
 

 

Αποκλειστικός δωρητής του προγράμματος 

 

10 συμβουλές για έναν επιτυχημένο κηπουρό  

1. Διάλεξε τον χώρο που μπορείς να διαθέσεις για κηπουρικές δράσεις και υπολόγισε 

που και πως θα τοποθετήσεις τα φυτά σου.  

2. Αναζήτησε τον ήλιο ώστε τα φυτά που επιλέξεις να λούζονται από φως. Απόφυγε 

τα πολύ σκιερά και τα βορινά μέρη. 

3. Πόσο χρόνο έχεις; Προτού ξεκινήσεις βεβαιώσου ότι θα μπορείς να ασχολείσαι 

έστω και πέντε λεπτά την ημέρα με τα φυτά σου. Δεν χρειάζεται υπερπροσπάθεια, 

αλλά μία μικρή καθημερινή επίβλεψη. Καλλιέργησε, με βάση τις δυνάμεις και τον 

ελεύθερο χρόνο σου.  

4. Ξεκίνα με εύκολα φυτά. Τα αρωματικά φυτά είναι μία καλή εισαγωγή στον κόσμο 

της κηπουρικής. Συνέχισε με είδη που δεν θέλουν πολύ χώρο και φροντίδα. Πριν τα 

φυτέψεις διάβασε πληροφορίες στο διαδίκτυο ή επισκέψου ένα φυτώριο και 

εμπνεύσου! 

5. Τα καλά υλικά είναι το ήμισυ του παντός! Διάλεξε γλάστρες, ζαρντινιέρες και άλλα  

αντικείμενα που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν ως γλάστρες με βάση 

το γούστο σου και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου χώρου. Το χώμα 

είναι κάτι που πρέπει να προσέξεις ιδιαιτέρως. Η ποιότητα και η ποσότητά του 

ανάλογα με το τι καλλιεργείς θα κάνει τη διαφορά. 

6. Τον καλό κηπουρό τον κάνουν τα εργαλεία του. Γάντια κηπουρικής, φτυαράκι, 

κλαδευτήρι, ποτιστήρι και άλλα βασικά εργαλεία θα κάνουν την κηπουρική 

παιχνιδάκι και εσένα καλλιεργητή περιωπής. 

7. Κάνε τα μαθηματικά σου πριν αγοράσεις οτιδήποτε! Η κηπουρική δεν είναι μόνο 

θέμα χρόνου, είναι και ζήτημα χρημάτων. Υπολόγισε πόσα χρήματα μπορείς να 

διαθέσεις και πράξε ανάλογα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τον κήπο της Εδέμ εξαρχής. 

Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι! 

8. Έτοιμος για σπορά; Φύτεψε ανάλογα με την εποχή που απαιτεί κάθε ποικιλία και 

τον χώρο που διαθέτεις. Πειραματίσου, δες ποιες ποικιλίες και είδη ευδοκιμούν και 

μην απογοητευτείς αν μερικές καλλιέργειες δεν σου κάνουν το χατίρι να 

καρποφορήσουν. Υπομονή, επιμονή και θα βελτιώνεσαι διαρκώς! 

9. Μην ξεχνάς το πότισμα! Τα φυτά χρειάζονται εκτός από ήλιο και νερό. Αλλά 

πρόσεχε την ποσότητα κάθε φορά, επειδή συχνά το πολύ ή λίγο πότισμα μπορεί να 

γίνει καταστροφικό για την κάθε καλλιέργεια σου. 

10. Κάνε ένα ημερολόγιο κήπου. Κατάγραψε πότε φύτευσες τι, πότε ψέκασες και τι, 

πως εξελίχθηκε η κάθε ποικιλία ή πόσο καιρό έχεις ένα φυτό. Μέσα από 

σημειώσεις και σχόλια θα αποφεύγεις λάθη στο μέλλον και θα βελτιώνεσαι 

διαρκώς ως νοικοκύρης κηπουρός! 


