
Εποχικά φυτά: Για μια πολύχρωμη άνοιξη 

Τώρα που ο χειμώνας τελειώνει, είναι η σωστή εποχή για να προετοιμάσετε τη βεράντα ή 

τον κήπο σας, ώστε την άνοιξη και το καλοκαίρι να γεμίσουν οι γλάστρες και τα παρτέρια 

σας με εντυπωσιακά χρώματα. Τα εποχικά καλλιεργούνται εύκολα, αναπτύσσονται 

γρήγορα και δίνουν χωρίς πολύ κόπο και γνώσεις ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Μπορείτε, 

λοιπόν, να τα σπείρετε, να βάλετε στο χώμα βολβούς ή ριζώματα ή, αν θέλετε πιο άμεσα 

αποτελέσματα, να διαλέξετε έτοιμα φυτά από τα φυτώρια και τα κέντρα κήπου.  

 

Γιατί να φυτέψω εποχικά  

• Τα εποχικά καλύπτουν όλο το χρωματικό φάσμα. Τα χρώματά τους μπορεί να είναι 

έντονα ή πιο απαλά, μονόχρωμα ή πολύχρωμα.  

• Το ύψος τους ποικίλλει ανάλογα με το είδος (βλ. πίνακα στην επόμενη σελίδα).  

• Διαφορετική από είδος σε είδος είναι και η διάρκεια της ανθοφορίας τους, καθώς άλλα 

εποχικά διατηρούν τα λουλούδια τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ άλλα ανθίζουν 

για λίγο και ανανεώνουν συχνά τα λουλούδια τους.  

 

6 χρήσιμες οδηγίες  

• Με τα εποχικά μπορείτε να φτιάξετε χρωματικές ομάδες στα παρτέρια του κήπου, αλλά 

και μέσα σε γλάστρες και ζαρντινιέρες. Ανάλογα με το χώρο που έχετε στη διάθεσή σας, 

φυτεύετε όσα φυτά χρειάζεστε σε απόσταση 15-20 εκ. μεταξύ τους. Για πιο εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε εποχικά ενός χρώματος.  

• Αν θέλετε διαφορετικά είδη φυτών στο ίδιο σύνολο, θα πρέπει να φυτέψετε τα πιο ψηλά 

είδη πίσω και τα πιο κοντά μπροστά.  

• Τα εποχικά φυτά θέλουν εδαφικό μείγμα πλούσιο σε τύρφη και με καλή στράγγιση. 

Σκαλίστε καλά το χώμα προκειμένου να αεριστεί, και προσθέστε λίπασμα ή κοπριά, ακόμη 

και κομπόστ.  

• Ποτίζετε συχνά, αλλά όχι με υπερβολική ποσότητα νερού, και τοποθετήστε ή φυτέψτε τα 

σε σημεία αρκετά φωτεινά.  

• Αν προμηθευτείτε έτοιμα φυτά από το φυτώριο, θα πρέπει να έχετε προετοιμάσει το 

χώμα πριν τα φυτέψετε. Θα το καθαρίσετε από ζιζάνια, θα το σκαλίσετε για να αφρατέψει 

και θα προσθέσετε κοπριά ή κομπόστ. Ανοίξτε λάκκους ανάλογα με το μέγεθος των φυτών 

και, αφού τα φυτέψετε, ποτίστε.  

• Στηρίξτε τα ψηλά φυτά με λεπτά καλάμια ή κλαδιά, και όσο καιρό αναπτύσσονται 

καθαρίζετε τακτικά τα αγριόχορτα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η ποσότητα του νερού 

που χρειάζεται για το πότισμα και τα φυτά σας αναπτύσσονται καλύτερα.  



 

 

Πώς θα συνδυάσετε τα χρώματα  

 Καθώς η διάθεσή μας επηρεάζε-ται από τα χρώματα, καλό είναι, όταν φυτεύετε εποχικά, 

να συνδυάζετε αρμονικά τα χρώματα. Ακολουθήστε, λοιπόν, τις παρακάτω συμβουλές:  

• Δημιουργήστε αρμονικό αποτέλεσμα συνδυάζοντας χρώματα που βρίσκονται κοντά στο 

χρωματικό κύκλο, όπως για παράδειγμα κίτρινο και πορτοκαλί.  

• Αντίθεση μπορείτε να δημιουργήσετε φυτεύοντας εποχικά με χρώματα που βρίσκονται 

απέναντι στο χρωματικό κύκλο, όπως π.χ. κίτρινο και μοβ. Προσέξτε, όμως, να μην 

υπερβάλλετε, για να μην είναι κουραστικό το αποτέλεσμα.  

• Το λευκό συνδυάζεται με όλα τα χρώματα, τόσο τα έντονα όσο και τα πιο απαλά.  

• Στα παρτέρια ή τις γλάστρες που βρίσκονται πιο μακριά σας, τοποθετήστε εποχικά με 

έντονα χρώματα. Σε αυτά που βρίσκονται πιο κοντά, φυτέψτε πιο απαλά χρώματα.  

• Σε σημεία με πολύ ήλιο προτιμήστε εποχικά με έντονα χρώματα, ενώ στα σημεία με 

λιγότερο ήλιο τα πιο απαλά χρώματα δείχνουν πιο όμορφα.  

 

Βολβοί και ριζώματα  

 Οι βολβοί που ανθίζουν την άνοιξη και το καλοκαίρι πρέπει να έχουν φυτευτεί από το 

φθινόπωρο. Διαφορετικά, αν θέλετε φέτος την άνοιξη να έχετε ανθισμένους βολβούς, θα 

πρέπει να προμηθευτείτε έτοιμα φυτά από το εμπόριο. Η φύτευσή τους γίνεται σε έδαφος 

που έχει σκαλιστεί καλά, έχει αεριστεί και έχει προστεθεί κοπριά ή κομπόστ. Διαβάστε τις 

οδηγίες όταν πρόκειται να τα φυτέψετε, ώστε να τα τοποθετήσετε στο σωστό βάθος. Οι 

αποστάσεις φύτευσης είναι περίπου 20 εκ. μεταξύ τους και το πότισμα συχνό, αλλά όχι με 

μεγάλη ποσότητα νερού. Όταν τελειώσει η ανθοφορία των βολβών και των ριζωμάτων, 

μπορείτε να τα αφαιρέσετε από το χώμα και να τα αποθηκεύσετε σε σκοτεινό μέρος για την 

επόμενη χρονιά. Θυμηθείτε, επίσης, ότι για να έχετε ανθισμένους βολβούς το φθινόπωρο, 

θα πρέπει να τους φυτέψετε την άνοιξη.  

 

 

 

 

 

 



Εχθροί και Ασθένειες:  

Τα εποχικά φυτά σε γενικές γραμμές δεν έχουν δύσκολους εχθρούς και ασθένειες, αλλά 

συνήθως εμφανίζουν τις πιο κάτω προσβόλές τις οποίες μπορείτε να καταπολεμήσετε με τα 

πιο κατω σκευάσματα που μπορείτε να προμηθευτείτε απο τα καταστήματα της Agrolan 

Ltd σε όλη τη Κύπρο. 

Αφίδες(ψώρες) – Warrant 200SL, Neemazal, Fastac 10EC, Cyren 48 EC 

Διαφορα έντομα και σκουλίκια - Neemazal, Fastac 10EC, Cyren 48 EC 

Ωίδιο (Στάχτη)- Vivando 50 SC, Signum 26.6/6.7 WG 

Σαλιγκάρια – Σαλιγκαροκτώνο. 

Προετοιμασία  εδάφους & Λίπανση: 

Πριν την φύτευση καλό είναι να σκαλίσουμε το χώμα και να προσθέσουμε βασική λίπανση 

βραδίας αποδέσμευσης και να ενσωματοθεί κατά το σκάλισμα. 

Επίσης τα λουλούδια μπορεί να παρουσιάσουν τροφοπενία-έλλειψη σιδήρου, μπορειτε να 

προμηθευτήτε Crescal , Bolikel , Wuxal Ferro όπως και βασικές λιπανσεις και 

σκαλιστήρια,τσάπες,κτένες απο τα καταστηματα Agrolan Ltd για την καλύτερη και πιο 

ευκολη εγκατάσταση των νέων φυτών. 

Τα πιο όμορφα εποχικά  

ΟΝΟΜΑ- ΧΡΩΜΑ -ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ -ΥΨΟΣ  

Άλυσσο Λευκό,ρόζ,μόβ Άνοιξη-καλοκαίρι 10-20 εκ.  

Βερβένα Λευκό,μπλέ,κόκκινο Άνοιξη-Φθινόπωρο 15-20 εκ.  

Βιολέτα Λευκό,μόβ Άνοιξη 30-40 εκ.  

Ίριδα Λευκό,ρόζ,μόβ,κίτρινο Άνοιξη- αρχές καλοκαιριού 30-90 εκ.  

Κατιφές Κίτρινο,πορτοκαλί Άνοιξη-Φθινόπωρο 20-30 εκ.  

Λίλιουμ Λευκό,κίτρινο,κόκκινο,δίχρωμες ποικιλίες Άνοιξη-καλοκαίρι 60-120 εκ.  

Μούσκαρι Λευκό,μόβ Άνοιξη 10-20 εκ.  

Νάρκισσος Λευκό,κίτρινο Άνοιξη 20-50 εκ.  

Νεραγκούλα Λευκό,μόβ,κίτρινο Άνοιξη 25-40 εκ.  

Ντάλια Κίτρινο,κόκκινο,δίχρωμες ποικιλίες Άνοιξη-καλοκαίρι 20-50 εκ.  

Πανσές Κίτρινο,μόβ,λευκό Άνοιξη 15-30 εκ.  

 


