
Πποζηαζία από ηον παγεηό. 

Όηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα πεξηκέλνπκε  πνιύ  ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή αθόκα θαη 

ρηνληά , πξέπεη λα ιάβνπκε ηα κέηξα καο γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ηα επαίζζεηα θπηά καο από 

δεκηέο πνπ κπνξεί λα πάζνπλ ή αθόκα θαη από ην λα θανύλ νιηθά. Αο δνύκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε 

θαηά πεξίπησζε: 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΕΙΜΩΝΑ 

Από ηηο αξρέο ηνπ ρεηκώλα ζηακαηάκε ηελ ιίπαλζε κε αδσηνύρα ιηπάζκαηα ώζηε λα κελ 

παξνηξύλνπκε ηε λεαξή βιάζηεζε . Πξνζζέηνπκε κόλν θσζθνξηθά ιηπάζκαηα γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ξίδαο . Δελ θιαδεύνπκε πξώηκα , θαη θξνληίδνπκε γηα ηελ πξνζηαζία από 

δπλαηνύο αλέκνπο πνπ κπνξεί λα ηξαπκαηίζνπλ ή λα μεξηδώζνπλ ηα θπηά  θαη ηα δέληξα καο . 

Πξνζζέηνπκε ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηώλ καο έλα ζηξώκα ρνύκνπ (νξγαληθήο νπζία), πεξίπνπ 4-5 

εθαηνζηά . Αζβεζηώλνπκε ηνπο θνξκνύο από ηα δέληξα ζηνλ θήπν κέρξη έλα ύςνο πεξίπνπ 1-1,5 

κέηξα . 

Κάλνπκε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαθπηεύζεηο έγθαηξα ώζηε ην ζηξώκα ηνπ θξέζθνπ ρώκαηνο 

επάλσ, γύξσ θαη θάησ από ην ξηδηθό καο ζύζηεκα λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κνλσηηθό . 

Σέινο θάζε θνξά πνπ έξρεηαη ζθνδξό θύκα θαθνθαηξίαο θάλνπκε κηα πξνιεπηηθή εθαξκνγή κε 

έλα δηάιπκα ακηλνμέσλ θαη ρνπκηθώλ νμέσλ γηα ελδπλάκσζε νπσο ην Maxicrop Triple. 

ΦΤΣΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ 

Πξνζπαζνύκε έγθαηξα λα θαιύςνπκε ηα εππαζή θπηά κε εηδηθό ύθαζκα γηα ηνλ πάγν ή έζησ κε 

λάηινλ ζην νπνίν ζα θάλνπκε κεξηθέο ηξύπεο γηα αεξηζκό. Εθηόο από ηελ νξγαληθή νπζία πνπ 

έρνπκε ήδε βάιεη ζηελ επηθάλεηα ησλ ξηδώλ , καδεύνπκε θαη ελαπνζέηνπκε θιαδηά , θύιια ή 

ιηλάηζεο , ηα νπνία όκσο ζα απνκαθξύλνπκε ζην ηέινο ηνπ ρεηκώλα . 

Δελ ρξεηάδεηαη λα θαιύςνπκε ηα θπιινβόια δέληξα θαη ηνπο θπιινβόινπο ζάκλνπο . Εάλ ηα 

θπηά καο θαιπθζνύλ κε ρηόλη , ηα μερηνλίδνπκε κόλν γηα λα κελ ζπάζνπλ από ην βάξνο , αλ 

έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα , θαη κόλν όζν ην ρηόλη είλαη θξέζθν θαη καιαθό. 

Εάλ ην ρηόλη παγώζεη , δελ πξνζπαζνύκε λα ην μεθνιιήζνπκε γηαηί ζα ηξαπκαηίζνπκε ηα θπηά 

καο ζνβαξά  , θαη δελ πξνζπαζνύκε λα ην ιηώζνπκε κε λεξό γηαηί δεκηνπξγνύκε λέν ζηξώκα 

πάγνπ  . Σν αθήλνπκε λα ιηώζεη κόλν ηνπ. 

Επίζεο εάλ ην γθαδόλ θαιπθζεί κε ρηόλη δελ ην παηάκε , δελ ην θηπαξίδνπκε  θαη δελ αλνίγνπκε 

ηα πνηηζηηθά γηα λα ην ιηώζνπκε. 

Σέινο πξνζέρνπκε λα κελ ξίρλνπκε αιάηη θνληά θαη γύξσ από ηα θπηά καο , γηαηί αξγόηεξα ζα 

παξνπζηάζνπλ ηνμηθόηεηα. 

ΦΤΣΑ ΣΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

Όηαλ πεξηκέλνπκε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο , κεηαθηλνύκε ηηο γιάζηξεο καο ζε ζεκείν 

απάλεκν θαη όζν ην δπλαηόλ πξνζηαηεπκέλν . Ιδηαίηεξα ηα πην επαίζζεηα θπηά όπσο ηα 

κπέληδακηλ , ηα λπρηνινύινπδα , νη ηβίζθνη , νη βνπθακβίιηεο  ηα γεξάληα θαη ηα εζπεξηδνεηδή  , 

αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηα ηνπνζεηνύκε αθόκα θαη ζε θιεηζηό θσηηδόκελν ρώξν.  Εάλ όρη ηα 

ζθεπάδνπκε κε θάπνην εηδηθό ύθαζκα πνπ ζα πξνκεζεπηνύκε από έλα θέληξν θήπνπ ή ζηελ 

ρεηξόηεξε κε θάπνην λάηινλ αθνύ  πξώηα αλνίμνπκε ηξύπεο γηα αεξηζκό.  



Πνηίδνπκε κόλν εάλ είλαη απαξαίηεην θαη κόλν πξσηλέο ώξεο κε λεξό πνπ δελ είλαη πνιύ θξύν . 

Εάλ δελ κπνξνύκε λα κεηαθηλήζνπκε ηα θπηά καο, θαη δελ πξνιάβακε λα ηα θαιύςνπκε, θαη 

θαιπθζνύλ κε ρηόλη , αθνινπζνύκε όζα πεξηγξάθνληαη γηα ηνλ θήπν . 

ΦΤΣΑ ΣΟΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΥΩΡΟ 

ε όηη αθνξά ηα θπηά πνπ δνπλ κέζα ζην ζπίηη , πξνζέρνπκε θαηαξράο  λα κελ είλαη θνληά ζε 

ζεξκαληηθά ζώκαηα . Επίζεο όηαλ έμσ επηθξαηνύλ πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο , αλ ρξεηαζηεί λα 

αλνίμνπκε γηα λα αεξίζνπκε ηνλ ρώξν ,  πξνζέρνπκε λα κελ βξεζνύλ ζε ξεύκα ςπρξνύ αέξα , 

γηαηί απηή ε απόηνκε ζεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή , αθόκα θαη γηα κεξηθά ιεπηά κπνξεί λα είλαη 

θαηαζηξεπηηθή. 

ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΠΑΓΕΣΟ 

Μόιηο  πεξάζεη  ε  θαθνθαηξία , εθηηκνύκε ηηο δεκηέο πνπ καο άθεζε. Ξεζθεπάδνπκε ηα θπηά πνπ 

είρακε θαιύςεη ρσξίο θαζπζηέξεζε . Δελ θιαδεύνπκε ηα κέξε πνπ ππέζηεζαλ δεκηά , γηαηί 

κπνξεί λα κελ έρεη δείμεη αθόκα ην κέγεζόο ηεο . Επίζεο είλαη πηζαλό λα αθνινπζήζεη θαη 

επόκελε θαθνθαηξία ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα βξεη ηα θπηά καο θαη ηα δέληξα καο θιαδεκέλα. 

Εάλ είρακε ζπαζίκαηα από ηνλ αέξα ή ην βάξνο ηνπ ρηνληνύ , επνπιώλνπκε ηηο πιεγέο  κε κηα 

εηδηθή πάζηα . Όηη δεκηά θη αλ εληνπίζνπκε , δελ ξίρλνπκε ιίπαζκα γηα λα ηελ απνθαηαζηήζνπκε . 

Πεξηκέλνπκε ηελ άλνημε όπνπ ζα πξέπεη λα θάλνπκε ζπλδπαζκέλεο ελέξγεηεο . 

Σέινο θάλνπκε έλα θαιό ςέθαζκα κε έλα σαλκούσο ζκεύαζμα+ ενηομοκηώνο όπυρ Cyren, 

Warrant, Fastac, Mageos Pro κ.η.λ+θεπινό λάδι (Χειμεπινόρ τεκαζμόρ) , θαη έλα πόηηζκα κε 

έλα δηάιπκα κε ακηλνμέα θαη ρνπκηθά νμέα πνπ ηνλώλνπλ ηελ θπηηαξηθή δηεξγαζία θαη εληζρύνπλ 

ηελ άκπλα ησλ θπηώλ νπσο ην Maxicrop Triple.  

Το διάλςμα με αμινοξέα και σοςμικά οξέα όπυρ Maxicrop Triple, ειδήκη παζηά 

επούλυζηρ πληγών,  σαλκούσο ζκεύαζμα, ενηομοκηώνο όπυρ Cyren, Warrant, 

Fastac, Mageos Pro κ.η.λ, θεπινό λάδι, λιπάζμαηα καθώρ και ηα ςπόλειπα 

γευπγικά σπεώδη μποπείηε να ππομηθεςηήηε από ηα καηαζηήμαηα ηηρ Agrolan 

Ltd ζε όλη ηην Κύππο. 


