Κηπουρικές εργασίες του φθινοπώρου - Εργασίες φύτευσης και
μεταφύτευσης
Φθινοπωρινή φροντίδα των φυτών !
Ο ερχομός του φθινοπώρου αλλάζει και τις απαιτήσεις των φυτών. Είναι επίσημα η
κατάλληλη εποχή για τη φροντίδα των λουλουδιών. Ακόμη και τώρα ο κήπος σας
μπορεί να είναι πολύχρωμος και γεμάτος ζωντάνια! Θα πρέπει όμως, κατά αρχή, να
μειωθεί η συχνότητα των ποτισμάτων και των λιπάνσεων. Να προστεθούν νέα φυτά
στα παρτέρια και στους κήπους και να φροντιστούν τα φυτά του εσωτερικού χώρου.
Καθαρίζουμε πρώτα τα αναρριχώμενα φυτά από ξερά κλαδιά και κίτρινα φύλλα και
μόλις πέσουν τα φύλλα τόσο των φυλλοβόλων θάμνων (τριανταφυλλιές, γιασεμιά,
βουκεμβίλιες κ.λπ.) όσο και των καλλωπιστικών δένδρων, τα κλαδεύουμε και
κάνουμε ένα ψεκασμό (αρχές Δεκεμβρίου) με χειμερινό πολτό. Φροντίζουμε επίσης
και το φύλλωμα που έχει πέσει στο έδαφος. Τέλος εποχής και για τους βολβούς όπως
και τους σπόρους που άνθισαν το καλοκαίρι. Θα πρέπει να αφαιρεθούν από το χώμα
γιατί ήρθε ο καιρός να φυτευτούν οι βολβοί και οι σπόροι λουλουδιών και λαχανικών
που θα ανθίσουν το φθινόπωρο.

Μεταφύτευση
Το φθινόπωρο είναι όντως η καλύτερη εποχή για μεταφύτευση, αφού το χώμα έχει
πλέον αρκετή υγρασία λόγω των βροχών. Το έδαφος από την άλλη είναι ακόμα ζεστό
από το καλοκαίρι και την αρκετή ακόμα ηλιοφάνεια του φθινόπωρου δίνοντας έτσι
στα φυτά αρκετό χρόνο ακόμα για να συνηθίσουν τη νέα τους θέση και να
σχηματίσουν νέες ρίζες. Κάνουμε συνήθως μεταφυτεύσεις ανθόφυτων, που
προμηθευόμαστε από φυτώρια όπως βιολέτες, πανσέδες, μπέλλες, μοσχομπίζελα,
καλέντουλες, σκυλάκια, γαρύφαλλα, φλοξ, ροδόδενδρα, αζαλέες, καμέλιες κ.λπ..

Φύτευση
Το φθινόπωρο είναι επίσης καλή εποχή φύτευσης νέων φυτών. Αυτή είναι η
τελευταία ευκαιρία πριν το χειμώνα για να προσθέσετε λίγο χρώμα στον κήπο σας.
Πριν όμως οποιαδήποτε προσπάθεια φύτευσης, ειδικά για τα μεσογειακά κλίματα,
αυτή την εποχή, ενδείκνυται το ανακάτεμα του γρασιδιού και γενικά του χώματος του
κήπου με ένα πιρούνι ή με μια μικρή τσουγκράνα ώστε να αεριστεί από τους
καλοκαιρινούς καύσωνες και να διευκολυνθούν οι επερχόμενες βροχές να εισέλθουν
και να δυναμώσουν το χώμα πριν το χειμώνα. Είναι επίσης η εποχή και για
εμπλουτισμό του εδάφους με λίπασμα.
Τι φυτεύουμε τώρα
Μπορεί να είναι ήδη χιλιοειπωμένο, τώρα είναι όμως η εποχή να προνοήσουμε και να
φροντίσουμε για την επόμενη σοδειά της ερχόμενης άνοιξης και καλοκαιριού που θα
μας χρωματίσει ξανά τον κήπο. Το φθινόπωρο ενδείκνυται και για φύτεμα, κυρίως
λαχανικών και βολβών.
Συνεχίζουμε τη φύτευση αειθαλών δένδρων, θάμνων, δένδρων, αλλά και κωνοφόρων
και οπωροφόρων. Είναι επίσης και ιδανική εποχή φύτευσης των τριανταφυλλιών, για
παράδειγμα, πριν από τα πρώτα κρύα και τους παγετούς και όσο η ήπια θερμοκρασία

συνεχίζεται, καλό θα ήταν να περιποιηθούμε φυτά με κοντές ρίζες όπως ροδόδενδρα,
αζαλέες αλλά και τα κωνοφόρα. Απαραίτητη η συλλογή των καρπών που έχουν βγει,
η αφαίρεση αδύναμων κλαδιών, το άπλωμα ασβέστη και το πότισμα με άφθονο νερό
(;) αν θέλετε ανάπτυξη σε μικρό χρονικό διάστημα.
Από τις τριανταφυλλιές είναι σημαντικό να αφαιρεθούν τα φύλλα με μαύρα σημάδια
αποφεύγοντας την επαφή τους με τα υπόλοιπα φύλλα. Τώρα είναι ο καιρός για να ένα
καλό οργανικό λίπασμα στις τριανταφυλλιές και πότισμα στις ρίζες. Επίσης,
δεδομένου του ότι οι τριανταφυλλιές είναι φυτά ευαίσθητα στο δυνατό κρύο και στον
παγετό, θα πρέπει να καλύπτονται με χαμόκλαδα ή φύλλα ή ακόμα και να τυλίγονται
με πλαστικό ή κάποιο άλλο προστατευτικό υλικό.

Παρτέρια:
Το παρτέρι είναι το ξεχωριστό μέρος του κήπου στο οποίο καλλιεργούνται συνήθως
λουλούδια ή άλλα καλλωπιστικά φυτά.
Πρώτα-πρώτα, αφαιρέστε όλες τις νεκρές κορυφές των λουλουδιών, ειδικά όταν
μαραίνονται επάνω στο φυτό μπορούν και χαλούν την εικόνα του μπαλκονιού ή του
κήπου. Ούτως ή άλλως, τα μονοετή ή εποχικά φυτά δεν πρέπει να παραμένουν
περισσότερο από τη διάρκεια ζωής τους στο χώμα ή τις γλάστρες και θα πρέπει να
ξεριζωθούν, αν είναι δυνατόν, πριν ακόμα μαραθούν.
Μερικά από τα λουλούδια που ευδοκιμούν αυτήν την εποχή, είναι τα χρυσάνθεμα, οι
πανσέδες και τα κυκλάμινα. Αυτά, ωστόσο, αν δεν έχουμε φροντίσει να τα
φυτέψουμε από την Άνοιξη, θα πρέπει να τα αγοράσουμε έτοιμα και ανθισμένα
κάποιο φυτώριο και να τα μεταφυτεύσουμε σε δικές μας γλάστρες.
Χρώμα και άρωμα στα παρτέρια μας και στον κήπο μπορούν ακόμα να δώσουν τα
μοσχομπίζελα (βάλτε τους σπόρους από το προηγούμενο βράδυ σε μια βρεγμένη
εφημερίδα και φυτέψτε τους το πρωί) και φροντίστε για κάποια πέργκολα ώστε να
αναρριχηθούν, καθώς και οι πιπερίτσες που δείχνουν τώρα να απολαμβάνουν τον
δροσερό καιρό περισσότερο από ποτέ.
Οι προνοητικοί που φύτεψαν τις ντάλιες τον Ιούλιο τώρα θα τις δουν να ανθίζουν.
Φροντίστε το πότισμα τους και αφαιρέστε τα μικρότερα μπουμπούκια, για να έχετε
καλύτερα αποτελέσματα με τα μεγαλύτερα. Εποχή ξεριζώματος, αυτή, των
γλαδιόλων και κοπής των αγάπανθων πριν μαραθούν οι κεφαλές τους όπως και
κλαδέματος των ορτανσιών και των λεβάντων, πελαργονιών και γερανιών.

Φύτευση βολβών και σπόρων
Το Φθινόπωρο είναι επίσης η ιδανική εποχή που πρέπει να φροντίσουμε για τα
λουλούδια που θα απολαμβάνουμε την άνοιξη, άλλωστε είναι γνωστό πως κάποια
από τα ομορφότερα άνθη βγαίνουν από τους βολβούς. Οι βολβοί αυτοί θα μας
δώσουν υπέροχα λουλούδια όταν έρθει η ώρα τους να ανθίσουν, όπως ζουμπούλια,
νάρκισσους, υάκινθους, νεραγκούλες φρέζες, ανεμώνες και τουλίπες και φούλια.
Η κατάλληλη θέση είναι ζωτική για να ευδοκιμήσουν και να ανθίσουν αυτοί οι
προάγγελοι της άνοιξης. Οι περισσότεροι αγαπούν το φρέσκο, υγρό χώμα την άνοιξη,
αλλά το καλοκαίρι, κατά την περίοδο ανάπαυσής τους, το χώμα μπορεί να είναι ξερό

και πορώδες. Οι βολβοί θα πρέπει να φυτεύονται στο έδαφος σε βάθος ίσο με δύο έως
τρεις φορές το ύψος τους.
Το ενδεικνυόμενο βάθος για να φυτέψετε τους κρόκους, τις ίριδες και τις φρέζιες
είναι 5 εκατοστά για τους νάρκισσους και τις τουλίπες 10 εκατοστά, ενώ για τους
υάκινθους τα 12 εκατοστά.
Εάν θέλετε να μην μοιάζει ο κήπος σας στημένος αλλά να δημιουργεί την εντύπωση
του φυσικού, μπορείτε να φυτέψετε βολβούς διάσπαρτα στον χλοοτάπητα. Αν οι
βολβοί έχουν μεγάλο μέγεθος και πρέπει να φυτευτούν σχετικά βαθιά,
χρησιμοποιήστε φυτευτήρι βολβών. Αν πάλι πρόκειται να φυτέψετε μικροσκοπικούς
βολβούς χαράξτε ένα μικρό παραλληλόγραμμο στον χλοοτάπητα, αποκολλήστε το
προσεχτικά σαν να σηκώνετε ένα χαλί και αφού τοποθετήσετε τους βολβούς στο
χώμα, ξαναβάλτε το στην θέση του.

Λαχανόκηπος
Το Φθινόπωρο προσφέρεται ιδανικά για να φτιάξετε τον δικό σας λαχανόκηπο, είτε
στον κήπο σας είτε σε γλάστρες στη βεράντα, στις οποίες έχετε βέβαια τοποθετήσει
το κατάλληλο χώμα.
Στον ιδιωτικό σας λαχανόκηπο μπορείτε να συμπεριλάβετε είδη όπως:
- Ραπανάκι και σπανάκι: Δεν χρειάζεται η προσθήκη λιπάσματος ή φυτοφαρμάκων
αφού μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς φόβο με φυσικό τρόπο. Μετά το φύτεμα
ετοιμαστείτε να τα καταναλώσετε ακόμα και μέσα σε ένα μήνα.
- Μαϊντανό, σέλινο και άνηθο: Η συνταγή είναι τόσο απλή όσο μερικά σποράκια σε
μικρά γλαστράκια σε ένα προστατευμένο από τις βροχές σημείο του μπαλκονιού σας.
Σε λίγες μόνο ημέρες τα αρωματικά αυτά φυτά θα είναι έτοιμα προς κατανάλωση!
Επίσης για τις περιοχές με ήπιο χειμώνα, ρόκα, άνηθο, ραπανάκι, παντζάρι, ραδίκι,
και καρότα.
- Λάχανα, μπρόκολα και κουνουπίδια: Αυτά αν φυτευτούν τώρα θα μπορούν να
καταναλωθούν περί τα τέλη Φεβρουαρίου αφού χρειάζονται τον χρόνο τους για να
αναπτυχθούν σωστά. Λάβετε υπόψη όμως ότι τα είδη αυτά ευδοκιμούν καλύτερα σε
λαχανόκηπο του κήπου και όχι της βεράντας.
- Φυτά φράουλας και αγκινάρας.
Είναι ακόμη καλή εποχή για το φύτεμα πράσων, κρεμμυδιών, κουκιών, σκόρδων και
πατατών.

Οπωροφόρα δένδρα και αμπέλι
Εσπεριδοειδή: Συνεχίζουμε ο καθαρισμός των εσπεριδοειδών από τα ξερά κλαδιά
και εφ' όσον ο καιρός δεν είναι βροχερός, συνεχίζουμε και τον καθαρισμό των
πληγών τις οποίες επαλείφουμε με πυκνό διάλυμα χαλκού. Ο φυλλοκνίστης (έντομο
που μπαίνει κάτω από την επιδερμίδα του φύλλου), δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί
πλέον και δεν θα χρειάζεται να γίνει κανένας ψεκασμός με φυτοφάρμακα. Ο
βιολογικός κύκλος του εντόμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα σταματάει.
Ελιές: Οι ελιές με το τέλος του Νοεμβρίου ολοκληρώνουν τον καλλιεργητικό κύκλο
τους και αρχίζει η συγκομιδή του καρπού. Μετά τη συγκομιδή ενδείκνυται το
κλάδεμα των δένδρων όπως επίσης επιβάλλεται κι ο ψεκασμός με χαλκό για να
απολυμανθούν οι πληγές που έχουν δημιουργηθεί.

Αμπέλι: Τα αμπέλια και οι κληματαριές έχουν επίσης ολοκληρώσει τον τους
καλλιεργητικό τους κύκλο μετά τη συγκομιδή. Θα πρέπει αμέσως μετά να γίνει το
πρώτο κλάδεμα και ψεκασμός με χαλκό για να απολυμανθούν οι πληγές. Επίσης θα
πρέπει να απομακρυνθούν, τόσο τα πεσμένα φύλλα όσο και οι κομμένες κληματίδες
αφού είναι εστίες πιθανής μόλυνσης.
Φυσικά, όταν υπάρχει αγάπη για τον κήπο, οι μικροδουλειές που πρέπει να γίνουν
πριν τα πρώτα αληθινά κρύα είναι ακόμα πολλές γιατί όταν έρθει ο χειμώνας, οι θα
μπορείτε να κάνετε ένα χαλαρωτικό διάλειμμα από την κηπουρική.

