
Βολβοί: πώς και πότε τους φυτεφουμε 

 

Οι βολβοί χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ ανάλογα με τθν περίοδο ανάπτυξθσ και άνκθςισ 

τουσ. 

1. Φκινοπωρινοί βολβοί: φυτεφονται το φκινόπωρο και ανκίηουν τθν άνοιξθ.Λζγονται και 

ςκλθραγωγθμζνοι βολβοί γιατί φυτεφονται πριν τισ πρϊτεσ παγωνιζσ και για να ανκίςουν 

ικανοποιθτικά τθν άνοιξθ πρζπει να εκτεκοφν ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ του χειμϊνα. 

Αυτοί οι βολβοί μποροφν να αφεκοφν ςτο ζδαφοσ και μετά τθν άνκθςι τουσ και να 

αναπτφςςονται κάκε χρόνο. 

2. Ανοιξιάτικοι βολβοί: φυτεφονται τθν άνοιξθ και ανκίηουν το καλοκαίρι. Λζγονται και 

ευαίςκθτοι/τρυφεροί βολβοί γιατί φυτεφονται τθν άνοιξθ μετά από τισ τελευταίεσ παγωνιζσ 

τθσ περιόδου και δεν μποροφν να επιηιςουν ςτισ ςκλθρζσ χειμερινζσ ςυνκικεσ. Αυτοφσ 

τουσ βολβοφσ κα πρζπει να τουσ ξεκάβετε κάκε φκινόπωρο και να τουσ αποκθκεφετε ςε 

εςωτερικό χϊρο κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα. Οι περιςςότεροι βολβοί, κορμοί, κόνδυλοι 

και ριηϊματα που φυτεφονται τθν άνοιξθ αρχίηουν να ανκίηουν δυο μινεσ μετά τθ 

φφτευςθ. 

Με ςωςτό ςχεδιαςμό και φροντίδα οι βολβοί μποροφν να κρατιςουν ζναν κιπο ηωντανό με 

χρϊματα και αρϊματα από τα μζςα του χειμϊνα μζχρι τισ πρϊτεσ παγωνιζσ του 

φκινοπϊρου. Για να ζχετε υπζροχα ανοιξιάτικα λουλοφδια φυτζψτε τουλίπεσ, νάρκιςςουσ, 

ηουμποφλια κ.α. το φκινόπωρο, ενϊ για χρωματιςτά καλοκαιρινά λουλοφδια φυτζψτε 

γλαδιόλεσ, μπιγκόνιεσ, ντάλιεσ κ.α. νωρίσ τθν άνοιξθ αμζςωσ μετά τισ τελευταίεσ παγωνιζσ. 

 

Πότε φυτεφονται οι φκινοπωρινοί βολβοί; 

Όςον αφορά τουσ φκινοπωρινοφσ βολβοφσ (ανοιξιάτικθσ ανκοφορίασ), πρζπει να τουσ 

φυτεφουμε το φκινόπωρο πριν παγϊςει το ζδαφοσ ϊςτε να προλάβουν οι ρίηεσ του βολβοφ 

να αναπτυχκοφν ενϊ διατθρείται ακόμα κερμό το χϊμα. Σε αυτό το διάςτθμα οι ρίηεσ 

πρζπει να προλάβουν να μεγαλϊςουν όςο χρειάηονται και να απορροφιςουν υγραςία και 

κρεπτικά ςυςτατικά ϊςτε να βλαςτιςουν και ανκίςουν εντυπωςιακά τθν άνοιξθ. 

Διαφορετικά, αν φυτευτοφν πολφ αργά το φκινόπωρο, κα ανκίςουν ζτςι κι αλλιϊσ, 

χρθςιμοποιϊντασ τθν αποκθκευμζνθ ενζργεια του βολβοφ αλλά πικανόν να μθν ζχουν τθν 

αναμενόμενθ κεαματικι άνκθςθ. Ωςτόςο, κα αναρρϊςουν και κα ανκίςουν καλφτερα τα 

επόμενα χρόνια. Αν δεν είςτε ςίγουροι, μια καλι λφςθ είναι να τουσ φυτζψετε περίπου ζξι 

εβδομάδεσ πριν το ζδαφοσ αρχίςει να παγϊνει τα βράδια. Αν για διάφορουσ λόγουσ πρζπει 

να φυτζψετε τουσ φκινοπωρινοφσ βολβοφσ αργά, μπορείτε να απλϊςετε από πάνω τουσ 

ζνα παχφ ςτρϊμα κομπόςτ ι χωνεμζνθσ κοπριάσ για να κρατιςετε το ζδαφοσ ηεςτό για 

μερικζσ παραπάνω εβδομάδεσ. Με αυτό τον τρόπο κα δϊςετε τθ δυνατότθτα ςτισ ρίηεσ να 

αναπτυχκοφν. Μθν ξεχάςετε να αφαιρζςετε αυτό το ςτρϊμα ςτισ αρχζσ τθσ άνοιξθσ, ϊςτε 

τα φυτά να μθν χρειαςτεί να ηοριςτοφν κακϊσ κα αναπτφςςονται. Αν εκεί που μζνετε οι 

κρφεσ βροχζσ φτάνουν αργά, μθν φυτζψετε τουσ βολβοφσ ςασ πολφ νωρίσ το φκινόπωρο, 



ελπίηοντασ να αναπτφξουν καλφτερα τισ ρίηεσ τουσ. Μπορεί να αποφαςίςουν ότι θ 

καλοκαιρινι περίοδοσ ξεκοφραςθσ τελείωςε και να ξεκινιςουν να μεγαλϊνουν. 

Οι φκινοπωρινοί βολβοί αφοφ φυτευτοφν, χρειάηονται να περάςουν μια κρφα περίοδο 

κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ για να ανκίςουν εντυπωςιακά τθν άνοιξθ. Σε περιοχζσ που το 

κρφο δεν είναι αρκετό, δεν κα ανκίςουν πολφ ικανοποιθτικά αν δεν τουσ προςφζρετε 

τεχνθτό κρφο (π.χ. τοποκζτθςθ ςτο ψυγείο). 

Κακϊσ τελειϊνει ο χειμϊνασ και θ κερμοκραςία ανεβαίνει, χαροφμενοι βλζπουμε τα πρϊτα 

βλαςτάρια να ξεπετιοφνται από το ζδαφοσ, αλλά τρομάηουμε όταν οι κρφεσ μζρεσ 

επιςτρζψουν και το χιόνι καλφψει τα φυτά. Ευτυχϊσ, τα φυτά ςυνεχίηουν να μεγαλϊνουν 

ςαν να μθν τουσ ενδιαφζρει κακόλου αυτι θ αλλαγι του καιροφ. Είναι ςίγουρα τα 

αγαπθμζνα μασ φυτά. 

Κατά τθν παραλαβι: Οι βολβοί που αγοράςατε πρζπει να φαίνονται υγιείσ, να είναι 

ολόκλθροι και να μθν ζχουν ςαπίςματα, μοφχλα ι να είναι αφφςικα ηαρωμζνοι. Τα φυτά 

μπορεί να ξεκινιςουν να βλαςταίνουν, που ςθμαίνει ότι αποτελοφν υγιζσ φυτικό υλικό. 

Αυτι θ φυςικι διαδικαςία δείχνει τθ δφναμθ των φυτϊν. Τα πικανά βλαςτάρια (και μερικζσ 

φορζσ ρίηεσ) είναι «ακίνδυνα». Ωςτόςο, για να αποφφγετε το υπερβολικό φφτρωμα ςασ 

ςυμβουλεφουμε να φυτζψετε αυτά τα φυτά όςο πιο ςφντομα μπορείτε. Φυτζψτε τα με τα 

βλαςτάρια προσ τα επάνω και ποτίςτε τα αμζςωσ για καλά αποτελζςματα. 

Εχκροί των βολβών είναι κυρίωσ τα ηιηάνια και τα ςαλιγκάρια που αν δεν γίνει αμζςωσ 

καταπολζμιςθ εχουν καταςτρεπτθκζσ ςυνζπειεσ ςτουσ βολβόυσ. Σκευάςματα για τθν 

καταπολζμιςθ των ηιηανίων όπωσ Glyphos 48 SL  και ςαλιγκαροκτώνο κα βρείτε ςε όλα τα 

καταςτιματα τθσ Agrolan Ltd. 


