
H Καλλιέγεια της φράουλας   
 

Οι φράουλες είναι ένα σχετικά εύκολο να καλλιεργηθεί 
φρούτο, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ήλιο, για να 
αναπτυχθεί, για να δέσει καρπούς και για να τους 
κοκκινίσει. Μπορείτε να το καλλιεργήσετε στον κήπο ή στο 
μπαλκόνι αρκεί να προμηθευτείτε ζαρντινιέρες ή γλάστρες που να μην είναι πολύ κοντές γιατί 
το φυτό της φράουλας κρεμάει. 

Για να ξεκινήσετε να καλλιεργείτε τις δικές σας φράουλες πρέπει  να προμηθευτείτε  σπόρους 
ή έτοιμα σπορόφυτα.  

Ξεκινώντας τις φράουλες από 
σπόρους  

1. Αγοράσετε  σπόρους φράουλας. 
2. Βάλτε τους στο ψυγείο για 4 εβδομάδες 

πριν τους φυτέψετε (αν δεν το κάνετε, οι 
σπόροι δε θα βλαστήσουν) . 

ΤΙPS: τυλίξτε τους σπόρους σε μέσα σε μία 
χαρτοπετσέτα, βάλτε τη χαρτοπετσέτα μέσα σε 
μία πλαστική σακούλα και βάλτε τους στο ψυγείο 

για 4 εβδομάδες. Μετά από 4 εβδομάδες, βγάλτε τους από το ψυγείο και αφήστε τους να 
έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, είναι έτοιμοι για φύτεμα. 

3.Φυτέψτε τους σπόρους σε δίσκους σπορείων ή ότι άλλο μέσο έχετε στη διάθεσή σας. 

ΤΙPS: Το χώμα μέσα στο οποίο θα φυτέψετε θα πρέπει να είναι ελαφρ.  Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κομπόστ, ειδικό μείγμα για σπορόφυτα. 

4.Τοποθετήστε το φυτώριο με τους σπόρους φράουλας σε ένα μέρος που το βλέπει ο 
ήλιος για τουλάχιστον 6 με 8 ώρες την ημέρα.  

5.Όταν οι σπόροι βλαστήσουν και έχετε έτοιμα τα σπορόφυτα, μπορείτε να τα 
μεταφυτεύσετε στην τελική τους θέση στον κήπο ή σε γλάστρες. 

Ξεκινώντας τις φράουλες από σπορόφυτα 

Όταν θα πάρετε τα έτοιμα φυτά φράουλας το μόνο που πρέπει να κάνετε έιναι να τα 

φυτεύσετε στην τελική τους θέση στον κήπο ή στις 

γλάστρες. 

 

Πότε φυτεύουμε φράουλες   
Μπορείτε να φυτέψετε φυτά φράουλας τις 
ακόλουθες περιόδους: 

Σεπτέμβριος: Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την 



επόμενη άνοιξη/καλοκαίρι ώστε να έχετε καρπούς. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι 
ότι στο μεσοδιάστημα το φυτό έχει αρκετό χρόνο ώστε να αναπτύξει γερό ριζικό σύστημα και 
είναι πολύ παραγωγικό. Θα πρέπει να προσέξετε όμως ώστε να το προστατέψετε από τις 
παγωνιές του χειμώνα. 

Άνοιξη: Φυτέψτε τις φραουλιές μετά τα τελευταία κρύα (στην Ελλάδα, αυτή η περίοδος είναι 
συνήθως μετά τα μέσα Μαρτίου). Επιλέξτε ένα μέρος που το βλέπει ο ήλιος τουλάχιστον 6-8 
ώρες την ημέρα. Η παραγωγή που θα έχετε δε θα είναι η καλύτερη δυνατή. Περιμένετε όμως... 
Η φράουλα είναι πολυετές φυτό που πολλαπλασιάζεται μόνο του. Την επόμενη χρονιά θα 
έχετε πλούσια παραγωγή.  

Κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας φράουλας 
Χώμα: Οι φράουλες θέλουν αραιό καλά αποστραγγιζόμενο χώμα. Το ιδανικό pH είναι μεταξύ 
5,8-6,2. ΜΗ φυτεύετε τις φραουλιές σε μέρος που προηγουμένως είχαν καλλιεργηθεί τομάτες, 
πατάτες, πιπεριές ή μελιτζάνες. Αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών. 
Εμπλουτίστε το χώμα με κομπόστ ή άλλα οργανικά λιπάσματα. Το χειμώνα, προστατέψετε τις 
ρίζες ρίχνοντας στην επιφάνεια του εδάφους άχυρο ή οργανική ύλη (κομμένα χόρτα, φύλλα, 
κ.λπ.) 

Ήλιος: Το φυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε μέρος που το βλέπει ο ήλιος τουλάχιστον 6-8 ώρες 
την ημέρα. Αν έχετε φυτέψει τις φραουλιές μέσα στο σπίτι, τότε θα πρέπει να τις έχετε κοντά 
σε παράθυρο που το βλέπει ο ήλιος 6-8 ώρες την ημέρα ή να χρησιμοποιήσετε τεχνητό 
φωτισμό για 6-8 ώρες την ημέρα. 

Πότισμα-Νερό: Οι φραουλιές έχουν ρηχό ριζικό σύστημα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να ποτίζονται τακτικά. Αν τα φυτά σας έχουν πολύ μικρά φύλλα ή δεν παράγουν 
πολλές φράουλες, είναι ένδειξη έλλειψης νερού. Ποτίζετε ώστε το χώμα να είναι πάντα υγρό 
αλλά όχι μουσκεμένο. 

Θερμοκρασία: Οι φράουλες δεν αγαπούν τα πολύ ζεστά κλίματα και τις υψηλές θερμοκρασίες. 
Το ιδανικό εύρος θερμοκρασιών για τις φράουλες είναι μεταξύ 18 και 30 βαθμών Κελσίου. 

 



Σημαντικότερες ασθένειες της φράουλας 

1. Βοτρύτης  

Είναι μια απο τις σοβαρότερες ασθέινεις της φράουλας και οφείλεται σε 

μύκητα (Botrytis cinerea). Αρχικά η μόλυνση εκδηλώνεται πάνω στον 

καρπό ως μαλακή κηλίδα χρώματος ανοιχτού καφέ. Η ασθένεια 

αναπτύσσεται ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και η μόλυνση 

ξεκινάει από τα σημεία επαφής του καρπού με το έδαφος. . Για την 

καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται ψεκασμός με κατάλληλα 

μυκητόκτονα, όπως το Mythos, Rovral Aquaflo, Signum.Επίσης  εφαρμόζονται και προληπτικά 

μέτρα, όπως η πιο αραιή φύτευση, η κάλυψη του σαμαριού με πλαστικό φύλλο για την 

αποφυγή επαφής των καρπών με το έδαφος, η χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών και η 

αποφυγή υπερβολικής υγρασίας στο χωράφι. 

2. Ωίδιο 

Η προσβολή γίνεται από τον μύκητα Spnaerotneca 

maculiris. Προσβάλλει τα φύλλα, τα άνθη, τους 

καρπούς και τους βλαστούς. Τα προσβεβλημένα 

φύλλα κοκκινίζουν στην κάτω επιφάνεια και σε 

σοβαρές προσβολές εμφανίζονται κομμένες άκρες. Για 

την καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται ψεκασμός 

με κατάλληλα μυκητόκτονα, όπως το Kumulus, 

Mythos. Signum, Stroby. 

 

3. Aφίδες  

Οι αφίδες είναι μικρά έντομα που αναπτύσσονται σε μεγάλους πληθυσμούς 

πάνω στις νεαρές βλαστήσεις και στα φύλλα (κάτω επιφάνεια ελάσματος) και 

μυζούν τους χυμούς τους. Τα φύλλα παραμορφώνονται ελαφρώς και 

εμφανίζουν κολλώδη ουσία στα σημεία προσβολής. Εμφανίζονται κυρίως την 

περίοδο της άνοιξης με αρχές καλοκαιριού. Για την καταπολέμηση των αφίδων 

γίνεται ψεκασμός με κατάλληλα εντομοκτόνα όπως: Mageos Pro, Neemazal. 

4. Tετράνυχος  

Ο κόκκινος τετράνυχος (Tetranychus urticae) είναι ο περισσότερο διαδεδομένος 

τετράνυχος που προσβάλει τη φραουλιά. Κυρίως παρουσιάζεται στο κάτω 

μέρος των φύλλων και σε έντονες προσβολές σχηματίζει στα φύλλα ιστό. Για 
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την καταπολέμηση του τετράνυχου γίνεται ψεκασμός με κατάλληλα εντομοκτόνα όπως: 

Masai, Cal-Ex  


