
 

Πρακτικές συμβουλές για τα Παχύφυτα 

 
 
Τα παχύφυτα (succulents) εύναι μια ςημαντικό και δημοφιλό ομϊδα φυτών που 
τα βρύςκουμε παντού, τόςο ςε εςωτερικούσ όςο και εξωτερικούσ χώρουσ, λόγω 
του ότι μπορούν να προςαρμόζονται ςε αρκετϋσ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ και 
επιπρόςθετα ϋχουν λιγοςτϋσ απαιτόςεισ 
ςε νερό αλλα και ςε φροντύδεσ. Επύςησ 
ϋχουν ιδιαύτερα ςχόματα και χρώματα και 
μασ χαρύζουν εντυπωςιακϋσ ανθοφορύεσ 
ςυνόθωσ μικρόσ διϊρκειασ αλλϊ πϊντα 
χρωματικϊ ϋντονεσ.  

                                                                                                     
Γενικϊ, ςτα παχύφυτα ανόκουν πολλϊ 
φυτικϊ εύδη (περιςςότερα από 10.000) 

από ςχεδόν 40 οικογϋνειεσ και θεωρούνται όλα 
τα εύδη φυτών που φϋρουν υπϋργεια όργανα 
αποθόκευςησ νερού.Τα όργανα αυτϊ μπορεύ να 
εύναι τροποποιημϋνα φύλλα ό βλαςτού που η 
φύςη τα μετϋβαλε ϋτςι ώςτε να μπορϋςουν να 
καλύψουν τισ ανϊγκεσ τουσ ςε περιόδουσ 
μακρϊσ ξηραςύασ. Παχύφυτα φύλλων, εύναι τα 
εύδη που ανόκουν ςτισ οικογϋνειεσ 
Mesembryanthemaceae, Crassulaceae και 
Agavaceae. Παχύφυτα βλαςτού θεωρούνται οι 
κϊκτοι (Cactaceae). Μπορούμε να τα 
ςυναντόςουμε ςτισ περιςςότερεσ περιοχϋσ του 
πλανότη εκτόσ τισ ακραύα ψυχρϋσ.   

 



Πότισμα 

Το πότιςμα ςτουσ κϊκτουσ ξεκινϊει την περύοδο τησ ανϊπτυξόσ τουσ 
δηλαδό από τα μϋςα τησ ϊνοιξησ και επαναλαμβϊνεται ανϊ 15 ημϋρεσ, ενώ μετϊ 
γύνεται με ςυχνότητα, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, μια φορϊ την εβδομϊδα με ϊφθονο 
νερό και όχι παρϊ πολλϋσ φορϋσ με μικρό ποςότητα νερού. Παρόλα αυτϊ, δεν  

υπϊρχει μια ςυγκεκριμϋνη 
οδηγύα για το πότιςμα των 
κϊκτων. Το πότε και πόςη 
ποςότητα νερού θα 
χρηςιμοποιηθεύ, εξαρτϊται 
από το μϋγεθοσ των 
φυτών, τισ ςυνθόκεσ τησ 
περιοχόσ, το ςημεύο 
φύτευςησ, το χώμα και τον 
αεριςμό του εδϊφουσ. 
Προτιμότερο εύναι να τα 
ποτύζετε νωρύσ το πρωύ και 
να αποφεύγετε τισ ημϋρεσ 
με κρύο ό βροχό, προςοχό! 

να μην καταβρϋχετε το φυτό. Πολύ ςημαντικό για την εξϋλιξη των φυτών εύναι 
να μην αφόνετε να λιμνϊζει νερό ςτο πιατϊκι τησ γλϊςτρασ τουσ.  To χειμώνα 
αποφύγετε τα ποτύςματα, εκτόσ αν ϋχετε εύδη που αναπτύςςονται τότε.Έτςι, 
όταν αγορϊζετε κϊκτουσ, μην ξεχνϊτε να μϊθετε την ονομαςύα τουσ (για να 
μπορεύτε να βρεύτε εξειδικευμϋνεσ πληροφορύεσ), αλλϊ και να ρωτόςετε ποια 
εύναι η περύοδοσ τησ ανϊπτυξόσ τουσ. Μόν ξεχνϊτε, ότι τόςο οι κϊκτοι όςο και 
τα παχύφυτα προτειμούν να μεύνουν χωρύσ νερό παρϊ να ποτιςτούν 
περιςςότερο από ό,τι χρειϊζονται.  

Έδαφος 

Στα παχύφυτα αρϋςουν τα ελαφριϊ αμμώδη εδϊφη με καλό αποςτρϊγγιςη και 
αεριςμό. Το πλϋον κατϊλληλο υπόςτρωμα θα πρϋπει να αποτελεύτε από : καλόσ 
ποιότητασ χώμα 30 – 40 %, ποταμύςια ϊμμο 20 %, 
περλύτη 10 %, τύρφη ό compost 30 – 40 %. Σε αυτό το 
μύγμα προςθϋτουμε ϋνα πλόρεσ λύπαςμα τύπου 12-
12-17+ Ιχνοςτοιχεύα, που θα το βρεύτε και ςε όλα τα 
καταςτόματα τησ AgroLan. 

 



Θερμοκρασία – Φωτισμός 

Τα παχύφυτα γενικϊ εύναι εύδη που αντϋχουν ςε ευρύ φϊςμα ςυνθηκών 
φωτιςμού και θερμοκραςιών 
όμωσ εύναι φυτϊ θερμών 
κλιμϊτων με αποτϋλεςμα τα 
περιςςότερα να μην αντϋχουν ςε 
θερμοκραςύεσ κϊτω του μηδϋν 
για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα. 
Αξύζει να ςημειωθεύ ότι εύναι 
κατϊλληλα για παραθαλϊςςιεσ 
περιοχϋσ με εύδη όπωσ: 
φραγκοςυκιϊ (Opuntia ficus-
indica), αθϊνατοσ (Αgave 

spp.),αλόη (Aloe vera) κ.α  

 

Εχθροί – Ασθένειες 

Όταν υπϊχρει το ςωςτό περιβϊλλον με καλό αεριςμό, χαμηλό 
ατμοςφαιρικό υγραςύα και επαρκό φωτιςμό, ςπϊνια θα προςβληθούν από 
μύκητεσ ό ϋντομα. Πρόβληματα ςτα παχύφυτα μπορεύ να δημιουργόςη τουσ 
καλοκαιρινούσ μόνεσ ο τετρανυχοσ και ο ψευδόκοκκοσ. Καταπολϋμηςη μπορεύ 
να γύνει με τα προιόντα: Cal-Ex, Cyren, λϊδι που θα τα βρεύτε ςε όλα τα 
καταςτόματα τησ AgroLan.  


