ΑΤΣΑΡΚΕΙΑ:
Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΣΟΤ ΠΙΣΙΟΤ
Πρακτικζσ οδθγίεσ για να εξαςφαλίςετε
με τθν καλλιζργεια των λαχανικών
τθν τροφι των μελών τθσ οικογζνειασ
Ειςαγωγι
Αναβιϊνουμε τθ λαϊκι ςοφία των μικρϊν κιπων που εξαςφάλιηε τροφι
ςε οικογζνειεσ και γειτονιζσ και απζκρουε τθν επζκταςθ ςτο φάςμα
τθσ πείνασ με τθν διαδοχι καλλιζργειασ των φυτϊν ςτο ίδιο μζροσ ςε
περίοδο ενόσ ζτουσ. Εμπνευςμζνο από το βιβλίο ¨Ο Λαχανόκθποσ του
πιτιοφ», Ακινα 1941, του γεωπόνου Νικολάου Βοςυνιϊτθ.

Σο ηιτθμα τθσ διατροφισ
• Αυτοί που διακζτουν ζκταςθ γθσ γφρω από το ςπίτι τουσ να
καλλιεργιςουν λαχανικά.
• Να διευκολφνουν τουσ μθ διακζτοντεσ γθ…
• Οι καλλωπιςτικοί κιποι να μεταβλθκοφν ςε λαχανόκθπουσ.
• Ανάμεςα ςτα δζντρα του οπωρϊνα να δθμιουργθκοφν νθςίδεσ
λαχανόκθπων και αρωματικϊν φυτϊν.

Σι είναι ο λαχανόκθποσ του ςπιτιοφ;
• Λαχανόκθποσ του ςπιτιοφ είναι ζνα κομμάτι γθσ όπου γίνεται θ
καλλιζργεια λαχανικϊν για τισ ανάγκεσ μιασ οικογενείασ.

• Τπολογίηεται ότι ςε ζκταςθ γθσ μικρότερθ του ςτρζμματοσ μπορεί
κανείσ να καλλιεργιςει τα περιςςότερα λαχανικά φροφτα και
ςιτθρά που κα ζχει ανάγκθ οικογζνεια 6 μελϊν.

Ποιο είναι το καλλίτερο χώμα για τον λαχανόκθπο;
• Σα καλλίτερα εδάφθ είναι τα αργιλοαμμϊδθ που περιζχουν και
ανάλογο αςβζςτθ. Καλοδουλεμζνο χϊμα για να αερίηεται και θ
υγραςία να ειςχωρεί και να μθν παραμζνει επιφανειακά και ζτςι
δεν βλάπτει τα φυτά.
• Δεν είναι κατάλλθλα για λαχανικά τα αργιλϊδθ και τα πολφ
αμμϊδθ.

Πώσ διορκώνουμε τα ςφικτά αργιλώδθ εδάφθ
• Προςκζτουμε άμμο ποταμίςια.
• κορπίηουμε αςβζςτθ νωπό ι ςκόνθ τον επτζμβρθ ι τον
Οκτϊβρθ και τον παραχϊνουμε κάκε 5 – 7 χρόνια. Περίπου 15 –
19 κιλά το ςτρζμμα.
•

Προςκζτουμε κοπριά μιςοχωνεμζνθ και καλφπτουμε με άχυρα.
Περίπου 3800 – 5000 κιλά το ςτρζμμα.

Πώσ διορκώνουμε τα αμμώδθ εδάφθ
• Προςκζτουμε κοπριά χωνεμζνθ κατά προτίμθςθ αγελάδασ ι
αλόγου και καλφπτουμε με άχυρα. Περίπου 3800 – 5000 κιλά το
ςτρζμμα.

Πότιςμα του λαχανόκθπου
• Σα λαχανικά του καλοκαιριοφ απαραιτιτωσ ζχουν ανάγκθ
ποτίςματοσ ενϊ τα λαχανικά του φκινόπωρου και του χειμϊνα
μποροφν να αναπτυχκοφν χωρίσ ποτίςματα.
• Σο νερό τθσ φδρευςθσ είναι πολφ καλό γιατί δεν περιζχει άλατα.
Σο νερό των πθγαδιϊν είναι παγωμζνο και κακϊσ αεριςμζνο.
Πρζπει να αποκθκεφεται ςε ςτζρνεσ να αερίηεται καλά και να

αποκτά τθν κερμοκραςία τθσ ατμόςφαιρασ για να μθν
επιβραδφνεται θ ανάπτυξθ των φυτϊν.

Σρόποι ποτίςματοσ
• Με ποτιςτιρια από ρίηα ςε ρίηα χωρίσ να βρζχουμε τα φυτά.
• Με κατάκλιςθ( πλθμμφριςμα). Χωρίηουμε τον λαχανόκθπο ςε
βραγιζσ πλάτουσ 80 – 140 πόντων και μικοσ ανάλογα με τθν
κλιςθ του εδάφουσ. χθματίηεται κροφςτα ( πζτςα ) που τθν
καταςτρζφουμε με το ςκάλιςμα.
• Με αυλάκια. Οι βραγιζσ γίνονται ςτενζσ και ψθλζσ. Βλζπουμε ςτο
λαχανόκθπο ςαμάρια και φυτεφουμε ςτα πλάγια των τοιχωμάτων
ι πάνω ςε αυτά. Με το πότιςμα γεμίηει το αυλάκι και τα φυτά
απορροφοφν το νερό δια του εμποτιςμοφ χωρίσ να δθμιουργείται
κροφςτα.

Ποια ποςότθτα νεροφ απαιτείται για κάκε πότιςμα
• Η ποςότθτα του νεροφ εξαρτάται από τον τρόπο ποτίςματοσ, από
τθ ςφςταςθ του εδάφουσ και τθν εποχι που γίνεται το πότιςμα.

υγκαλλιζργεια & διαδοχι καλλιεργειών
ςτο ίδιο μζροσ.
1θ περίπτωςθ ( το ίδιο μζροσ):

Φαςόλια
υγκαλλιζργεια με λαχανικά: Με αραποςίτι – αγγοφρι – ραπανάκι –
καρότα –φράουλα –μελιτηάνα – μπιηζλι – πατάτεσ.

υγκαλλιζργεια με αρωματικά:

Με κατιφζ – κροφμπι- ςζλινο.

Δεν καλλιεργείται! Με μάρακο – κρεμμφδι – ςκόρδο - ςχοινόπραςο
Τα φαςόλια εμπλουτίηουν το ζδαφοσ με άηωτο από τον αζρα.

Εποχι :
Μάρτιοσ – Απρίλιοσ – Ιοφνιοσ – Ιοφλιοσ: κολοκυκάκι & αραποςίτι
Ιοφλιοσ – επτζμβριοσ: φαςόλια κακιςτά
Οκτώβριοσ – Φεβρουάριοσ: μαροφλια, κρεμμυδάκια, ςπανάκι &
άνθκοσ, αντίδι & ςζςκουλο

2θ περίπτωςθ ( το ίδιο μζροσ):

Μελιτηάνα
υγκαλλιζργεια με λαχανικά: Με φαςόλια.
υγκαλλιζργεια με αρωματικά: Με βαςιλικό - αμάραντο – κατιφζ
Τα φαςόλια τισ προςτατεφουν από το ςκακάρι τθσ πατάτασ και ο
αμάραντοσ από τα επιβλαβι ζντομα.

Εποχι : Απρίλιοσ – Οκτώβριοσ: Ραδίκι ιμερο ι Ραδίκι Ιταλικό
Αφγουςτοσ – επτζμβριοσ – Οκτώβριοσ: αλάτεσ παντηάρια &
ραπανάκια.
Νοζμβριοσ – Δεκζμβριοσ – Μάρτιοσ: Μαροφλια, κρεμμυδάκια ι
ςκόρδα, ςπανάκι & άνθκο.

3θ περίπτωςθ ( το ίδιο μζροσ):

Ντομάτα

υγκαλλιζργεια με λαχανικά: Με ςκόρδο, κρεμμφδι, μαϊντανό,
καπουτςίνο, ςχοινόπραςο, καρότο.

υγκαλλιζργεια με αρωματικά: Με βαςιλικό - αμάραντο – κατιφζ –
τςουκνίδα – μζντα – μελλιςόχορτο.
Η θαιιηέξγεηα ζθόξδνπ αλάκεζα ζηηο ληνκάηεο ηηο πξνζηαηεύεη από ηνλ
ηεηξάλπρν θαη ν θαηηθέο από ηα έληνκα ελώ ε ηζνπθλίδα, ε κέληα θαη ην
κειιηζόρνξην, θαιπηεξεύεη ηελ πνηόηεηά ηεο. Ο βαζηιηθόο απσζεί ηηο κύγεο,
ηα θνπλνύπηα θαη ηα ζθνπιήθηα ησλ θαξπώλ, ηηο βνεζάεη ζηηο αζζέλεηεο θαη
ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμή ηνπο.
Οη ληνκάηεο δελ έρνπλ πξόβιεκα λα θαιιηεξγνύληαη ζην ίδην κέξνο θάζε
ρξόλν. Πιελ όκσο ην κέξνο ζπγθεληξώλεη πην πνιιά έληνκα κε ηελ
ζπρλόηεηα ησλ επαλαιήςεσλ θαη όζνλ αθνξά ηηο πνηθηιίεο ειεύζεξεο
αλνηθηήο επηθνλίαζεο ζην ίδην κέξνο αδπλαηίδεη ν ζπόξνο.
Δελ θαιιηεξγείηαη κε παηάηεο – κάξαζν – θαιακπόθη – αγγνύξη - ιάραλν –
κπξόθνιν – θνπλνππίδη – γνγγύιη - άλεζν.
Μελ ηηο θπηεύεηαη θάησ από θαξπδηέο. Να πξνζζέζσ όρη θάησ από κνπξηέο
γηαηί θάλνπλ ζνπιάηζν νη βξσκνύζεο. Πνηέ λα κελ είλαη θνληά ε ληνκάηα
ζε πεπθάθηα γηαηί παζαίλνπλ ίσζε πνπ κπνξεί λα θαιπηεξεύζεη ε
θαηάζηαζε κε ακηλνμέα, ξηδνπόηηζκα θαη ξάληηζκα κε ιεγκέλα γάιαηα ή
ζθόλε γάια.

Εποχι : Απρίλιοσ – Ιοφνιοσ – Οκτώβριοσ: Ντομάτα & λάχανο ι
κουνουπίδι
Οκτώβριοσ – Φεβρουάριοσ: Μαροφλια & άνθκο, κουκιά & ςπανάκι
Φεβρουάριοσ – Απρίλιοσ: Μαροφλια, κρεμμυδάκια, ραπανάκια,
ςπανάκι καλοκαιρινό ( Νζασ Ζθλανδίασ)

4θ περίπτωςθ ( το ίδιο μζροσ):
Πατάτα
υγκαλλιζργεια με λαχανικά: Με νάνα φαςόλια – καρότο – ςζλινο –
– μπιηζλι –καλαμπόκι – κρεμμφδι – λινάρι

υγκαλλιζργεια με αρωματικά: Με κατιφζ.

Η ςυγκαλλιζργεια τθσ πατάτασ με τον τάτουλα ελζγχει ςε ποςοςτό
81% τισ προςβολζσ των κονδφλων τθσ από τθ ςπoγκoςπoρίωςθ

Εποχι : Ιοφλιοσ – Δεκζμβριοσ: Πατάτα (2θ εςοδεία)
Οκτώβριοσ – Ιανουάριοσ: Μαροφλια & άνθκο, κουκιά & ςπανάκι
Ιανουάριοσ – Ιοφλιοσ: Πατάτα (1θ εςοδεία)

5θ περίπτωςθ ( το ίδιο μζροσ):
Κολοκυκάκια
Εποχι : Απρίλιοσ – Ιοφνιοσ: Κολοκυκάκια
Ιοφνιοσ – Οκτώβριοσ: Αγγοφρι, λάχανο
Οκτώβριοσ – Απρίλιοσ: Μαϊντανόσ ι ςζλινο, καρότα & ραπανάκια

6θ περίπτωςθ ( το ίδιο μζροσ):
Πιπεριά ι Μπάμια
Δεν καλλιεργείται με μάρακο – γογγφλια
Οι καυτερζσ πιπεριζσ ζχουν τα εκκρίματα ρίηασ που αποτρζπουν τθν
αποςφνκεςθ ρίηασ και άλλεσ fusarium αςκζνειεσ

Εποχι : Απρίλιοσ – Οκτώβριοσ: πιπεριά ι μπάμια , καρότα,
κρεμμφδια, αρωματικά( μαϊντανόσ, βαςιλικόσ).
Ιοφνιοσ – Οκτώβριοσ: Αγγοφρι, λάχανο
Οκτώβριοσ – Φεβρουάριοσ: Ρόκα, ςπανάκι & παντηάρι & κάρδαμο&
ςινάπι & άνθκο

