
Τι καλλιεργούμε την Άνοιξη .... 

Κάθε καρπός έχει την δική του εποχή σποράς  αφού επικρατούν 
διαφορετικές καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία και υγρασία. Την 
Άνοιξη μπορούμε να σπείρουμε φασολάκια, τομάτες, καλαμπόκι, και 
να μεταφυτεύσουμε μεταξύ άλλων πιπεριές, αγγούρια, κολοκύθια, 
πράσα, καρότα και να συλλέξουμε εσπεριδοειδή, αγκινάρες, αρακά, 
κρεμμύδια, σκόρδα και χόρτα. Επίσης η Άνοιξη είναι ιδανική εποχή για 
να φυτέψουμε φασκόμηλο, θυμάρι ρίγανη και  μέντα.  

 

Αγγούρι 

Το αγγούρι, το σπέρνουμε τους 
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, όταν η 
θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 
15-35C. Μετά από 5-10 μέρες θα 
βλαστήσει και ανάλογα με την 
ποικιλία και τις συνθήκες 
ανάπτυξης, συνήθως απαιτούνται 
25-30 ημέρες, μέχρι τη 
μεταφύτευσή του και ακόμα 30 
ημέρες για να γίνει η συλλογή του.  

Πιπεριές  

Οι σπόροι της πιπεριάς σπέρνονται 
όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 18-
35C και σε βάθος μισό έως ένα 
εκατοστό. Χρειάζονται μία με δύο 
εβδομάδες για να βλαστήσουν και 
ανάλογα με την ποικιλία περίπου ένα 
με δύο (το πολύ) μήνες για τη 
μεταφύτευση. Για να ωριμάσουν θα χρειαστούν περίπου 2 με τρεις 
μήνες μετά τη μεταφύτευσή τους (ανάλογα με την ποικιλία και τις 
συνθήκες ανάπτυξης). 



 
Μελιτζάνες  

Οι προτεινόμενοι μήνες της σποράς της μελιτζάνας είναι ο Μάρτιος 
και ο Απρίλιος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23-32C. 
Φυτεύεται σε βάθος μισού εκατοστού και χρειάζεται 5 με 13 μέρες 
για τη βλάστηση. Η μεταφύτευση γίνεται (πάντα ανάλογα με την 
ποικιλία και τις συνθήκες ανάπτυξης) συνήθως μέσα σε 40 με 55 
ημέρες, μετά τη φύτευση, ενώ η ωρίμανση χρειάζεται ακόμα 50 με 80 
ημέρες μετά τη μεταφύτευση. 
 

Φασολάκια  

Τα φασολάκια (φρέσκα και ξηρά) 
σπέρνονται όταν η θερμοκρασία 
κυμαίνεται μεταξύ 15-29C δηλ. 
μπορούμε  απο τους μήνες Απρίλιο 
έως και τον Αύγουστο. Πριν από τη 
σπορά, μουσκεύουμε τους σπόρους 
για 3-4 ώρες και ο σπόρος πρέπει να 
φυτευτεί σε βάθος τουλάχιστον 2.5 
έως 5 εκατοστών.  Τα φασολάκια χρειάζονται 4 με 10 μέρες για να 
βλαστήσουν και ανάλογα με την ποικιλία μεταφυτεύονται συνήθως 
20 με 30 μετά τη σπορά, αν και μπορούμε να κάνουμε και άμεση 
σπορά χωρίς μεταφύτευση. Για την ωρίμανση των φρέσκων, μετά τη 
μεταφύτευση, χρειάζονται 50 με 95 ημέρες, ενώ για τα ξερά, 95 έως 



125 μέρες αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις εξαρτάται από την 
ποικιλία του σπόρου. 
 

Καλαμπόκι  

Η εποχή σποράς του καλαμποκιού είναι μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, 

με τη θερμοκρασία να μην είναι κάτω των 15C και να μην υπερβαίνει 

τους 35C. Φυτεύεται σε βάθος 2.5 και 5 εκατοστών και χρειάζεται 5 

με 20 μέρες, ώσπου 

να βλαστήσει. Η 

μεταφύτευση γίνεται 

άμεσα, αλλά πρέπει 

να περιμένουμε 100 

με 130 μέρες μετά 

την σπορά, για να 

ωριμάσει. 

 

 

Τομάτα  

 

Η τομάτα σπέρνετε οταν 
η θερμοκρασία 
κυμαίνεται μεταξύ 15-
30C και  τους φυτεύουμε 
σε βάθος περίπου 1.5 
εκατοστά. Ανάλογα με 
την ποικιλία, χρειάζονται 
συνήθως 40-60 ημέρες 
για τη μεταφύτευσή 
τους. Η ωρίμανση 
χρειάζεται ακόμα 55 με 

90 ημέρες μετά την μεταφύτευση (ανάλογα με την ποικιλία και τις 
συνθήκες ανάπτυξης). 



Πεπόνι 

 

Τους σπόρους του πεπονιού τους σπέρνουμε τον Απρίλιο και τον 

Μάιο με την θερμοκρασία να κυμαίνεται απο τους  25-35C και το 

σπόρο φροντίζουμε να το φυτεύουμε σε βάθος περίπου 3 εκατοστά. 

Μετά απο 4 με 10 ημέρες οι σπόροι έχουν βλαστήσει και ανάλογα με 

την ποικιλία, μπορούμε μέσα σε 25 με 30 μέρες να το 

μεταφυτεύσουμε. Μετά απο 2-3 μήνες μετά τη μεταφύτευση το 

πεπόνι είναι έτοιμο.  

 


