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Κηπουροί στην πόλη!
Χρήσιμες συμβουλές για τις καλλιέργειες τοπικών ποικιλιών.
Στην εκδήλωση «Κηπουροί στην πόλη» μοιράσαμε σπόρους τοπικών ποικιλιών που παραλάβαμε από τον Ελληνικό 
Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα»:

Καρότο
Σημαντικό είναι η γλάστρα να είναι βαθιά και να περιέχει υπόστρω-
μα που να επιτρέπει τον καλό αερισμό (πχ κομπόστ μαζί με ποταμίσια 
άμμο). Επίσης θα πρέπει να είναι καθαρή από πετραδάκια, σβόλους 
κλπ. Κυκλοφορούν και υφασμάτινες γλάστρες στις οποίες αερίζεται 
καλύτερα το χώμα και ταιριάζουν στις ανάγκες του καρότου.

Η σπορά μπορεί να γίνει όλο το χρόνο. Μπαίνουν αρκετοί σπόροι σε 
κάθε γλάστρα σε βάθος 1 cm περίπου και μετά καλό είναι το χώμα να 
συμπιεστεί ώστε να έχει καλή επαφή με τους σπόρους και να ακολου-
θήσει αμέσως πότισμα.  Τα ποτίσματα πρέπει να γίνονται τακτικά. 
Κάθε μέρα το καλοκαίρι και μέρα παρά μέρα το χειμώνα.

Αν τα καρότα φυτρώσουν πολύ πυκνά, καλό είναι να γίνει ένα 
αραίωμα όταν είναι μικρά ακόμα (3cm περίπου) ώστε αυτά που 
θα αφήσουμε να μεγαλώσουν περισσότερο. Η συγκομιδή γίνεται 
περίπου 4-5 μήνες μετά τη σπορά.

Κολοκύθι
Και αυτό θέλει βαθιά γλάστρα. Εδώ πρέπει να μπαίνει ένα φυτό 
(ή 2-3 σπόροι ώστε να αφήσουμε ένα φυτό μετά) σε κάθε γλά-
στρα. Το βάθος σποράς είναι 3cm περίπου. Ένα πλούσιο κο-
μπόστ είναι καλό για υπόστρωμα. Μπορούμε να το στηρίξουμε 
ώστε να αναρριχηθεί για να μην μας πιάνει πολύ χώρο. Θέλει 
πότισμα κάθε μέρα. Η σπορά γίνεται από Μάρτιο έως Αύγουστο 
στην Αττική και η συγκομιδή αρχίζει μετά από 2 μήνες περίπου. 

Λάχανο
Στο λάχανο η εποχή σποράς έχει να κάνει καθαρά με την ποικι-
λία (υπάρχουν φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες). Οι περισσότερες 
είναι φθινοπωρινές και φυτεύονται από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβριο. 
Πρέπει να μπαίνει ένα φυτό σε κάθε γλάστρα. Ένα πλούσιο κο-
μπόστ σε βαθιά γλάστρα είναι μια χαρά για την ανάπτυξη του. 
Θέλει τακτικά ποτίσματα (μέρα παρά μέρα ή κάθε τρίτη μέρα). 
Η συγκομιδή ξεκινάει μετά από 3-4 μήνες.

Μελιτζάνα
Η μελιτζάνα επίσης καλό είναι να έχει βαθιά γλάστρα στην οποία θα 
μείνει ένα φυτό. Γενικά οι ανάγκες της είναι παρόμοιες με του κολο-
κυθιού με τη διαφορά ότι δεν αναρριχάται (και είναι πιο κοντή) και 
ότι μπαίνει λίγο αργότερα σε συγκομιδή (3-4 μήνες μετά τη σπορά).

Παντζάρι
Το παντζάρι δε χρειάζεται τόσο βαθιά γλάστρα όσο τα υπόλοιπα. 
Η καλλιέργεια του είναι παρόμοια με του καρότου με τη διαφορά 
ότι δεν είναι τόσο απαιτητικό σε αερισμό της ρίζας και φτάνει πιο 
γρήγορα σε συγκομιδή (3 μήνες μετά τη σπορά περίπου). Παρό-
λα αυτά ο καλός αερισμός το ευνοεί οπότε και εδώ μπορούμε να 
επιλέξουμε υφασμάτινη γλάστρα.

Τομάτα
Οι συνθήκες καλλιέργειας της είναι ίδιες με αυτές του κολοκυθιού με 
τις διαφορές ότι το βάθος σποράς είναι μικρότερο (2cm περίπου) και 
ότι η συγκομιδή είναι περίπου 3-4 μήνες μετά τη σπορά. Επίσης είναι 
καλό να στηρίζεται ώστε να αναπτυχθεί σε ύψος και οι πλάγιοι βλα-
στοί που αναπτύσσονται κοντά στη βάση να κόβονται ώστε να αερί-
ζεται καλύτερα η βάση και να αναπτύσσεται περισσότερο σε ύψος.

Προσοχή: 
Σε όλα τα είδη, η επιπλέον λίπανση και η καταπολέμηση κάποιου εχθρού ή ασθένει-
ας καλό θα είναι να γίνεται με τη συμβουλή κάποιου ειδικού γιατί υπάρχει πάντα ο 
κίνδυνος να συμβούν λάθη.
Μάθε περισσότερα 
για τις αστικές καλλιέργειες και τους τρόπους που μπορείς να βελτιώσεις την καθη-
μερινότητά σου! 
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Καρότο «Νέα Μαγνησία» • Κολοκύθι «Αγία Παρασκευή» • Λάχανο «Κιλκίς»• Μελιτζάνα «Εμι» • Παντζάρι «Θέρμη» • Τομάτα «Μακεδονία»
Εδώ σας έχουμε μερικές βασικές συμβουλές για την ανάπτυξη και περιποίηση των φυτών. Οι συμβουλές προέρχονται 
από τον κύριο Κωνσταντίνο Δημητριάδη, γεωπόνο και σύμβουλο του οργανισμού πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 
ΔΗΩ, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

Καλή επιτυχία, αγαπητοί κηπουροί της πόλης!


