
Η Αλόη Βέρα ςτη γλάςτρα μασ  
 

Καλλιέργεια 
Τα φυτϊ τησ αλόη βϋρα εύναι πολύ ανθεκτικϊ και μπορούν να φυτευτούν 
ςε κόπο ό και ςε μια μεγϊλη γλϊςτρα, ϋχουν θεραπευτικϋσ ιδιότητεσ και 
εύναι εύκολα ςτη φροντύδα. 
Μπορούμε να αποκτόςουμε ϋνα φυτό μικρού ό μεςαύου μεγϋθουσ από ϋνα 
φυτώριο. Η καλύτερη εποχό του χρόνου για μεταφύτευςη εύναι κατϊ τη 
διϊρκεια των θερμών μηνών. 
 
Η φύτευςη ςε γλάςτρα 
Το χώμα φύτευςησ πρϋπει να εύναι αμμώδεσ ό αρκετϊ πορώδεσ. Το ιδανικό 
χώμα για την αλόη εύναι ελαφρϊ όξινο και με ϊφθονα θρεπτικϊ ςυςτατικϊ. 

Γεμύζουμε τη μιςό γλϊςτρα με 
χώμα και ςτη βϊςη 
τοποθετούμε ςε πϊχοσ περύπου 
3 εκατοςτών χαλύκια, για να 
διευκολύνουμε την 
αποςτρϊγγιςη του περύςςιου 
νερού ώςτε να μη ςαπύςει το 
φυτό. 
Τοποθετούμε τη γλϊςτρα ςε 
ςημεύο με πολύ φωσ, 
διαπεραςτικό χωρύσ όμωσ να 
ϋχει απευθεύασ επαφό με τισ 

ακτύνεσ του όλιου κατϊ τη διϊρκεια του καλοκαιριού ό κατϊ την εποχό τησ 
ανϊπτυξησ. Το φυτό πρϋπει να βρύςκεται ςε ςημεύο που να υπϊρχει αϋρασ 
όχι όμωσ και να το χτυπϊει απευθεύασ ό να εύναι δυνατόσ. Για την αλόη ο 
αϋρασ εύναι πολύ ευεργετικόσ γιατύ την ενδυναμώνει. Η φύτευςη τησ αλόησ 
γύνεται την ϊνοιξη, όταν το φυτό αρχύζει να μεγαλώνει.  
 
Πότιςμα 
Για το πότιςμα τησ αλόησ, ο καλύτεροσ τρόποσ εύναι μικρό ποςότητα νερού 
και ςυχνϊ ποτύςματα. Το πότιςμα με μεγϊλεσ ποςότητεσ νερού αλλϊ 
ςπανιότερα θα αναγκϊςει το φυτό να ψϊξει την απαραύτητη υγραςύα ςε 



βαθύτερα ςημεύα του εδϊφουσ, αναπτύςςοντασ ϋτςι ϋνα δευτερεύον 
ςύςτημα ριζών. Αυτό ςημαύνει ότι το φυτό θα αναπτύςςεται πιο αργϊ ςε 
περιόδουσ πιθανόσ υπεραφθονύασ. 
 
Η αλόη, όπωσ και όλα τα παχύφυτα, μπορεύ να αντϋξει μεγϊλεσ περιόδουσ 
ξηραςύασ, ωςτόςο ςε αυτόν την περύπτωςη επηρεϊζεται αρνητικϊ η 
ανϊπτυξό τησ. Σε εποχϋσ με λύγεσ βροχϋσ, τα φυτϊ που βρύςκονται ϋξω 
πρϋπει να ποτύζονται τακτικϊ, για να διατηρεύται η καλό παραγωγό 
φύλλων. Αν βρύςκονται κοντϊ ςτη θϊλαςςα, τα φυτϊ ωφελούνται από τη 
θαλαςςινό αύρα και δεν χρειϊζονται πολύ πότιςμα. 
 
Το χειμώνα, αν ϋχουμε το φυτό ςτον κόπο, το βρόχινο νερό αρκεύ για να το 
διατηρόςει ςε τϋλεια κατϊςταςη, αφού οι ρύζεσ αποθηκεύουν αρκετϋσ 
ποςότητεσ νερού και μπορούν να προχωρούν ςε βαθύτερα και πιο υγρϊ 
ςημεύα του εδϊφουσ. Οι υπερβολικϋσ ποςότητεσ νερού και οι πολύ χαμηλϋσ 
θερμοκραςύεσ μπορεύ να καταςτρϋψουν το φυτό, και ϋτςι εύναι πϊντα 
προτιμότερο το χώμα να εύναι ξηρό παρϊ να ϋχει υπερβολικό υγραςύα. 
Πρϋπει να αποφεύγουμε την ϋκθεςη του φυτού ςε θερμοκραςύεσ 
χαμηλότερεσ από 0 - 5 C. Αν το φυτό βρύςκεται ςε γλϊςτρα, το χειμώνα το 
ποτύζουμε λιγότερο. Τισ πολύ κρύεσ νύχτεσ βϊζουμε το φυτό μϋςα ςτο 
ςπύτι ό το προςτατεύουμε με πλαςτικό αν βρύςκεται ςτον κόπο. 
 
Μια πολλό απλό και χρόςιμη μϋθοδοσ για να καταλϊβουμε αν το φυτό 
χρειϊζεται πότιςμα εύναι να βϊλουμε το δϊχτυλό μασ ςτο χώμα μϋχρι 
τϋρμα. Αν παρατηρόςουμε ότι το χώμα εύναι ξηρό μϋχρι αυτό το επύπεδο, η 
αλόη χρειϊζεται πότιςμα. 
 
 
Λίπανςη 
Αν ϋχουμε το φυτό για φαρμακευτικούσ ςκοπούσ, δεν πρϋπει να 
χρηςιμοποιούμε λιπϊςματα με χημικϊ. Η καλύτερη λύπανςη γύνεται με 
ςτϊχτη ό με νερό ςτο οπούο ϋχουμε βρϊςει λαχανικϊ ό όςπρια, γιατύ εύναι 
πολύ πλούςιο ςε θρεπτικϊ ςυςτατικϊ και βοηθϊ το φυτό να αναπτυχθεύ 
ςωςτϊ.  
 
Η αλόη ανθοφορεύ μύα ό δύο φορϋσ το χρόνο, αλλϊ εύναι καλό να κόβουμε 
τα ϊνθη, για να μην ϋχουμε τελικό προώόν κατώτερησ ποιότητασ και χωρύσ 
τισ απαραύτητεσ θεραπευτικϋσ ιδιότητεσ. 
 
 



Συγκομιδή των φύλλων 
Το μϊζεμα των φύλλων γύνεται με τα χϋρια. Δεν 
χρειϊζεται να κόβουμε όλα τα φύλλα, γιατύ τα φύλλα 
διατηρούν το νερό και τα θρεπτικϊ ςυςτατικϊ όταν οι 
περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ δεν εύναι ευνοώκϋσ για το 
φυτό.  
Τα οικιακϊ φυτϊ μπορούμε να αρχύςουμε να τα 
χρηςιμοποιούμε όταν το μόκοσ των φύλλων φτϊςει τα 
30 εκ. που επιτυγχϊνεται ςυνόθωσ μετϊ το τρύτο ϋτοσ, 
όταν το φυτό εύναι όδη ώριμο και η ςύνθεςη του ζελϋ 
του ϋχει φτϊςει ςτο κατϊλληλο επύπεδο. 
 
Μϋχρι το φυτό να φτϊςει ςτην ωριμότητϊ του πρϋπει να το καθαρύζουμε 
αφαιρώντασ τα μαραμϋνα φύλλα (τα εξωτερικϊ), τα ϊνθη και τουσ 
ςπόρουσ, με ςκοπό να βελτιώςουμε την ποιότητα τησ τελικόσ παραγωγόσ. 
Ο βαςικόσ εχθρόσ τησ αλόησ εύναι οι μύκητεσ, αφού μπορούν να 
προκαλϋςουν ανεπανόρθωτεσ βλϊβεσ ςτο φυτό. Έτςι, πρϋπει να 
αποςτραγγύζουμε καλϊ το ϋδαφοσ και να μην αυξϊνουμε το πότιςμα για να 
επιταχύνουμε την ανϊπτυξη του φυτού. 
 
Η πρώτη ςυγκομιδή των φύλλων γύνεται τον Ιούνιο (για να 
απομακρυνθούν όλα τα χαλαςμϋνα φύλλα) η δεύτερη ςυγκομιδή γύνεται 
μεταξύ Σεπτεμβρύου και Νοεμβρύου(όταν φυτό βρύςκεται ςτην καλύτερη 
κατϊςταςη του κύκλου ζωόσ του και όλεσ οι κλιματικϋσ ςυνθόκεσ εύναι 
ευνοώκϋσ) και η  τελευταία ςυγκομιδή όταν αρχύζει η εποχό ψύχουσ (πρϋπει 
να μαζευτούν όλα τα φύλλα που πληρούν τισ απαιτούμενεσ ςυνθόκεσ, αλλϊ 
φροντύζοντασ να μην αφόςουμε το φυτό ϋξω, γιατύ ςε αυτόν την 
κατϊςταςη θα εύναι πολύ δύςκολο να αντιμετωπύςει τισ αντύξοεσ 
κλιματικϋσ ςυνθόκεσ).  
 
Από τα φύλλα βγϊζουμε το ςαρκώδεσ μϋροσ, το ϊχρωμο και ϊοςμο 
βλεννώδεσ υλικό. Πρόκειται για τη διαφανό και παχύρρευςτη ζελατύνη από 
την οπούα αποτελεύται το εςωτερικό του φύλλου και περιϋχει τισ βιταμύνεσ 
Α, Β1, Β2, Β3, Β6, C, E και φολικό οξύ. Επιπλϋον περιϋχει μϋταλλα, πεπτικϊ 
ϋνζυμα, βαςικϊ αμινοξϋα 
και πολυςακχαρύτεσ που 
διεγεύρουν την ανϊπτυξη 
των ιςτών και την 
κυτταρικό αναγϋννηςη.  
 
Τα φύλλα πρϋπει να 



κόβονται από τη βϊςη τουσ, με μια μικρό τομό και πιϋζοντασ το φύλλο με 
μια μικρό περιςτροφό μϋχρι να αφαιρεθεύ. Ουςιαςτικϊ το φύλλο δεν το 
κόβουμε, το "τςιμπϊμε" με ϋνα μαχαύρι ςτην μύα ϊκρη και ϋπειτα το 
τραβϊμε προσ το πλϊι. 
 
Συμπτώματα και προβλήματα 
Το φυτό μπορεύ να παρουςιϊςει τα παρακϊτω ςυμπτώματα και 
προβλόματα: 

 Τα φύλλα διπλώνουν προσ τα μϋςα και εύναι λεπτϊ και ζαρωμϋνα. 
Αυτό το ςύμπτωμα εμφανύζεται όταν το φυτό δεν λαμβϊνει όλο το νερό 
που χρειϊζεται και αναγκϊζεται να χρηςιμοποιόςει το νερό που ϋχει 
αποθηκεύςει ςτο εςωτερικό των φύλλων του. 

 Τα φύλλα εύναι περιςςότερο οριζόντια παρϊ κατακόρυφα. Αυτό 
ςυνόθωσ οφεύλεται ςτην ϋλλειψη φωτόσ ό ςε πληθώρα βλαςταριών. 
Όταν τα παραβλαςτόματα φτϊνουν τα 15 εκ. ςε ύψοσ θα πρϋπει να τα 
διαχωρύζουμε από το μητρικό φυτό. 

 Διπλωμϋνα φύλλα. Δηλώνει ότι υπϊρχει πολύ νερό. 
 Φύλλα καφϋ χρώματοσ ςτο πϊνω μϋροσ. Δηλώνει ότι ςτο φυτό 

πϋφτει απευθεύασ πολύ ηλιακό φωσ κατϊ τουσ πολύ θερμούσ μόνεσ. 
Επύςησ μπορεύ να οφεύλεται και ςτο ότι το φυτό εκτϋθηκε ξαφνικϊ ςτον 
όλιο, μετϊ από μεγϊλη περύοδο χωρύσ ςχεδόν καθόλου φωσ. 

 Αργό ανϊπτυξη. Δηλώνει ότι το ϋδαφοσ ό το νερό ποτύςματοσ εύναι 
πολύ αλκαλικϊ, υπϊρχει περύςςεια ό ϋλλειψη νερού, η γλϊςτρα εύναι πολύ 
μεγϊλη ό πολύ μικρό, ό το φωσ εύναι ανεπαρκϋσ και ϋχει χρηςιμοποιηθεύ 
μεγϊλη ποςότητα χημικού λιπϊςματοσ. 

 Μικρϋσ ςκούρεσ κηλύδεσ ςτα φύλλα. Αυτό το ςύμπτωμα δηλώνει ότι 
το νερό ποτύςματοσ του φυτού περιϋχει πολύ φθόριο. 

 Τα φύλλα ςαπύζουν ςτη βϊςη. Δηλώνει ότι το φυτό ποτύζεται 
υπερβολικϊ ό δεν υπϊρχει καλό αποςτρϊγγιςη. 

 Τα Μαλακϊ φύλλα δηλώνουν υπερβολικό πότιςμα ό λύπαςμα. 
 


