφίδες. 

- Το γεράνι θα κρατήσει μακριά από τα φυτά σας το σκαθάρι. 

- Η ντάλια θα διώξει τους νηματώδεις από το έδαφος. 

- Ο καπουτσίνος με τα χαρακτηριστικά πορτοκαλοκόκκινα λουλούδια 
προσελκύει τις πολύ ωφέλιμες πασχαλίτσες, ένα έντομο που προστατεύει 
τα φυτά μας από τις αφίδες, τα σκαθάρια και τον αλευρώδη. Φυτέψτε τον 
κοντά σε ντομάτες, αγγουριές ή σε μικρά καρποφόρα δέντρα. 

B



- Σε 1 λίτρο χλιαρό νερό, διαλύστε τον καπνό (περίπου ποσότητα από 5 
τσιγάρα), την επόμενη σουρώστε και ψεκάστε. Αντιμετωπίζει τη μελίγκρα, 
τον αλευρώδης, τον τετράνυχο και τις βρωμούσες.

- Μουστάρδα: Απλώστε τριμμένο σιναπόρο (μουστάρδα σε σκόνη) στο 
χώμα της γλάστρας και ποτίστε. Αν δεν βρείτε σιναπόσπορο, διαλύατε 2 
κουταλιές της σούπας έτοιμη μουστάρδα σε μισό λίτρο νερό και ποτίστε. 
Παρενέργειες: για λίγες μέρες η μυρωδιά θα σας ανοίγει την όρεξη. 
Αντιμετωπίζει τα έντομα και τα σκουλήκια στο χώμα. 

- Προσοχή στους γεωσκώληκες: Οι γνωστές σκουληκαντέρες (καφέ-
κόκκινα λεπτά σκουλήκια), όχι μόνο δεν βλάπτουν τα φυτά αλλά είναι ότι 
καλύτερο μπορεί να κάνει η φύση για το κήπο σας.  

- Κανέλλα: Ρίξτε κανέλλα στο χώμα για να προστατέψετε τα νεαρά 
σπορόφυτα από τους μύκητες.

- Για τα σαλιγκάρια Σαλιγκάρια: βυθίστε κεσεδάκια από γιαούρτι ή 
κομμένα πλαστικά μπουκάλια στο χώμα του κήπου έτσι ώστε το χείλος 
τους να εξέχει 1-2 εκ. και γεμίστε τα με μπύρα.

- Φαρμακευτική σόδα: σε 1 ποτήρι νερό διαλύατε 1 κουταλιά του γλυκού 
φαρμακευτική σόδα και ψεκάστε. Αντιμετωπίζει τη σκωρίαση της 
γαρυφαλλιάς.

- Γάλα: Αντιμετωπίζει το ωίδιο και τη μαύρη κηλίδωση τριανταφυλλιάς. 
Αραιώστε 1 μέρος γάλα σε 9 μέρη νερού (100 γρ γάλα σε 1 λίτρο νερού) 
και ραντίστε αργά το απόγευμα, κάθε 5 ημέρες. Αρκούν 3 ψεκασμοί.

- Πιπεριές: 5 καυτερές, 1 μικρό κρεμμύδι, λίγο σκόρδο σε 250 γρ νερό 
αφήστε το 24 ώρες σουρώστε και ψεκάστε. Αντιμετωπίζει τις ακρίδες.

- Φυτέψτε μάραθο, μαϊντανό και άνηθο στο κήπο και αφήστε τα να 
ανθίσουν. Έλκουν πολλά ωφέλιμα έντομα.

- Γη διατομών & πυρίτιο : Η γη διατομών είναι μια φυσική ουσία που 



προέρχεται από τα απολιθώματα υδρόβιων οργανισμών. Αντιμετωπίζει 
μελίγκρα, μυρμήγκια κι άλλα έντομα. 

- Σκόρδο-κρεμμύδι: Βάλτε σκόρδο και κρεμμύδι στο blender και κάντε τα 
πολτό. Ανακατέψτε τον πολτό με ζεστό νερό και αφήστε το ένα βράδυ. Την 
επόμενη σουρώστε και με το διάλυμα ψεκάστε καρποφόρα δέντρα και 
λαχανικά. Αντιμετωπίζει μελίγκρα αλλά και σκουλήκια των καρπών.

- Κρύο έγχυμα τσουκνίδας για αντιμετώπιση εντόμων: Μίγμα με φρέσκια 
τσουκνίδα ή 200 γρ αποξηραμένης- 10 μέρη νερού - Αφήνουμε το 
μίγμα 14 έως 24 ώρες) . Σουρώνουμε το μίγμα που έχουμε και αμέσως 
ραντίζουμε τα προσβεβλημένα φυτά από μελίγκρες.

Για τα Ανεπιθύμητα άγρια χόρτα - Ζιζάνια: είναι από τους πιο δύσκολα 
ελεγχόμενους απρόσκλητους επισκέπτες του κήπου. Ο καλύτερος και 
ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η εκρίζωση με το χέρι. Αν 
φυτρώνουν σε συστάδες μπορούν να αντιμετωπιστούν ρίχνοντας βραστό 
νερό πάνω τους.

Πρακτικός τρόπος είναι η κάλυψη του εδάφους με compost ή με 
πριονίδι. Μπορείτε να φτιάξετε φυσικό ζιζανιοκτόνο:
Μισό λίτρο ξύδι
Μισό λίτρο νερό
2 κουταλιές της σούπας ξυνό (για τη μαγειρική)






