
Καλλιεργητικές πρακτικές του λαχανόκηπου τον Σεπτέμβρη 

 

Το Φθινόπωρο ήρθε και ετοιμαζόμαστε για να τις χειμερεινές μας φυτείες. Μαζεύουμε 

όλα τα υπολλέιματα από τα λαχανικά που έχουν απομείνει απο το καλοκαίρι, 

σκαλίζουμε τον λαχανίκηπο και τον εμπλουτίζουμε με καινούργιο απολυμασμένο χώμα.   

Ακολούθως σπέρνουμε τα χειμερινά μας λαχανικά.  

1.      Σπανάκι: Σπέρνεται από αρχές Σεπτεμβρίου έως αρχές Φεβρουαρίου. Θέλει 

χαμηλές θερμοκρασίες και καλλιεργείται σε μεγάλη ποικιλία εδαφών, αλλά τα αμμώδη 

είναι καταλληλότερα.  Ωριμάζει μετά από 40-50 ημέρες. 

2.      Μαρούλι: Φυτεύεται από αρχές φθινοπώρου ανά 15 ημέρες μικρά φυτά για να 

έχετε συνεχή συγκομιδή όταν οι θερμοκρασίες είναι από 5-25 C. Το μαρούλι θα είναι 

έτοιμο 40-70 ημέρες μετά τη σπορά.  

3.      Μπιζέλι: Φυτεύουμε το φθινόπωρο σπόρο, όταν οι θερμοκρασίες είναι 5-20 C. 

Είναι έτοιμα 70-100 ημέρες μετά τη σπορά. 

4.      Μπρόκολο: Φυτεύουμε έτοιμα μικρά φυτά, σε θερμοκρασίες από 5-25 C σε 

αμμώδες έδαφος. Θα είναι έτοιμα 55-75 ημέρες μετά. 

5.       Παντζάρι: Σπέρνεται το φθινόπωρο όταν οι θερμοκρασίες είναι από 10-25 C,  σε 

βάθος φύτευσης 5 εκατοστά και βλασταίνει 5-10 μέρες μετά τη σπορά. Ωριμάζει 55-70 

ημέρες μετά τη σπορά. 

6.      Λάχανο: Φυτεύουμε έτοιμα φυτά από το Σεπτέμβριο ανά 15 ημέρες για συνεχή 

συγκομιδή όταν οι θερμοκρασίες είναι 7-30 C. Θα είναι ώριμα 65-95 ημέρες μετά. 

Αυτά είναι μερικά από τα χειμερινά λαχανικά που μπορείτε πολύ εύκολα να 

καλλιεργήσετε στο κήπο σας ή ακόμα και στις ζαρντινιέρες στο μπαλκόνι σας. Ακόμα 

πολύ εύκολα, στις γλάστρες σας μπορείτε να σπείρετε μυρωδικά, όπως μαϊντανό, 

άνηθο, σέλινο, κλπ. 

Όλα τα παραπάνω λαχανικά καλλιεργούνται σε ποικιλία εδαφών, αρκεί να είναι 

ελαφριά, καλά δουλεμένα και απαλλαγμένα από άλλους σπόρους. Επίσης πρέπει να 

στραγγίζει καλά το έδαφος για να μην κρατάει υγρασία και σαπίσουν οι σπόροι μας. 

 



 Καλλωπιστικά 

Χρειάζεται να τα απομακρύνουμε από τα ξερά κλαδάκια, φύλλα αλλά και τα παλιά 

λουλούδια , αυτό θα τονώσει τα φυτά μας για ακόμα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν 

προσθέσουμε και ένα λίπασμα τύπου 20-20-20 τα φυτά μας θα ανανεωθούν 

πλήρως.Επίσης μπορούμε να ποτίζουμε ανα 15 ήμερες το Maxicrop Garden . Ενα μή 

χημικό σκεύασμα που θα δώσει στα φυτά μας την τροφή που χρειάζονται για να μας 

προσφέρουν  ένα όμορφο κήπο. 

 Γρασίδι 

Ο Σεπτέμβριος  βρίσκει το γρασίδι ταλαιπωρημένο από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες 

του καλοκαιριού, κάποιες μυκητολογικές ασθένειες που μπορεί να εμφανίστηκαν, όπως 

σκωρίαση  .Επίσης  οι κάμπιες είναι ενας έχθρός του γρασιδιού  που τρώνε τα 

βλαστάρια του χορταριού μας.Ψεκάζουμε σε 

συνδυασμό μυκητοκτόνου και εντομοκτόνου και λιπαίνουμε μια φορά το μήνα με 

ειδικό λίπασμα για γρασίδι πλούσιο σε άζωτο. Ένας καλός συνδιασμός είναι το 

εντομοκτόνο Cyren με το μυκητοκτόνο Polyram. Ενα καλό λίπασμα είναι το 20-20-20 

και πότισμα με το Maxicrop Organic Lawn . 

 


