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ΕΙΚΟΝΑ A: ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συναισθήματα όπως αυτό της ευχάριστης έκπληξης και του 
θαυμασμού, της ηρεμίας και της απόλαυσης, μπορεί να 
προκαλέσει ένας όμορφος βραχόκηπος. Σαν ένα σύγχρονο 
πολύχρωμο και παιχνιδιάρικο παραμύθι, απρόβλεπτο και 
μαγικό, που μαγνητίζει τα βλέμματα. Κατασκευές που 
προκαλούν τη γαλήνη, άλλες φορές απλές και εύκολες άλλοτε 
πιο σύνθετες και δύσκολες. Συνδυασμοί της πέτρας του νερού 
και των φυτών. Η κατασκευή ενός βραχόκηπου στον κήπο δεν 
είναι μόδα. Είναι ένα στιλ που ταιριάζει στη χώρα μας, που η 
δημιουργία του αναβαθμίζει ολόκληρο το περιβάλλον.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1.1 Ο ΚΗΠΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΑΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ...

Οι σημερινές πόλεις δημιουργούν φαινόμενα ασφυξίας. Ασφυξία και με 
τη μεταφορική και την κυριολεκτική έννοια της λέξης. Και αυτό διότι οι 
ανθρώπινες σχέσεις στην πόλη γίνονται όλο και πιο δύσκολες ενώ οι 
συνθήκες διαβίωσης είναι από καιρό αφόρητες. Το πρόβλημα βέβαια 
είναι γνωστό και χιλιοειπωμένο ενώ οι λύσεις που ακούγονται είναι 
άλλοτε ρεαλιστικές και άλλοτε ανέφικτες. Έτσι λοιπόν το μοναδικό 
αντίδοτο που μπορεί να μας προσφέρει ψυχική γαλήνη και ξεκούραση 
ενώ συγχρόνως βελτιώνει τις συνθήκες του περιβάλλοντος μας είναι ένας 
καταπράσινος, καλοφτιαγμένος κήπος. Ένας κήπος που είναι εύκολα 
πραγματοποιήσιμος και του οποίου η ομορφιά δεν εξαρτάται μόνο από τα 
τετραγωνικά μέτρα αλλά από το μεράκι και την αισθητική του ιδιοκτήτη 
του.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Κάθε εποχή χαρακτηρίζεται και από μια ιδιαίτερη μορφή κήπου, που 
ακολουθεί ένα δρόμο παράλληλο προς την κοινωνική εξέλιξη του 
πολιτισμού και βρίσκεται σε αρμονία με τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της 
κατοικίας. Έτσι λοιπόν αξίζει ένας σύντομος περίπατος στο παρελθόν, 
μια ματιά στους γνωστούς και άγνωστους κήπους που στοιχειοθέτησαν 
με τις επιρροές τους τη μορφή του κήπου όπως τον ξέρουμε σήμερα.

ΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ
Ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου, ήταν κατασκευασμένοι από 20 
ταράτσες τη μια πάνω στην άλλη, τις οποίες στήριζαν τοίχοι πάχους 7μ. 
Οι φοίνικες, τα αλμυρίχια, και τα λουλούδια ήταν τα φυτά τα οποία 
φυτεύονταν πάνω στις ταράτσες αυτές χωρίς να παραμελείται βέβαια και 
το πότισμά τους.

ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
Στις ακτές του Νείλου, της κύριας αυτής οδού επικοινωνίας, 
παρουσιάζουν μια ομαλή μορφή: ίσιοι δρόμοι φυτεμένοι με φοίνικες και



κυπαρίσσια, τεχνητές λίμνες και φυτά όπως χουρμαδιές, λωτοί(ιερό φυτό 
των Αιγυπτίων).

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ήταν τέλεια διατεταγμένοι γύρω από το σπίτι με πολλά αγάλματα αλλά 
και με εσωτερικές αυλές προστατευμένες από το δυνατό ήλιο και τον 
άνεμο. Τα δέντρα ήταν όλα τα γνωστά μέχρι σήμερα: Ακακίες, 
Πλατάνια, Δάφνες του Απόλλωνος, Μυρτιές, Πεύκα, Κυπαρίσσια κ.λ.π.

ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
Οι αραβικοί κήποι μεταξύ του 1301) και 17ου αιώνα, στην Ισπανία και τη 
Β. Αφρική ήταν ανάμεσα σε ψηλές περιφράξεις και φαίνονταν 
προσεγμένοι μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Η φροντίδα για το 
πότισμα γίνεται πιο συστηματική και έτσι το νερό έφερνε τη δροσιά, τα 
κωνοφόρα, φοινικιές, πορτοκαλιές την απαραίτητη σκιά και οι 
τριανταφυλλιές, γιασεμιά, λεβάντες, λεμονιές, γαρίφαλα έδιναν το χρώμα 
και το άρωμα. Οι κήποι είχαν κιονοστοιχίες και παγκάκια ενώ οι δρόμοι 
ήταν στρωμένοι με πολύχρωμα κεραμικά πλακάκια.

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ήταν περισσότερο χρήσιμοι και περιορίζονταν σε τετράγωνα 
οριοθετημένα από τοιχάκια και τούβλα, στα οποία φυτεύονταν λαχανικά, 
αρωματικά και κυρίως φαρμακευτικά φυτά.

ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
Αυτοί είναι κυρίως δυο ειδών: οι κήποι νερού και οι βραχόκηποι. Οι 
Ιάπωνες έδειχναν μεγαλύτερη προτίμηση στα κατασκευαστικά στοιχεία 
παρά στα φυτά. Χρησιμοποιούσαν γεφυράκια πέτρινα, ξύλινα ή 
καλαμένια, πέτρινα φανάρια και πολλά είδη περιφράξεων. 
Επανερχόμαστε στην Ευρώπη του 15ου και του 16ου αιώνα όπου 
κυριαρχούν οι κήποι της Αναγέννησης. Οι κήποι αυτοί διατηρούσαν το 
χαρακτήρα της συμμετρίας ενώ πλούσιοι ευγενείς διαθέτοντας υπέρογκα 
ποσά έφτιαξαν κήπους άρτιους τεχνικά και αισθητικά.
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ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
Τον 17° αιώνα η ιδέα του Γαλλικού κήπου αρχίζει να κατακτά όλη την 
Ευρώπη. Ο κήπος αυτός είναι συμμετρικός, χωρίς ανώμαλες επιφάνειες 
και με σχήματα αυστηρώς γεωμετρικά. Σ’ αυτούς χρησιμοποιούνται 
παρτέρια από κλαδεμένα φυτά, παρτέρια με λουλούδια και χρωματιστά 
χαλίκια. Κλασσικό παράδειγμα γαλλικού κήπου είναι οι φημισμένοι 
κήποι των Βερσαλιών (έργο του Andre le Notre). Μέσα σε 6 χρόνια 
φτιάχτηκε ένα τεράστιο, μοναδικό ανάκτορο και διαμορφώθηκε έκταση 
60.000 στρεμμάτων σε αριστουργηματικούς κήπους.

ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
Οι αγγλικοί κήποι αναπτύχθηκαν τον 18° αιώνα, είναι ακανόνιστοι και 
μιμούνται τη φύση επηρεασμένοι από την αγγλική εξοχή. Έχουν 
συνήθως μεγάλες εκτάσεις από γκαζόν, διάσπαρτα δέντρα, τεχνητές 
λίμνες με σχέδια ακανόνιστα, ρυάκια και μικρούς λόφους.

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Μια και ο κήπος σήμερα είναι ο μοναδικός χώρος γαλήνης και 
ξεκούρασης που διαθέτουμε (και μάλιστα γύρω από το σπίτι μας) πρέπει 
πριν απ’ όλα να εκφράζει την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του, να είναι 
σύμφωνος με το γούστο του, ακόμα και με την ιδιοτροπία του. Γίνεται 
έτσι φανερό, ότι κατά την κατάστρωση του σχεδίου ενός κήπου, πρέπει 
πρώτα να ληφθεί απόφαση για τη μορφή που θα δοθεί σ’ αυτόν (θα είναι 
συμμετρικός, ακανόνιστος;) και ύστερα για το πώς θα συνδυαστούν 
καλύτερα τα στοιχεία που θα τον αποτελόσουν, ώστε να προσαρμόζεται 
στο γύρω περιβάλλον, να ταιριάζει με την έκταση που θα καταλάβει και 
να ανταποκρίνεται στις δαπάνες που υπάρχει δυνατότητα να 
καταβληθούν για την εγκατάσταση και τη συντήρησή του. Τέλος δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι η εγκατάσταση ενός κήπου που είναι τόσο 
κουραστική και πολυέξοδη θα πάει πραγματικά χαμένη αν δε γίνει όλα τα 
υπόλοιπα χρόνια μια ουσιαστική συντήρηση.



1.2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ BP ΑΧΟΚΗΠΟ Y

H αρχή γίνεται από το «δρόμο των θεών », από το νατουραλιστικό 
πνεύμα του Shinto,του οποίου το μνημείο αποτελεί έναν από τους 
πρώτους «ιερούς τόπους » της Ιαπωνίας. Κατόπιν, διάφορες φιλοσοφικές 
και θρησκευτικές τάσεις ,συμπεριλαμβανομένων του Βουδισμού και του 
Ταοϊσμού, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την τεχνοτροπία του 
ιαπωνικού κήπου , την πνευματική ζωή των Ιαπώνων , την τέχνη τους 
και κατ’ επέκταση , την κηποτεχνία τους , υιοθετώντας αρκετές από τις « 
αρχές » του Feng shui ( γήινη τύχη ).Μάλιστα ,ο ιαπωνικός θεωρείται 
για το κινέζικο Feng shui ο κήπος με νοτιοδυτικό προσανατολισμό ,κάτι 
που προκύπτει από την « πυξίδα » και το « τετράγωνο Lo Shu » .Τα πιο 
σημαντικά στοιχεία που υιοθέτησαν οι Ιάπωνες από την κινέζικη 
κηποτεχνία ήταν το « ξηρό τοπίο » ( Karesansui ) , με τη χρήση βράχων 
,πετρών ,χαλικιών , βότσαλων και άμμου . Τα μικρότερα από τα υλικά 
αυτά αντικαθιστούν το υγρό στοιχείο και αποδίδουν τη ροή και την 
κίνηση του νερού , ενώ τα μεγαλύτερα αποδίδουν τους ορεινούς όγκους , 
που στη φύση βρίσκονται περιμετρικά .Αυτό δεν σημαίνει ότι 
καταργούνται υδάτινες κατασκευές ,όπως ρυάκια και λιμνούλες , που 
χρησιμοποιούνται στο « υγρό τοπίο » (Tsukiyama ).Κυρίαρχο σχήμα 
στους ιαπωνικούς κήπους είναι το σκαληνό τρίγωνο , αυτό δηλαδή που 
έχει και τις πλευρές άνισες μεταξύ τους . Οι σχηματισμοί με βράχια και 
πέτρες γίνονται σε τριάδες και συμβολίζουν ανθρώπινες σχέσεις. 
Υπάρχουν 17 ενδεδειγμένοι τρόποι που αφορούν τη διάταξη των 
βράχων.

Επίσης ,είναι πιθανόν οι ομάδες των βράχων να συμβολίζουν το φυσικό 
τοπίο της Ιαπωνίας με τα βουνά και τους γκρεμούς ή ακόμη και τις ακτές 
,όπου καταλήγουν μεγάλα κύματα από τον ωκεανό.

Εικόνα 1: Διάταξη βράχων-Κυρίαρχο σχήμα στους ιαπωνικούς κήπους
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Επίσης ,είναι πιθανόν οι ομάδες των βράχων να συμβολίζουν το φυσικό 
τοπίο της Ιαπωνίας με τα βουνά και τους γκρεμούς ή ακόμη και τις ακτές 
,όπου καταλήγουν μεγάλα κύματα από τον ωκεανό.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φυσικά ,ως επί το πλείστον ,υλικά όπως βράχια πέτρες και κατασκευές 
από αυτά ,όπως πέτρινα φανάρια ,πλάκες για βάδισμα ,φράκτες και πύλες 
από μπαμπού ,ενισχύουν την εντύπωση του κήπου ως ένα φυσικό τοπίο 
με υλικά που ανήκουν σε αυτό .Θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα από 
αυτά σε συνάρτηση με το θεωρητικό αλλά και το φιλοσοφικό υπόβαθρο 
που τα συνοδεύει :

ΒΗΜΑΤΑ
Προσθέτουν ομορφιά αλλά και λειτουργικότητα στον κήπο 
.Χρησιμοποιούνται στο «βρυοκαλυμμένο-υγρό κήπο » για να 
προληφθούν πιθανά παραπατήματα ή γλιστρήματα και να αποφευχθεί η 
πιθανότητα να λερωθούν τα μακριά ιαπωνικά φορέματα 
(kimono).Χρησιμοποιούνται κυρίως πέτρες ,οι οποίες έχουν τη μια 
πλευρά σχεδόν λεία και την άλλη σχετικά οξεία , για να μπορεί να θαφτεί 
και να εξασφαλιστεί έτσι η σταθερότητα .Η μεγάλη πλευρά πρέπει να 
είναι κάθετη στη νοητή γραμμή που ορίζει το μονοπάτι ( ποτέ δεν είναι 
ευθεία ). Εκεί που γίνεται η στροφή ,τοποθετείται η πλευρά που έχει 
καμπύλη. Για να εξασφαλιστεί οπτικά και λειτουργικά η ομαλή συνέχεια, 
ακολουθούμε κοίλα και κυρτά σχήματα εναλλάξ και φροντίζουμε να 
είναι η επίπεδη πλευρά του ενός βήματος αντικριστά με την επίπεδη του 
επόμενου. Ας μη διστάσει κάποιος που θέλει να κατασκευάσει ένα 
μονοπάτι με ιαπωνικά « βήματα » να επιμείνει στους παραπάνω κανόνες, 
παίζοντας με τις πέτρες και αλλάζοντας τη σειρά ,προκειμένου να 
επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης ,όσο πιο μακριά βρίσκονται 
τα βήματα μεταξύ τους ,τόσο πιο έντονη είναι η πρόθεση κάποιου να 
βαδίσει γρήγορα, ενώ όσο πιο κοντά ,τόσο πιο αργά. Ένα ακόμη μικρό 
μυστικό είναι να σκεφτούμε πριν από την κατασκευή τι θα βλέπει αυτός 
που θα ακολουθήσει την πορεία των βημάτων και να φροντίσουμε να



φτιάξουμε μικρές ,ενδιαφέρουσες στάσεις με φυτά ή κατασκευές .

m

Εικόνα 2: Η πορεία βημάτων στον ιαπωνικό κήπο

ΠΕΤΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Αποτελούν μεταγενέστερα κατασκευαστικά στοιχεία στον ιαπωνικό κήπο 
. Κατασκευάζονται σε ανοικτούς ,άνετους χώρους και δεν εμπλέκονται 
αισθητικά με την ασυμμετρία και το νατουραλισμό των συνήθων 
στοιχείων αυτών των κήπων ,Γενικός κανόνας : όσο μεγαλύτερες είναι οι 
πέτρες που χρησιμοποιούνται για κατασκευή μονοπατιού ,τόσο 
μεγαλύτερο πρέπει να είναι και το κενό μεταξύ τους.

ΦΑΝΑΡΙΑ
Είναι κατασκευές που δίνουν προσωπικότητα στον κήπο και αποτελούν 
εστιακό σημείο του ή ορόσημο σε στροφή μονοπατιού ,στην άκρη μιας 
λιμνούλας ,δίπλα σε στέρνα ή κοντά σε γεφυράκι .Όταν το φανάρι 
χρησιμοποιείται και τη νύχτα ,φροντίζουμε να φωτίζει συγκεκριμένους 
και περιορισμένους χώρους ,για να επιτευχθεί το επιθυμητό γαλήνιο 
κλίμα .Μπορούμε να το στρέψουμε προς τη στέρνα ή προς το μονοπάτι 
ή ακόμη και προς μια ομάδα βράχων .

ΣΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΡΥΑΚΙ
Δεν υπάρχουν κανόνες ως προς τη χωροθέτηση στέρνας ή ρυακιού στον 
κήπο .Η θέση εξαρτάται από το συνολικό σχεδίασμά και την αίσθηση του 
κήπου ,καθώς και αν αποτελεί πηγή που αποδίδει νερό στους επισκέπτες

7



του .Σαν κανόνας ακολουθείται η σκέψη ότι η στέρνα και ο μικρός 
καταρράκτης ,καθώς και το πηγάδι πρέπει να διαχωρίζονται , γιατί 
αποτελούν δύο πολύ ισχυρά στοιχεία ,τα οποία τραβούν την προσοχή .Η 
ενέργεια που αποδίδουν στο χώρο είναι έντονη ,γι’ αυτό καλό θα είναι να 
τοποθετείται κοντά τους κάθετη κατασκευή ,όπως ένα πέτρινο φανάρι 
,για να ισορροπεί με το οριζόντιο επίπεδο της στέρνας ,αλλά και να 
λαμπρύνει με το φως του το ήρεμο ,υγρό σκοτάδι.

Εικόνα 3: Σχήματα στέρνας ή ρυακιού στον ιαπωνικό κήπο

Η τοποθέτηση των φυτών έχει και αυτή τους συμβολισμούς και τις 
αντιστοιχίες της με τα στοιχεία του τοπίου , με βάση το Feng Shui.

• 9 ιτιές ( Salix babylonica ) είναι σαν ένα ποτάμι
• 7 σφενδάμια ( Acer sp ) σαν ένας δρόμος
• 3 κυπαρίσσια ( Chamaecyparis sp) σαν ένας λόφος κ.ο.κ.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρουμε την ομοιότητα των 
αρχαίων ελληνικών ιερών χώρων με το βραχόκηπο .Όλοι οι ιεροί χώροι 
περιβάλλονταν από πολλά δένδρα και διέθεταν δρομάκια στρωμένα με 
χαλίκι που οδηγούσαν σε λιμνούλες ή μικρούς καταρράκτες 
.Δημιουργούσαν εσωτερικούς χώρους ανεξάρτητους μεταξύ τους όπου 
μπορούσαν να συμβιώνουν τα ιερά κτίσματα ,οι άνθρωποι και η φύση



και περιείχαν πολλά αγάλματα κάτι που απουσιάζει από τον γιαπωνέζικο 
κήπο. Τα δέντρα ήταν όλα τα γνωστά μέχρι σήμερα : Ακακίες ,Πλατάνια 
,Δάφνες του Απόλλωνος ,Μυρτιές ,Πεύκα ,Κυπαρίσσια κ .λ. π..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

2.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟ

Ανάλογα με τις διαστάσεις που έχει ο κήπος, τη θέση και την 
αρχιτεκτονική του σπιτιού, θα πρέπει να επιλεγεί ο χώρος που θα γίνει η 
κατασκευή ενός βραχόκηπου. Με την προϋπόθεση ότι θα είναι 
ηλιόλουστος, ακόμη και σε μικρό χώρο, πάνω στο γκαζόν ή σε μία γωνία 
του οικοπέδου μπορούν να καλλιεργηθούν διάφορες ποικιλίες φυτών. Για 
μια σωστή κατασκευή χρειάζεται να υπάρχει στο έδαφος κλίση, 
διαφορετικά δημιουργείται τεχνητά στο τέλος της κατασκευής. Για να 
διαμορφωθεί ένας χώρος που έχει πολλούς βράχους, πρέπει να 
φυτευθούν φυτά που έχουν μικρό ριζικό σύστημα, όπως είναι τα 
περισσότερα βολβώδη. Βέβαια ανάμεσα στους βράχους πρέπει να 
υπάρχει, έστω και σε μικρό βάθος, έδαφος. Αν δεν υπάρχει, μεταφέρεται 
από άλλα μέρη, χωρίς βέβαια να καλυφθούν οι μεγαλύτεροι βράχοι, τους 
οποίους τελικά αφήνουμε να προεξέχουν.
Άλλες πάλι φορές, για να αλλάξει η μορφή του κήπου ή ενός μικρού 
μόνο μέρους του, μεταφέρονται πέτρες μεγάλες και μικρές και 
δημιουργείται ένας τεχνητός βραχόκηπος. Ο βραχόκηπος αυτός μπορεί 
να είναι συνέχεια από έναν τοίχο (ύψους συνήθως 50-60 cm) ή στη γωνία 
ενός κήπου ή και στο κέντρο ακόμη του κήπου, ανάλογα με τις προθέσεις 
μας και τα σχέδιά μας. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε στους τεχνητούς 
βραχόκηπους είναι η τοποθέτηση των βράχων. Η τοποθέτηση δεν πρέπει 
να γίνει σαν ένας «ανθισμένος σωρός», αλλά να είναι η απομίμηση ενός 
φυσικού τοπίου κατά προτίμηση του γειτονικού.
Το χώμα που θα τοποθετηθεί στο βραχόκηπο, πρέπει να έχει βάθος 30- 
40cm και να είναι στραγγερό, γιατί τα φυτά που συνήθως τοποθετούνται 
στους βραχόκηπους δεν χρειάζονται μεγάλη εδαφική υγρασία.
Όταν ο βραχόκηπος δημιουργείται σε παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας 
μας, πράγμα πολύ συνηθισμένο, πρέπει να προτιμηθούν φυτά που 
αντέχουν στη ζέστη, ξηρασία και φυτά που αγαπούν τον ήλιο.
Αντίθετα στις ορεινές περιοχές θα επιλεγούν φυτά που αντέχουν στο 
κρύο και αναπτύσσονται καλύτερα σε ορεινές περιοχές.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα φυτά πρέπει να φυτεύονται σε ομάδες για 
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Για τον ίδιο σκοπό φροντίζουμε τα 
χρώματα των ανθέων να εναλλάσσονται σωστά μεταξύ τους. Όταν



έχουμε φυσικό βραχόκηπο, προσθέτουμε λίγα ανθοφόρα ετήσια ώστε σε 
συνδυασμό με τη φυσική βλάστηση να πετύχουμε μια ωραία σύνθεση.
Σε θερμά μέρη της χώρας μας μπορούν να φυτευθούν στο βραχόκηπο 
κακτώδη και διάφορα παχύφυτα. Η λύση αυτή θεωρείται πολύ καλή στην 
περίπτωση που λείπει το άφθονο νερό για πότισμα.
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ΕΙΚΟΝΑ Β: ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ ΜΕ ΠΑΧΥΦΥΤΑ-ΚΑΚΤΩΑΗ



ΕΙΚΟΝΑ Γ: ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΥ



2.2 ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

Μια ολοκληρωμένη κατασκευή, είναι αυτή στην οποία, συνδυάζεται η 
πέτρα με το νερό. Με φαντασία, όμορφες ιδέες και με τα κατάλληλα 
υλικά, μπορούν να δημιουργηθούν εκπληκτικές εικόνες, όπως αυτές που 
σας παρουσιάζουμε. Ο τρόπος της κατασκευής είναι σύνθετος ποτέ δεν 
είναι τυποποιημένος και απαιτεί επαγγελματικούς χειρισμούς.
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ΕΙΚΟΝΑ Ε: ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΒΡΑΧΙΑ 
ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ: ΒΡΑΧΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ



ΕΙΚΟΝΑ Ζ: ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ
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2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Για να δημιουργηθεί μια όμορφη βραχοκατασκευή στον κήπο, ο πιο 
σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή επιλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν.
Στην αγορά υπάρχουν πέτρες διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων, που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση της κατασκευής καθώς και βράχια 
από εκβραχισμούς σε λατομεία κλπ. Επίσης υπάρχουν πέτρινες βρύσες, 
έτοιμα ξύλινα γεφυράκια για τις λίμνες, από εμποτισμένη ξυλεία και 
άλλα διακοσμητικά.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
και στα φωτιστικά για την αποφυγή κινδύνων. Αν δημιουργηθεί 
καταρράκτης ή λιμνούλα με συντριβάνι, θα πρέπει να επιμεληθεί τόσο ο 
φωτισμός όσο και οι αντλίες και τα μηχανήματα ανακύκλωσης. 
Σημαντικό ρόλο παίζει ο καθαρισμός του νερού που επιτυγχάνεται με 
συνδυασμό ύπαρξης υδροβίων φυτών, ψαριών αλλά και φυσικών 
φίλτρων κατά την διαδρομή του νερού από τη λεκάνη μέχρι την οριστική 
του ανακύκλωση.
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2.3.1

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ

El K. ©



♦> 
♦> 

♦> 
♦> 

♦> 
♦> 

♦>

2.4 Η ΣΩΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΥ

Για να μη δείξει παραμελημένος ο βραχόκηπος, εκτός από τη 
σωστή φύτευση των φυτών, θα πρέπει να αποφεύγεται η 
τοποθέτηση φυτών με οργιώδη βλάστηση.
Στην πίσω πλευρά του βραχόκηπου τοποθετούνται θάμνοι 
και δέντρα ψηλότερα από αυτόν ως πράσινο φόντο.
Δεν αμελείται το κλάδεμα των φυτών, όταν χρειάζεται και 
σιγουρευόμαστε ότι τα ζιζάνια βρίσκονται υπό έλεγχο.
Δε χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα και συμπληρώνεται το 
χαλίκι που έχει παρασυρθεί πιθανόν από βροχές. 
Τακτοποιούνται τα βράχια που λόγω της διάβρωσης του 
εδάφους έχουν μετακινηθεί.
Αποφεύγεται σε μικρά οικόπεδα η δημιουργία μεγάλου 
όγκου σε ύψος του βραχόκηπου.
Χρησιμοποιούνται πέτρες και φυτά που ταιριάζουν στο 
ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής.
Επιλέγονται πέτρες με σχήματα και διαβρωμένες από το 
χρόνο για να μπορούν να τοποθετηθούν φυτά σε κάποιες 
υποδοχές τους.

21



ΕΙΚΟΝΕΣ LIA: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΥ



ΕΙΚΟΝΑ IB: ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΗ ΦΥΤΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

3.1 ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΥ

Ο συνδυασμός της πέτρας του 
ξύλου και του νερού ή και άλλων 
δομικών υλικών για την 
δημιουργία ενός βραχόκηπου, 
είναι πολύ φτωχός όταν απ’ 
αυτόν λείπουν, οι 
πρωταγωνιστές: Τα φυτά, που 
θα τον περιβάλλουν και θα του 
προσδώσουν την όλη του 
διακοσμητική αξία.
Το παιχνίδισμα ανάμεσα σε 
ανοιχτούς και σκούρους 
χρωματισμούς των ανθέων, έχει 
πάντα μεγάλο ενδιαφέρον στο 
περιβάλλον ενός βραχόκηπου. 
Είναι μαγεία όταν το κίτρινο, το 
λευκό, το πορτοκαλί, το φούξια, 
το κόκκινο, το μπλε, το πράσινο, 
το λαχανί, αγκαλιάζονται με τους 
τόνους του σφενδάμου. Όπως 
ευχάριστη είναι η εναλλαγή 
ανάμεσα σε σκούρα και ανοιχτά 
φυλλώματα. Στον χαμηλό και πιο 
πίσω, στον ψηλότερο θάμνο.
Η γνώση των βασικών 
χαρακτηριστικών και του 
περιβάλλοντος ανάπτυξης και 
καλλιέργειας των φυτών που θα 
φυτευθούν στον βραχόκηπο, 
είναι απαραίτητη.
Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζονται αναλυτικά και 
σε συγκεντρωτικούς πίνακες, 
περίπου εκατό φυτά που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν

δημιουργώντας διάφορους 
συνδυασμούς στον βραχόκηπο. 
Ανάλογα με την κατασκευή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε 
φυτό που υπάρχει στη φύση 
αρκεί να μπορεί αναπτυχθεί και 
να ταιριάζει με το συγκεκριμένο 
περιβάλλον.



ΕΙΚΟΝΑ ΙΓ: ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΟΚΗΤΤΟ

26





3.2 ΘΑΜΝΟΙ

Αυξητική μορφή που περιλαμβάνει πολυετή, ξυλώδη φυτά, χωρίς 
ιδιαίτερο πρέμνο (κορμό), αλλά ισότιμους κλάδους που βλαστάνουν από 
τη βάση του κύριου άξονα.
Σύμφωνα με τη διαίρεση των αυξητικών ή βλαστητικών μορφών του 
Ellenberg οι θάμνοι υπάγονται στα Νανοφανερόφυτα, στα οποία οι 
οφθαλμοί ανανέωσης βρίσκονται συνήθως σε ύψος μεγαλύτερο από 25- 
30 εκ. πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.
Ο Ellenberg διακρίνει τους θάμνους στις εξής κατηγορίες:

1) Αείφυλλοι θάμνοι
Α) Υγρόμορφοι αείφυλλοι θάμνοι (Ομβρονανοφανερόφυτα). Έχουν 
μεγάλα, πλατιά φύλλα και οφθαλμούς ακάλυπτους. Πρόκειται για 
σκιόφυτα των τροπικών δασών.
Β) Αείφυλλοι μεσόμορφοι θάμνοι (Δαφνονανοφανερόφυτα). Έχουν 
πλατιά, μαλακά φύλλα και οφθαλμούς προστατευμένους.
Γ) Αείφυλλοι σκληρόφυλλοι θάμνοι (Σκληρονανοφανερόφυτα). Είναι οι 
περισσότεροι θάμνοι των παραμεσόγειων χωρών, όπως το πυξάρι, η 
μυρτιά, οι κουμαριές, το φιλίκι, η αγριελιά, ο σχίνος, το πουρνάρι, ο 
ράμνος κ.α.
Δ) Αείφυλλοι βελονόφυλλοι θάμνοι (Βελονονανοφανερόφυτα). Τέτοιοι 
θάμνοι είναι τα είδη του γένους Juniperus.

2) Φυλλοβόλοι θάμνοι
Α) Είναι υγρόμορφοι θάμνοι, πράσινοι το καλοκαίρι 
(Θερονανοφανερόφυτα υγρόμορφα). Έχουν μαλακά πράσινα φύλλα που 
διατηρούνται το καλοκαίρι και πέφτουν το χειμώνα. Οι οφθαλμοί είναι 
προστατευμένοι. Παραδείγματα τέτοιων θάμνων είναι η φουντουκιά, η 
λυγαριά, η κουφοξυλιά κ.α.
Β) Θάμνοι με σκληρά πλατιά φύλλα, πράσινα το καλοκαίρι 
(Θερονανοφανερόφυτα ξηρόμορφα). Οι οφθαλμοί είναι προστατευμένοι. 
Σ’ αυτούς ανήκουν η κοκορεβυθιά, το χρυσόξυλο, το ρούδι.

3) Θάμνοι πράσινοι κατά την εποχή ων βροχών
(Χειμωνονανοφανερόφυτα). Είναι οι θάμνοι των μουσσωνικών 
κλιμάτων.

4) Θάμνοι ραβδόμορφοι με φύλλα λεπιοειδή ή χωρίς φύλλα 
(Νανοφανερόφυτα άφυλλα), όπως το σπάρτο.
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5) Ξηρόμορφοι ακανθώδεις θάμνοι

Α) Ξηρόμορφοι φυλλοβόλοι ακανθώδεις θάμνοι με εποχιακά πράσινα 
φύλλα (Ξηρο-θερονανοφανερόφυτα), όπως ο ασπάλαθος, η βερβερίδα, η 
αγριοαμυγδαλιά, το παλιούρι κ.α.

Β) Ξηρόμορφοι αείφυλλοι ακανθώδεις θάμνοι (Ξηρο- 
σκληρονανοφανερόφυτα), π.χ. είδη ράμνου

6) Στρωματοειδείς θάμνοι (Νανοφανερόφυτα στρωματοειδή). Είναι 
θάμνοι πυκνοί, συνήθως σκληροί. Έχουν μορφή στρωμάτων και ύψος 
ως 1 μ.

7) Σαρκώδεις θάμνοι (Νανοφανερόφυτα σαρκώδη). Είναι πολλά από τα 
σαρκόφυτα, όπως κάκτοι.

8) Αναρριχώμενοι θάμνοι ή λιάνες (Νανοφανερόφυτα αναρριχώμενα), 
π.χ. αρκουδόβατος, αγιόκλημα κ.α.

Πολλοί θάμνοι μαζί σχηματίζουν τους θαμνώνες, που ο λαός μας 
ονομάζει θαμνότοπους ή λόγγους. Οι θαμνώνες εξαπλώνονται κυρίως σε 
θερμές εύκρατες περιοχές, αλλά υπάρχουν και διαπλάσεις από 
αείφυλλους θάμνους που απαντούν σε ψυχρές αλπικές ή πολικές 
περιοχές. Σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα αναπτύσσονται 
σκληρόφυλλοι θαμνώνες γνωστοί με ιδιαίτερα ονόματα, όπως μακκί ή 
γκαρίγκ (maquis ή gangues) στη Γαλλία, ανάλογα με το έδαφος στο 
οποίο φύονται (πυριτικό ή ασβεστολιθικό), σάπαρραλ (chaparral) στην 
Καλιφόρνια και shrub στην Αυστραλία.
Η βλάστηση αυτή στις παραμεσόγειες χώρες περιλαμβάνει αείφυλλα 
σκληρόφυλλα, όπως πουρνάρι, αγριελιά, φιλίκι, κουμαριά και διάφορα 
άλλα είδη της οικογένειας ΕΡΕΙΚΙΔΕΣ (ERICACEAE), διάφορα είδη 
Γιουνίπερου (Juniperus) και αναρριχητικά φυτά (αρκουδόβατος, 
αγριοτριανταφυλλιές, βάτος κ.α.) που όλα μαζί σχηματίζουν ένα 
αδιαπέραστο πλέγμα. Σε ανοιχτές φωτεινές θέσεις αυτής της βλάστησης 
φύονται πολλά βολβόφυτα και κονδυλόρριζα ποώδη φυτά.
Στην Αυστραλία οι σκληρόφυλλοι θαμνώνες, που καταλαμβάνουν 
μεγάλη έκταση, αποτελούνται από είδη των γενών Πρωτέα (Protea), 
Ακακία (Acacia), Ευκάλυπτος (Eucalyptus), Μελαλεύκη (Melaleuca) κ.α. 
Στους θαμνώνες υπάγονται και οι ερεικώνες, δηλαδή διαπλάσεις που 
αποτελούνται από φυτά της οικογένειας ΕΡΕΙΚΙΔΕΣ (ρείκια, καλλούνα



κ.α). Η βλάστηση αυτή είναι ιδιαίτερα εξαπλωμένη στις ψυχρές εύκρατες 
χώρες σε εδάφη κυρίως όξινα ή φτωχά σε ασβέστιο.

Πολλαπλασιασμός

Τα φυτά αυτά πολλαπλασιάζονται με σπόρο, με μοσχεύματα, με 
παραφυάδες, με καταβολάδες και με εμβολιασμό. Το βιβούρνο, η 
δάφνη, ο δαφνοκέρασος, το λιγκούστρο και η τούγια είναι από τα 
γνωστότερα φυτά που πολλαπλασιάζονται με σπόρο. Ο πιο 
συνηθισμένος όμως τρόπος πολλαπλασιασμού είναι με 
μοσχεύματα σκληρού και μαλακού ξύλου. Οι άλλοι τρόποι 
πολλαπλασιασμού εφαρμόζονται ανάλογα με το είδος και την 
ποικιλία των φυτών.
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Acer palm atam «Dissectum Atropurpureum»
Κοινή ονομασία :Σφενδάμι

Θάμνος με πολύ εντυπωσιακό κόκκινο φύλλωμα, βαθιά σχισμένο που 
παίρνει πορτοκαλί χρώμα το φθινόπωρο. Είναι πλατύφυλλος φυλλοβόλος 
και καθίσταται δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε βραχόκηπους. Απαιτεί 
έδαφος χουμώδες, καλά στραγγιζόμενο. Προτιμότερες κρίνονται θέσεις 
σκιερές, προστατευμένες από τους κρύους ανέμους, και είναι καλό να 
αποφεύγεται η έκθεσή του στον ήλιο. Έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό. 
Πολλαπλασιάζεται με εμβόλια.



Berberis thunbergii «Atropurpurea»
(Κοινή ονομασία :Βερβερίδα, Γλυκαγκαθιά)

Πολύ αγκαθωτός πλατύφυλλος θάμνος, με πολύ εντυπωσιακό κόκκινο 
φυλλοβόλο φύλλωμα. Έχει κίτρινο άνθος και κόκκινους καρπούς. Είναι 
φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί 
και σε ημισκιά, αλλά τα φύλλα του πρασινίζουν. Είναι γενικά πολύ 
ανθεκτικό είδος και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από το έδαφος. 
Κατάλληλο για μπορντούρες ή φράχτες και βραχόκηπους. Πρέπει να 
κλαδεύεται μετά την ανθοφορία του. Πολλαπλασιάζεται με σπόρους και 
με ημιξυλώδη μοσχεύματα το καλοκαίρι.
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Berberis th un bergli «Rose Glow»
(Κοινή ονομασία :Βερβερίδα, Γλυκαγκαθιά)

Ιδιαίτερα αγκαθωτός φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος, με πολύ ωραία 
στικτά κόκκινα φύλλα.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να 
αναπτυχθεί και σε ημισκιά, αλλά τα φύλλα του πρασινίζουν. Είναι γενικά 
πού ανθεκτικό είδος και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από το έδαφος. 
Κατάλληλος για μπορντούρες ή φράχτες και βραχόκηπους. 
Πολλαπλασιάζεται με ημιξυλώδη μοσχεύματα το καλοκαίρι.



Buxus macrophylla «Rotundifolia»
(Κοινή ονομασία : Πυξάρι, Τσιμισίρι)

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο πολύ πυκνό φύλλωμα. Την 
άνοιξη παρουσιάζει κίτρινα, μικρά ανθάκια. Είναι φωτόφιλο είδος που 
αντέχει και στην σκιά. Έχει μικρές απαιτήσεις σε νερό και αναπτύσσεται 
σε όλα τα εδάφη. Είναι φυτό πολύ αργής ανάπτυξης. Χρησιμοποιείται 
συνήθως για μπορντούρες ή κλαδεύοντάς το δημιουργούμε διάφορα 
σχήματα. Φυτεύεται σε κήπους, βραχόκηπους και γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Calluna vulgaris «Pallida»
(Κοινή ονομασία :Καλούνα)

Θάμνος εδαφοκαλυπτικός με πράσινο φύλλωμα. Εμφανίζει το φθινόπωρο 
και το χειμώνα λευκά άνθη. Είναι φωτόφιλο ή ημισκιόφυτο είδος, που 
ανθίζει όμως περισσότερο στον ήλιο. Έχει μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Αναπτύσσεται σε γόνιμα, χουμώδη, όξινα εδάφη. Χρησιμοποιείται σε 
ομάδες, μέσα σε κήπους και πάρκα, καθώς επίσης σε γλάστρες και σε 
βραχόκηπους. Πολλαπλασιάζεται με φυλλώδη μοσχεύματα το καλοκαίρι 
ή με διαίρεση.



(  alluna vulgaris «Lemon Gem»
(Κοινή ονομασία : Καλού να)

Θάμνος εδαφοκαλυπτικός, με κίτρινο φύλλωμα. Είναι φωτόφιλο με 
μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται σε γόνιμα, χουμώδη, όξινα 
εδάφη. Χρησιμοποιείται σε ομάδες, μέσα σε κήπους και πάρκα. Καθώς 
επίσης σε γλάστρες και σε βραχόκηπους. Πολλαπλασιάζεται με φυλλώδη 
μοσχεύματα το καλοκαίρι ή με διαίρεση.



Cotoneaster conspicuus
(Κοινή ονομασία :Κυδωνίαστρο)

Πλατύφυλλος αειθαλής, εδαφοκαλυπτικός θάμνος με πράσινο φύλλωμα. 
Το Μάιο φέρει λευκά, εύοσμα άνθη, τα οποία έλκουν τις μέλισσες, ενώ 
το φθινόπωρο και το χειμώνα έχει κόκκινους καρπούς.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό.
Φυτεύεται μεμονωμένα, σε ομάδες, σε βραχόκηπους.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Cotoneaster horizontalis
(Κοινή ονομασία :Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο)

Πλατύφυλλος φυλλοβόλος εδαφοκαλυπτικός θάμνος με πράσινο 
φύλλωμα, το οποίο κοκκινίζει το φθινόπωρο. Το Μάιο φέρει λευκά, 
εύοσμα άνθη, τα οποία έλκουν τις μέλισσες, ενώ το φθινόπωρο και το 
χειμώνα έχει κόκκινους καρπούς.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό.
Φυτεύεται μεμονωμένα, σε ομάδες, σε βραχόκηπους. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Cotoneaster «Coral beauty»
(Κοινή ονομασία :Κυδωνίαστρο)

Πλατύφυλλος αειθαλής, εδαφοκαλυπτικός θάμνος με πράσινο φύλλωμα. 
Το Μάιο φέρει λευκά, εύοσμα άνθη, τα οποία έλκουν τις μέλισσες, ενώ 
το φθινόπωρο και το χειμώνα έχει κόκκινους καρπούς.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Φυτεύεται 
μεμονωμένα, σε ομάδες, σε βραχόκηπους.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Deutzia sera bra 
(Κοινή ονομασία :Δεύτσια)

Πλατύφυλλος φυλλοβόλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Ανθίζει 
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και φέρει λευκά ανθάκια. Είναι φωτόφιλο είδος, 
με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Φυτεύεται σε ομάδες, σε βραχόκηπους 
αλλά και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Erica vagans «Lyonesse»
(Κοινή ονομασία :Ερείκη, Ρείκι)

Πλατύφυλλος αειθαλής, φρυγανώδης θάμνος με πράσινο φύλλωμα και 
λευκά άνθη το καλοκαίρι. Τα άνθη του έλκουν τις μέλισσες.
Είναι φωτόφιλο ή ημισκιόφυτο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Ανθίζει όμως περισσότερο στον ήλιο. Χρειάζεται χουμώδη, όξινα εδάφη. 
Φυτεύεται σε ομάδες, σε βραχόκηπους και σε γλάστρες καθώς και για 
εδαφοκάλυψη
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Erica carnea «Hardwicksrose»
(Κοινή ονομασία :Ερείκη ποόμορφη, Ρείκι)

Πλατύφυλλος αειθαλής, φρυγανώδης θάμνος με πράσινο φύλλωμα και 
φούξια άνθη το καλοκαίρι. Τα άνθη του έλκουν τις μέλισσες 
Είναι φωτόφιλο ή ημισκιόφυτο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Ανθίζει όμως περισσότερο στον ήλιο.
Χρειάζεται χουμώδη, όξινα εδάφη. Φυτεύεται σε ομάδες, σε 
βραχόκηπους και σε γλάστρες καθώς και για εδαφοκάλυψη. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Erica carnea «Tybesta gold»
(Κοινή ονομασία :Ερείκη ποόμορφη, Ρείκι)

Πλατύφυλλος αειθαλής, φρυγανώδης θάμνος, με κίτρινο φύλλωμα.
Είναι φωτόφιλο ή ημισκιόφυτο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Ανθίζει όμως περισσότερο στον ήλιο. Χρειάζεται χουμώδη, όξινα εδάφη. 
Φυτεύεται σε ομάδες, σε βραχόκηπους, γλάστρες καθώς και για 
εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Hebe «Red Edge»
Κοινή ονομασία :Βερόνικα, Ήβη

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος, με γκριζωπό φύλλωμα και με μικρά 
λευκά άνθη, νωρίς το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αντέχει κοντά στη 
θάλασσα και απαιτεί καλά στραγγιζόμενα εδάφη.
Φυτεύεται σε ομάδες, μέσα σε κήπους, σε βραχόκηπους και σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με ημιξυλώδη μοσχεύματα, το καλοκαίρι.
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Hebe «Blue Clouds»
Κοινή ονομασία :Βερόνικα,Ήβη

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα και με μπλε άνθη, 
την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αντέχει κοντά στη 
θάλασσα και απαιτεί καλά στραγγιζόμενα εδάφη.
Φυτεύεται σε ομάδες, μέσα σε κήπους, σε βραχόκηπους και σε γλάστρες 
Πολλαπλασιάζεται με ημιξυλώδη μοσχεύματα, το καλοκαίρι.



Hebe pagei
Κοινή ονομασία: Βερόνικα, Ήβη

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος, με γκριζωπό φύλλωμα και με λευκά μικρά άνθη, 
νωρίς το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αντέχει κοντά στη θάλασσα και 
απαιτεί καλά στραγγιζόμενα εδάφη.
Φυτεύεται σε ομάδες, μέσα σε κήπους, σε βραχόκηπους και σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με ημιξυλώδη μοσχεύματα, το καλοκαίρι.
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Hypericum caìycinum
(ïvOivTj ovojiiXGìix :Υπέρικο)

Ημιαειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Είναι 
οριζοντιόκλαδο φυτό και φέρει κίτρινα άνθη, το καλοκαίρι. Είναι 
φωτόφιλο είδος, αλλά αντέχει και σε ελαφρά σκίαση. Έχει μέτριες 
απαιτήσεις σε νερό. Απαιτεί εδάφη ουδέτερα ή αλκαλικά. Φυτεύεται σε 
ομάδες, μέσα σε κήπους, σε βραχόκηπους και είναι κατάλληλο για 
εδαφοκάλυψη. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Hypericum forrestii 
Κοινή ονομασία: Υπέρικο

Ημιαειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Είναι 
οριζοντιόκλαδο φυτό και φέρει κίτρινα άνθη, το καλοκαίρι. Είναι 
φωτόφιλο είδος, αλλά αντέχει και σε ελαφρά σκίαση. Έχει μέτριες 
απαιτήσεις σε νερό. Απαιτεί εδάφη ουδέτερα ή αλκαλικά. Φυτεύεται σε 
ομάδες, μέσα σε κήπους, σε βραχόκηπους και είναι κατάλληλο για 
εδαφοκάλυψη. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Hypericum olympicum
Κοινή ονομασία :Υπέρικο

Ημιαειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος μ£ πράσινο φύλλωμα. Είναι 
οριζοντιόκλαδο (ρυτό και φέρει κίτρινα άνθη, το καλοκαίρι. Είναι 
φωτόφιλο είδος, αλλά αντέχει και σε ελαφρά σκίαση. Έχει μέτριες 
απαιτήσεις σε νερό. Απαιτεί εδάφη ουδέτερα ή αλκαλικά. 
Φυτεύεται σε ομάδες, μέσα σε κήπους, σε βραχόκηπους και είναι 
κατάλληλο για εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Lupinus «Le Chandelier»
(Κοινή ονομασία :Αούπινο)

Ημιαειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Φέρει μεγάλα, 
λευκά άνθη το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται σε 
ελαφρά, φτωχά εδάφη και απαιτεί προστασία από τους παγετούς. Αντέχει 
στα άλατα της θάλασσας. Καλλιεργείται σε βραχόκηπους και σε ομάδες. 
Πολλαπλασιάζεται με σπόρους και μοσχεύματα.
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Pinus puntila «Glauca»
Κοινή ονομασία :Πεύκη, Πεύκο

Κωνοφόρος θάμνος, με σφαιρική μορφή. Φύλλωμα αειθαλές, αρωματικό, 
γαλαζοπράσινου χρώματος. Φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε 
νερό. Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες καθώς και σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με εμβόλια.



Pinus sylvestris «Beuvronensis»
Κοινή ονομασία :Πεύκη δασική, Πεύκο

Κωνοφόρος θάμνος, με σφαιρική μορφή. Φύλλωμα αειθαλές, αρωματικό, 
γαλαζοπράσινου χρώματος. Φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε 
νερό. Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες καθώς και σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με εμβόλια.
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Pinus mugo
Κοινή ονομασία :Πεύκη, Πεύκο

Κωνοφόρος θάμνος, με σφαιρική μορφή. Φύλλωμα αειθαλές, αρωματκό, 
πρασίνου χρώματος. Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Φυτεύεται σε βραχόκήπους, σε ομάδες καθώς και σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με σπορά.



Pinus sylvestris «Nana»
Κοινή ονομασία :Πεύκη δασική, Πεύκο

Κωνοφόρος θάμνος, με σφαιρική μορφή. Φύλλωμα αειθαλές, αρωματικό, 
γαλαζοπράσινου χρώματος. Φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε 
νερό. Αντέχει στα άλατα της θάλασσας. Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε 
ομάδες καθώς και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με εμβόλια.
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Pinus mugo «Mughus»
Κοινή ονομασία :Πεύκη, Πεύκο

Κωνοφόρος θάμνος, με σφαιρική μορφή. Φύλλωμα αειθαλές, αρωματικό, 
πρασίνου χρώματος. Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Αντέχει στα άλατα της θάλασσας. Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες 
καθώς και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με σπορά ή με εμβόλια.



Potentina fruticosa «Primrose Beauty»
Κοινή ονομασία: Ποτεντίλλα

Πλατύφυλλος φυλλοβόλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Φέρει λευκά 
άνθη, όλο το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Φυτεύεται 
μεμονωμένα ή σε ομάδες, μόνο σε πάρκα και βραχόκηπους. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Potentina fruticosa «Princess»
Κοινή ονομασία: Ποτεντίλλα

Πλατύφυλλος φυλλοβόλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Φέρει ροζ άνθη, 
όλο το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Φυτεύεται 
μεμονωμένα ή σε ομάδες, μέσα σε πάρκα ή σε βραχόκηπους. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Spiraea japonica «Candle Light»
Κοινή ονομασία: Σπειραία

Φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα και με ροζ 
ανθοφορία , στα τέλη της άνοιξης και στα μέσα του φθινοπώρου.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται σε 
όλα τα είδη εδάφους.
Φυτεύεται σε ομάδες και σε βραχόκηπους.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Spiraea japonica «Magic Carpet»
(Κοινή ονομασία : Σπειραία)

Φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος, με κίτρινο φύλλωμα και με ροζ 
ανθοφορία, στα τέλη της άνοιξης και στα μέσα του φθινοπώρου. 
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Αναπτύσσεται σε όλα τα είδη εδάφους.
Φυτεύεται σε ομάδες και σε βραχόκηπους.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Thuja orientalis «aurea nana»
Κοινή ονομασία: Τούγια ανατολική

Κωνοφόρος, αειθαλής θάμνος, με σφαιρικό σχήμα και πράσινο φύλλωμα. 
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Είναι γενικά πολύ 
ανθεκτικό φυτό. Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, γλάστρες και κήπους. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Thuja orientalis «Wangs Green»
Κοινή ονομασία: Τούγια ανατολική

Κωνοφόρος, αειθαλής θάμνος, με σφαιρικό σχήμα και πράσινο φύλλωμα. 
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Είναι γενικά πολύ 
ανθεκτικό φυτό. Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, γλάστρες και κήπους. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Tiarella cordifolia

Πλατύφυλλος αειθαλής θάμνος με πράσινο φύλλωμα, το οποίο αποκτά 
κόκκινες αποχρώσεις το χειμώνα. Έχει πολύ ωραίες, λευκές ταξιανθίες, 
το Μάιο και τον Ιούνιο.
Είναι ημισκιόφυτο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό.
Χρειάζεται χουμώδη εδάφη.
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες ή σε γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.



Yucca gloriosa 
(Κοινή ονομασία :Γιούκα)

Μονοκοτυλήδονο θαμνώδες φυτό, με γλαυκό, αειθαλές φύλλωμα. 
Ανθίζει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και φέρει λευκά άνθη, 
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται σε όλα 
εδάφη, απαιτεί όμως προστασία από τους δυνατούς παγετούς.
Αντέχει κοντά στη θάλασσα.
Φυτεύεται σε βραχόκηπους ή σε ομάδες και γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Juniperus horizontalis
Κοινή ονομασία :Άρκευθος, Γιουνίπερος

Κωνοφόρος, αειθαλής θάμνος, με οριζοντιόκλαδο σχήμα και πράσινο 
φύλλωμα. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Είναι 
γενικά πολύ ανθεκτικό φυτό και αντέχει πολύ στη ρύπανση. 
Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, γλάστρες, κήπους, πάρκα και πρανή 
δρόμων μεμονωμένα ή σε ομάδες. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Juniperus chinensis «Blaauw»
(Κοινή ονομασία :Άρκευθος, Γιουνίπερος)

Κωνοφόρος, αειθαλής θάμνος, με πλαγιόκλαδο σχήμα και γκριζωπό 
φύλλωμα.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Είναι γενικά πολύ 
ανθεκτικό φυτό και αντέχει πολύ στη ρύπανση. Χρησιμοποιείται σε 
βραχόκηπους, γλάστρες, κήπους, πάρκα και πρανή δρόμων, μεμονωμένα 
ή σε ομάδες.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Juniperus procumbens «Nana»
Κοινή ονομασία :Άρκευθος, Γιουνίπερος

Κωνοφόρος, αειθαλής θάμνος, με οριζοντιόκλαδο σχήμα και πράσινο 
φύλλωμα. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Είναι 
γενικά πολύ ανθεκτικό φυτό και αντέχει πολύ στη ρύπανση. 
Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, γλάστρες, κήπους, πάρκα και πρανή 
δρόμων, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Juniperus communis «Horsthann s Pendula»
Κοινή ονομασία :Άρκευθος κοινή, Γιουνίπερος

Κωνοφόρος, αειθαλής θάμνος, με πλαγιόκλαδο σχήμα και γκριζοπράσινο 
ακιδωτό φύλλωμα. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Είναι γενικά πολύ ανθεκτικό φυτό και αντέχει πολύ στη ρύπανση. 
Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, γλάστρες, κήπους, πάρκα και πρανή 
δρόμων, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Juniperus squamata «Holger»
Κοινή ονομασία :Άρκευθος, Γιουνίπερος

Κωνοφόρος, αειθαλής θάμνος, με πλαγιόκλαδο σχήμα και κίτρινο 
φύλλωμα. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Είναι 
γενικά πολύ ανθεκτικό φυτό και αντέχει πολύ στη ρύπανση. 
Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, γλάστρες, κήπους, πάρκα και πρανή 
δρόμων, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Syringa vulgaris

Φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος ή μικρό δένδρο με πράσινο φύλλωμα. 
Έχει λιλά, έντονα αρωματικά άνθη, τον Απρίλιο και το Μάιο. Τα άνθη 
του διατηρούνται και σε ανθοδοχεία. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές 
απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται σε όλα τα ουδέτερα ή αλκαλικά 
εδάφη. Φυτεύεται μεμονωμένα και σε ομάδες. Πολλαπλασιάζεται με 
παραφυάδες και με εμβολιασμό πάνω σε λιγούστρα.



Viburnum x bodnantense «Dawn»

Φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα, που αποκτά 
κόκκινο χρώμα το φθινόπωρο. Φέρει ροζ, έντονα αρωματικά άνθη, στα 
τέλη του χειμώνα, πριν από την έκπτυξη των φύλλων. Είναι φωτόφιλο 
είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται εδάφη γόνιμα, καλά 
στραγγιζόμενα. Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε ομάδες. Πολλαπλασιάζεται 
με ημιξυλώδη μοσχεύματα το καλοκαίρι.
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Weigela «Abel Carriere»

Φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Φέρει φούξια 
άνθη, στα τέλη της άνοιξης, μετά την έκπτυξη των φύλλων. Είναι 
φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται κλάδεμα, 
αμέσως μετά την ανθοφορία. Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε ομάδες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Weigela «Carnaval»

Φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Φέρει ροζ άνθη, 
στα τέλη της άνοιξης, μετά την έκπτυξη των φύλλων. Είναι φωτόφιλο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται κλάδεμα, αμέσως μετά 
την ανθοφορία. Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε ομάδες. Πολλαπλασιάζεται 
με μοσχεύματα.

71



Cistus incanus

Αειθαλής, εδαφοκαλυπτικός, πλατύφυλλος θάμνος, με γκριζοπράσινο 
φύλλωμα. Ανθίζει από τον Απρίλιο ως τον Ιούλιο και φέρει φούξια άνθη. 
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται σε όλα τα 
είδη εδάφους και απαιτεί προστασία από τους δυνατούς παγετούς. 
Αντέχει στα άλατα της θάλασσας. Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, σε 
πρανή για εδαφοκάλυψη και για αποκατάσταση υποβαθμισμένων 
εδαφών. Πολλαπλασιάζεται με ημιξηλώδη μοσχεύματα το φθινόπωρο.
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Cistus salviaefolius

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος, εδαφοκαλυπτικός, με γκριζοπράσινο 
φύλλωμα. Ανθίζει από τον Απρίλιο ως τον Ιούλιο και φέρει λευκά άνθη, 
με κίτρινο κέντρο. Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Αναπτύσσεται σε όλα τα είδη εδάφους και απαιτεί προστασία από τους 
δυνατούς παγετούς. Αντέχει στα άλατα της θάλασσας. Χρησιμοποιείται 
σε βραχόκηπους, σε πρανή για εδαφοκάλυψη και για αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων εδαφών. Πολλαπλασιάζεται με σπορά ή με μοσχεύματα 
το φθινόπωρο.
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Chaenomeles japonica

Φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Φέρει ροζ 
άνθος, το χειμώνα και την άνοιξη, πριν ακόμα πετάξει φύλλα. Το 
φθινόπωρο γεμίζει με κίτρινους καρπούς. Οι βλαστοί του είναι 
αγκαθωτοί. Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται 
κλάδεμα, αμέσως μετά την ανθοφορία και πρέπει να αφαιρούνται οι 
λαίμαργοι βλαστοί. Φυτεύεται σε ομάδες ή μεμονωμένα, μέσα σε κήπους 
και πάρκα. Συνδυάζεται με την Φορσύθια. Πολλαπλασιάζεται με 
μοσχεύματα, το καλοκαίρι.



Callistemon laevis

Πλατύφυλλος αειθαλής θάμνος με πράσινο αρωματικό φύλλωμα. 
Εμφανίζει την άνοιξη και το φθινόπωρο πολύ όμορφα, κόκκινα 
λουλούδια, που μοιάζουν με μπουκαλόβουρτσα. Είναι φωτόφιλο είδος, 
με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται σε γόνιμα εδάφη, καλά 
στραγγιζόμενα, ουδέτερα ή όξινα. Πρέπει να προστατεύεται από τους 
δυνατούς παγετούς. Χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή σε ομάδες, μέσα σε 
κήπους και πάρκα, καθώς επίσης σε γλάστρες κα σε βραχόκηπους. 
Πολλαπλασιάζεται με ημιξυλώδη μοσχεύματα το καλοκαίρι.
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Forsythia x intermedia

Φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα και με 
εντυπωσιακή, κίτρινη ανθοφορία, στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές 
της άνοιξης, πριν από την έκπτυξη των φύλλων. Είναι φωτόφιλο είδος, με 
μικρές απαιτήσεις σε νερό. Φυτεύεται μεμονωμένα, σε ομάδες ή σε 
λεύθερους φράχτες, σε κήπους και πάρκα. Το άνθος του διατηρείται σε 
ανθοδοχεία. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Genista tinctoria «Anxantica»

Πλατύφυλλος φυλλοβόλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Ανθίζει το 
χειμώνα κα νωρίς την άνοιξη και φέρει κίτρινα ανθάκια. Είναι φωτόφιλο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Φυτεύεται σε ομάδες ή μεμονωμένα 
μέσα σε κήπους και πάρκα. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Kolkwitzia amabillis

Φυλλοβόλος πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Έχει πολύ 
πλούσια και εντυπωσιακή ροζ ανθοφορία, στα τέλη της άνοιξης. Είναι 
φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Είναι ανθεκτικό σε όλα τα 
είδη εδάφους. Χρειάζεται κλάδεμα, μετά την ανθοφορία. Φυτεύεται 
μεμονωμένα ή σε ομάδες. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Laburnum anagyroides

Πλατύφυλλος θάμνος ή μικρό δένδρο, με φυλλοβόλο πράσινο φύλλωμα. 
Έχει πλούσια ανθοφορία και φέρει μεγάλα, κίτρινα άνθη, σε 
κρεμάμενους βότρεις, το Μάιο και τον Ιούνιο. Είναι φωτόφιλο είδος, με 
μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε ομάδες, μέσα σε κήπους και πάρκα. 
Πολλαπλασιάζεται με σπορά. Οι σπόροι του είναι δηλητηριώδεις.
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Lantana camara

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα και αγκαθωτά 
κλαδιά. Ταχείας ανάπτυξης φυτό, με πολυάριθμα κίτρινα και αργότερα 
κόκκινα άνθη. Ανθίζει από την άνοιξη ως το φθινόπωρο. Είναι φωτόφιλο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται συχνά κλάδεμα και 
προστασία από τους δυνατούς παγετούς. Φυτεύεται μεμονωμένα, σε 
ομάδες ή σε ελεύθερους φράχτες. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Lantana montevidensis

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα και αγκαθωτά 
κλαδιά. Ταχείας ανάπτυξης φυτό, με πολυάριθμα μοβ άνθη, όλο το 
χρόνο. Είναι κατάλληλο για εδαφοκάλυψη. Είναι φωτόφιλο είδος, με 
μικρές απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς. Φυτεύεται σε ομάδες ή σε βραχόκηπους. Είναι κατάλληλο για 
παραθαλάσσιες περιοχές. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Lantana montevidensis «Alba»

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα και αγκαθωτά 
κλαδιά. Ταχείας ανάπτυξης φυτό, με πολυάριθμα λευκά άνθη, όλο το 
χρόνο. Είναι κατάλληλο για εδαφοκάλυψη. Είναι φωτόφιλο είδος, με 
μικρές απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς. Φυτεύεται σε ομάδες ή σε βραχόκηπους. Είναι κατάλληλο για 
παραθαλάσσιες περιοχές. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Medicago arborea

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Φέρει κίτρινα 
άνθη, από τον Μάρτιο ως το Νοέμβριο. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές 
απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται όλα τα είδη εδάφους και αντέχει στα 
άλατα της θάλασσας. Είναι ανθεκτικό στη ρύπανση και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών. 
Φυτεύεται μεμονωμένα, σε ομάδες ή σε ελεύθερους φράχτες. 
Πολλαπλασιάζεται με σπόρους.
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Phiomis fruticosa

Πλατύφυλλος αειθαλής θάμνος, με γκριζοπράσινο αρωματικό φύλλωμα. 
Έχει πολύ ωραία, κίτρινα άνθη, από τα μέσα της άνοιξης ως τα τέλη του 
καλοκαιριού. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Χρειάζεται ελαφρά, φτωχά εδάφη και προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς. Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε ομάδες μέσα σε πάρκα και 
βραχόκηπους. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Pieris japonica

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος με πράσινο φύλλωμα. Ανθίζει την 
άνοιξη και φέρει λευκές, μακριές, κρεμάμενες ταξιανθίες, πολύ 
διακοσμητικές. Είναι ημισκιόφυτο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. 
Αναπτύσσεται σε όξινα εδάφη. Φυτεύεται μεμονωμένα, σε ομάδες ή σε 
γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με ημιξυλώδη μοσχεύματα.
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Polygala myrtifolia

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος, με γκριζοπράσινο φύλλωμα. Ανθίζει 
νωρίς την άνοιξη, ως τα τέλη του φθινοπώρου και φέρει φούξια άνθη. 
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται 
προστασία από τους δυνατούς παγετούς. Φυτεύεται σε ομάδες, μέσα σε 
κήπους και σε βραχόκηπους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Rhododendron «Frank Galsworthy»

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος. Ανθίζει στο τέλος της άνοιξης και φέρει 
μεγάλα, φούξια-λευκά λουλούδια, με κίτρινα στίγματα. Σκιόφυτο ή 
ημισκιόφυτο είδος, για το οποίο δε συνιστάται η απευθείας έκθεση στον 
ήλιο. Είναι πολύ απαιτητικό όσον αφορά το έδαφος και απαιτεί εδάφη 
όξινα, δροσερά, χουμώδη, καλά στραγγιζόμενα, αλλά με υγρασία στον 
αέρα. Η φύτευση κάτω από κωνοφόρα, κυρίως, είναι η πιο κατάλληλη. 
Πρέπει να προστατεύεται από τους κρύους, ξηρούς ανέμους. Κλαδεύεται 
ελαφρώς, μετά το τέλος της ανθοφορίας του. Φυτεύεται μεμονωμένα, σε 
ομάδες ή σε ελεύθερους φράχτες. Πολλαπλασιάζεται με παραφυάδες και 
με ημιξυλώδη μοσχεύματα, στο τέλος του καλοκαιριού.
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Rhododendron «Pink Pearl»

Αειθαλής, πλατύφυλλος θάμνος. Ανθίζει στο τέλος της άνοιξης και φέρει 
μεγάλα φούξια λουλούδια. Σκιόφυτο ή ημισκιόφυτο είδος, για το οποίο 
δε συνιστάται η απευθείας έκθεση στον ήλιο. Είναι πολύ απαιτητικό 
όσον αφορά το έδαφος και απαιτεί εδάφη όξινα, δροσερά, χουμώδη, 
καλά στραγγιζόμενα, αλλά με υγρασία στον αέρα. Η φύτευση κάτω από 
κωνοφόρα, κυρίως, είναι η πιο κατάλληλη. Πρέπει να προστατεύεται από 
τους κρύους, ξηρούς ανέμους. Κλαδεύεται ελαφρώς, μετά το τέλος της 
ανθοφορίας του. Φυτεύεται μεμονωμένα, σε ομάδες ή σε ελεύθερους 
φράχτες. Πολλαπλασιάζεται με παραφυάδες και με ημιξυλώδη 
μοσχεύματα, στο τέλος του καλοκαιριού.



3.3 ΠΟΩΔΗ

Όρος με τον οποίο χαρακτηρίζονται τα φυτά που δεν είναι 
αποξυλωμένα, αλλά έχουν όλα τα τμήματά τους σχετικά μαλακά. Τα 
υπέργεια τμήματα των φυτών αυτών αποξηραίνονται μετά την 
καρποφορία. Τέτοια π. χ. είναι το σιτάρι, το κριθάρι, η βρούβα, η 
παπαρούνα, τα τριφύλλια, το κρεμμύδι, το μαρούλι, η πατατιά και πολλά 
άλλα.

Η λέξη Πόα (Poa) όμως είναι και το όνομα γένους φυτών της 
οικογένειας ΑΓΡΩΣΤΙΔΕΣ (GRAMINEAE) με το οποίο δεν πρέπει να 
γίνεται σύγχυση.

Ανάλογα με τη διάρκεια ζωής τους, οι πόες διακρίνονται σε μονοετείς 
ή ετήσιες, διετείς και πολυετείς. Ας σημειωθεί όμως ότι μερικά 
τουλάχιστον ποώδη είδη μπορεί να εμφανίζονται ως μονοετή, διετή ή 
πολυετή ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες.

Οι μονοετείς πόες έχουν βραχύ χρόνο ζωής και συμπληρώνουν το 
βιολογικό τους κύκλο σε διάστημα μικρότερο από ένα χρόνο. Τα φυτά 
αυτά κλείνουν τον κύκλο της ζωής τους νωρίς και περνούν τη δυσμενή 
γι’ αυτά περίοδο του έτους, που για άλλα είναι η θερμή και ξηρή εποχή, 
ενώ για άλλα είναι η ψυχρή, ως σπέρματα. Έτσι όλες οι πόες του τύπου 
αυτού ανήκουν στην κατηγορία των θεροφύτων. Μονοετείς πόες είναι 
πολλά Αγρωστώδη, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, η βρώμη, η αγριοβρώμη 
κ.α., η βρούβα (Hirschfeldia incana), η παπαρούνα (Papaver rhoeas), 
διάφορα είδη βίκου (Vicia), η φακή, το μπιζέλι και πολλά άλλα.

Οι διετείς πόες συμπληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο σε δύο 
βλαστητικές περιόδους. Τον πρώτο χρόνο βγάζουν μόνο φύλλα, που είναι 
συνήθως απλωτά στο έδαφος και σχηματίζουν ένα ρόδακα. Το δεύτερο 
χρόνο, από οφθαλμούς που βρίσκονται στο ύψος της επιφάνειας του 
εδάφους και προστατεύονται από τα φύλλα, θα αναπτυχθούν οι βλαστοί, 
όπου σχηματίζονται τα άνθη και οι καρποί. Τα φυτά αυτά ανήκουν στα 
ημικρυπτόφυτα. Διετείς πόες είναι αρκετά αυτοφυή φυτά της Ελλάδας, 
όπως είδη των γενών Βέρμπασκον (Verbascum), Έχιον (Echium) κ.α. Ως 
διετή εμφανίζονται μερικές φορές και μερικά καλλιεργούμενα είδη, όπως 
το ραπάνι (Raphanus sativus).

Τα πολυετή ποώδη φυτά ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες βιολογικών 
ή βλαστητικών μορφών. Τα χερσαία πολυετή ποώδη φυτά διακρίνονται 
σε τρεις βασικούς τύπους.

Ο πρώτος περιλαμβάνει είδη, που κατά τη δυσμενή γι’ αυτά περίοδο 
του έτους αποξηραίνεται το υπέργειο τμήμα τους και οι οφθαλμοί 
ανανέωσης βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους. Τα φυτά αυτά
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δηλαδή ανήκουν στα ημικρυπτόφυτα. Στον τύπο αυτό περιλαμβάνονται 
πολλά πολυετή Αγρωστώδη κ.α.

Ο δεύτερος τύπος περιλαμβάνει φυτά που έχουν όργανα, με τη μορφή 
των οποίων διατηρείται το φυτό κατά τη δυσμενή γι’ αυτά περίοδο του 
έτους (συνήθως θερμή και ξηρή εποχή) χωμένα βαθιά μέσα στο έδαφος. 
Τέτοια όργανα που φέρουν τους οφθαλμούς ανανέωσης είναι οι 
κόνδυλοι, οι βολβοί και το ρίζωμα. Στον τύπο αυτό ανήκουν τα 
γεώφυτα.

Στη χώρα μας υπάρχουν πολυάριθμα τέτοια φυτά, τόσο αυτοφυή, όσο 
και καλλιεργούμενα, όπως οι κρόκοι (Crocus), το σπερδούκλι 
(Asphodelus aestivus), διάφορα είδη της οικογένειας ΟΡΧΕΪΔΕΣ 
(orchidaceae), το κρεμμύδι (Allium cepa), το σκόρδο (Allium sativum), 
οι νάρκισσοι (Narcissus), οι ίριδες (Iris), οι γλαδίολοι (Gladiolus) κ.α.

Ο τρίτος τύπος μπορεί να θεωρηθεί σαν μια μετάβαση προς τους 
ημίθαμνους και τους θάμνους. Περιλαμβάνει ποώδη φυτά που τα 
κατώτερα μέρη του βλαστού τους διατηρούνται και κατά τη δυσμενή γι’ 
αυτά περίοδο του έτους. Οι οφθαλμοί ανανέωσης βρίσκονται πάνω από 
την επιφάνεια του εδάφους, αλλά πάντα πολύ χαμηλά, δηλαδή όχι 
περισσότερο από 25 εκ. Τα φυτά αυτά ανήκουν στα χαμαίφυτα. Στον 
τύπο αυτό υπάγονται ορισμένα στρωματοειδή φυτά που βρίσκονται σε 
υψηλές ορεινές περιοχές, καθώς και όρθια ποώδη πολυετή φυτά, όπως 
διάφορα είδη μπιγόνιας (Begonia) κ.α.

Τα υδρόβια τέλος πολυετή ποώδη φυτά είναι διαφόρων τύπων. Άλλα 
από αυτά είναι εντελώς βυθισμένα στο νερό και ριζώνουν στον πυθμένα, 
ενώ μερικά είναι εντελώς ελεύθερα και επιπλέουν. Τα φυτά αυτά 
ανήκουν στα υδροελόφυτα.



Astilbe «Hyazinth»

Πολυετής πλατύφυλλη πόα με πράσινο φύλλωμα. Έχει ροζ άνθος στο 
τέλος της άνοιξης και το καλοκαίρι. Ημισκιόφυτο ή φωτόφιλο είδος, με 
μεγάλες απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται πλούσια χουμώδη εδάφη και να 
αποφεύγονται τα ασβεστώδη. Διαιρείται και μεταφυτεύεται κάθε 3-4 
χρόνια, καθαρίζοντας το ρίζωμα από τις παλιές και ξυλοποιημένες ρίζες, 
για καλύτερη ανθοφορία. Είναι εδαφοκαλυπτικό φυτό και φυτεύεται σε 
βραχόκηπους, συνθέσεις και γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση 
νωρίς την άνοιξη.
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Astilbe «Ferersee»

Πολυετής πλατύφυλλη πόα με πράσινο φύλλωμα. Έχει φούξια άνθος στο 
τέλος της άνοιξης και κατά το καλοκαίρι. Ημισκιόφυτο ή φωτόφιλο 
είδος, με μεγάλες απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται πλούσια χουμώδη 
εδάφη και είναι καλό να αποφεύγονται τα ασβεστώδη. Διαιρείται και 
μεταφυτεύεται κάθε 3-4 χρόνια, καθαρίζοντας το ρίζωμα από τις παλιές 
και ξυλοποιημένες ρίζες, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ανθοφορία. Είναι 
εδαφοκαλυπτικό φυτό και φυτεύεται σε βραχόκηπους, συνθέσεις και 
γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση νωρίς την άνοιξη.



Astilbe «Deutshland»

Πολυετής πλατύφυλλη πόα με πράσινο φύλλωμα. Έχει λευκό άνθος στο 
τέλος της άνοιξης και κατά το καλοκαίρι. Φωτόφιλο είδος, με μεγάλες 
απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται πλούσια χουμώδη εδάφη και είναι καλό 
να αποφεύγονται τα ασβεστώδη. Διαιρείται και μεταφυτεύεται κάθε 3-4 
χρόνια, καθαρίζοντας το ρίζωμα από τις παλιές και ξυλοποιημένες ρίζες, 
για καλύτερη ανθοφορία. Είναι εδαφοκαλυπτικό φυτό και φυτεύεται σε 
βραχόκηπους, συνθέσεις και γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση 
νωρίς την άνοιξη.
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Argyranthemum frutescens

Αειθαλής πλατύφυλλη πολυετής πόα με γκριζωπό φύλλωμα και λευκό 
άνθος όπως αυτό της μαργαρίτας όλο το χρόνο. Είναι φωτόφιλο είδος, με 
μικρές απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται προστασία από τους δυνατούς 
ανέμους και τους παγετούς. Φυτεύεται σε ομάδες μέσα σε κήπους, 
βραχόκηπους ή γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Achillea filipendulina «Gold piate»

Αειθαλής πλατύφυλλη πόα, πολυετής με πράσινο φύλλωμα. Ανθίζει το 
καλοκαίρι και φέρει κίτρινα άνθη. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές 
απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται πλούσια χουμώδη εδάφη, δροσερά και 
καλά στραγγιζόμενα. Φυτεύεται σε κήπους και πάρκα, σε μικρές ομάδες 
ή συνθέσεις. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση την άνοιξη ή το φθινόπωρο.



Acanthus molis

Πλατύφυλλη πολυετής πόα με μεγάλα πράσινα γυαλιστερά φύλλα, 
ιδιαίτερα διακοσμητικά. Το καλοκαίρι εμφανίζει λευκά-μοβ άνθη σε 
όρθιους σπάδικες. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Καλλιεργείται σε γλάστρες ή σε βραχόκηπους, σε ομάδες ή μεμονωμένα. 
Πολλαπλασιάζεται με σπορά, διαίρεση ή με μοσχεύματα ριζών το 
χειμώνα.



Dicendra spectabüis

Πλατύφυλλη, πολυετής πόα με πράσινο φύλλωμα και με εντυπωσιακό, 
ροζ άνθος, την άνοιξη. Είναι ημισκιόφυτο είδος, με μεγάλες απαιτήσεις 
σε νερό. Χρειάζεται χουμώδη, πλούσια, καλά στραγγιζόμενα εδάφη και 
προστασία από τους παγετούς. Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε ομάδες, σε 
κήπους και σε βρααχόκηπους. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση ή με 
σπορά.
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Digitalis purpurea

Πλατύφυλλη πόα με πράσινο φύλλωμα και εντυπωσιακό, φούξια άνθος 
όλο το καλοκαίρι. Είναι ημισκιόφυτο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε 
νερό. Χρειάζεται χουμώδη εδάφη και προστασία από τους παγετούς. 
Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε ομάδες, σε κήπους, σε ανθώνες και σε 
βραχόκηπους. Πολλαπλασιάζεται με σπορά.



Gaillardia x grandiflora «Kobold»

Πλατύφυλλη, πολυετής πόα με πράσινο φύλλωμα. Έχει πολύ ωραία 
κίτρινα-κόκκινα άνθη, από τις αρχές της άνοιξης μέχρι τα μέσα του 
φθινοπώρου. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Φυτεύεται σε ομάδες, σε ανθώνες ή σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με 
σπορά ή με διαίρεση.



Gerastium to mentos um

Πλατύφυλλη, πολυετής πόα, με γκριζωπό, αειθαλές φύλλωμα. Έχει 
λευκά άνθη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Φωτόφιλο είδος, με μικρές 
απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ξερά και άγονα εδάφη. 
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες, για εδαφοκάλυψη ή σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα και με διαίρεση.



Pulsatilla vulgaris

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα και μοβ άνθος, 
στις αρχές της άνοιξης, το οποίο μετατρέπεται, σε πολύ διακοσμητική 
ταξικαρπία, καφέ-κόκκινου χρώματος. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές 
απαιτήσεις σε νερό. Φυτεύεται σε ομάδες, μέσα σε κήπους και 
βραχόκηπους. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση ή με σπορά.



Strelitzia reginae

Αειθαλές, ποώδες φυτό, με γκριζοπράσινα επιμήκη φύλλα, που ξεκινούν 
από το έδαφος και το μήκος τους ξεπερνά το 1 μέτρο. Έχει πολύ 
εντυπωσιακά άνθη, πορτοκαλί-μπλε χρώματος, που μοιάζουν με πουλί, 
και που διατηρούνται κάλλιστα σε βάζο. Είναι φωτόφιλο ή ημισκιόφυτο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αντέχει κοντά στη θάλασσα. 
Κατάλληλο για βραχόκηπους και γλάστρες, σε θερμά κλίματα. 
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.



Bergenia «M orgenrote» 
(Κοινή ονομασία :Βεργένια)

Πολυετής πλατύφυλλη πόα με πράσινο αειθαλές φύλλωμα. Έχει φούξια 
άνθη το καλοκαίρι
Είναι φωτόφιλο ή ημισκιόφυτο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. 
Προϋποθέτει προστασία από τους ξηρούς και δυνατούς ανέμους.
Φυτό εδαφοκαλυπτικό.
Μπορεί να μεγαλώσει σε όλα τα καλά στραγγιζόμενα εδάφη. 
Πολλαπλασιά^εται ιιε διαίοεση την άνοιξη αετά την ανθοωοοία.
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Calamintha nepetoides

Πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα. Ημισκιόφυτο είδος, με 
μικρές απαιτήσεις σε νερό. Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες, για 
εδαφοκάλυψη και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.



Corydalis lutea

Αειθαλές, ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα. Ανθίζει αργά την άνοιξη 
μέχρι τον Σεπτέμβριο και φέρει κίτρινα άνθη. Φωτόφιλο είδος, με μέτριες 
απαιτήσεις σε νερό.
Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, σε ομάδες και είναι κατάλληλο για 
εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Delphinium «Pasific Blue Bird»
Κοινή ονομασία :Δελφίνιο

Πλατύφυλλη, πολυετής πόα με πράσινο φύλλωμα και με εντυπωσιακό, 
μπλε άνθος την άνοιξη και το καλοκαίρι. Είναι φωτόφιλο είδος, με 
μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται χουμώδη εδάφη και προστασία 
από τους παγετούς. Νωρίς την άνοιξη απαιτεί αραίωμα των νεαρών 
βλαστών, προκειμένου να φέρει μεγάλα άνθη. Φυτεύεται μεμονωμένα ή 
σε ομάδες, σε κήπους, σε ανθώνες και σε βραχόκηπους. 
Πολλαπλασιάζεται με ριζώματα.



Dianthus seguieri
(Κοινή ονομασία : Γαρυφαλλιά)

Πλατύφυλλο αειθαλές ποώδες φυτό, με γκριζοπράσινο φύλλωμα. Είναι 
εδαφοκαλυπτικό είδος, το οποίο ανθίζει από τα μέσα της άνοιξης ως το 
τέλος του καλοκαιριού και φέρει φούξια, αρωματικά ανθάκια.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Φυτεύεται σε ομάδες, σε βραχόκηπους, σε ανθώνες αλλά και σε 
γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Euphorbia müettii 
(Κοινή ονομασία :Γαλατσίδα)

Πολυετής, πλατύφυλλη πόα, αειθαλής με πράσινο φύλλωμα. Ανθίζει την 
άνοιξη και το καλοκαίρι και φέρει μικρά, στρογγυλά, κίτρινα λουλούδια. 
Ο βλαστός του φέρει γαλακτώδη υγρό, το οποίο ερεθίζει το δέρμα. 
Φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί 
σε ελαφρά, ξερά και βραχώδη εδάφη.
Φυτεύεται σε γλάστρες και βραχόκηπους, μεμονωμένα ή σε ομάδες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Euphorbia cyparissias 
(Κοινή ονομασία :Γαλατσίδα)

Πολυετής, πλατύφυλλη πόα, αειθαλής με πράσινο φύλλωμα. Η 
ανθοφορία του διαρκεί, από την άνοιξη έως νωρίς το καλοκαίρι και φέρει 
μικρά, στρογγυλά, κίτρινα λουλούδια, κατανεμημένα σε σφαιρικά 
κεφάλια, στο πάνω τμήμα των στελεχών του. Ο βλαστός του φέρει 
γαλακτώδη υγρό, το οποίο ερεθίζει το δέρμα. Φωτόφιλο με μέτριες 
απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ελαφρά, ξερά και βραχώδη 
εδάφη. Φυτεύεται σε γλάστρες και βραχόκηπους, μεμονωμένα ή σε 
ομάδες. Πολλαπλασιάζεται, με μοσχεύματα, την άνοιξη και το καλοκαίρι 
ή με διαίρεση, την άνοιξη και το φθινόπωρο.
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Gypsophylla repens «Rosa Schönheit»
Κοινή ονομασία :Γυψοφίλη

Ημιαειθαλής, πλατύφυλλη, πολυετής πόα, με γκριζοπράσινο φύλλωμα 
και με ροζ ανθάκια, από τα μέσα της άνοιξης ως τα μέσα του 
φθινοπώρου.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Χρειάζεται αφαίρεση των υπερώριμων ανθέων, μετά το τέλος της 
ανθοφορίας.
Φυτεύεται σε ομάδες και σε βραχόκηπους.
Πολλαπλασιά£εται ιιε διαίοεση.



Helianthemum apenninum  
Κοινή ονομασία :Ηλιάνθεμο

Αειθαλής, πλατύφυλλη πόα με πράσινα φύλλα και λευκά άνθη, την 
άνοιξη και το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται καλά 
στραγγιζόμενα εδάφη. Πρέπει να κλαδεύεται ελαφρά, μετά την 
ανθοφορία. Φυτεύεται σε ομάδες και βραχόκηπους. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται ιιε η αμυλώδη ιιοσγεύαατα. το καλοκαίοι.
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Heuchera micrantha «Palace Purple» 
Κοινή ονομασία :Ευχέρα

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό, με κόκκινο αειθαλές φύλλωμα.
Έχει μικρά λευκά ανθάκια, όλο το καλοκαίρι. Είναι ημισκιόφυτο είδος, 
με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται δροσερά, καλά στραγγιζόμενα 
εδάφη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βραχόκηπους ή για εδαφοκάλυψη. 
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.



Houttuyuia cordata

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο αρωματικό φύλλωμα. 
Είναι έρπων, υδροχαρές και ριζωματώδες είδος. Έχει μικρά, λευκά 
ανθάκια το καλοκαίρι. Είναι ημισκιόφυτο είδος, με μεγάλες απαιτήσεις 
σε νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βραχοκηπους και για 
εδαφοκάλυψη. Πολλαπλασιάζεται με ριζώματα.
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Iberis sempervirens
Κοινή ονομασία :Ιβερίς

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο αειθαλές φύλλωμα και 
εντυπωσιακή, λευκή ανθοφορία, την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Χρειάζεται καλά στραγγιζόμενα εδάφη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομάδες, σε βραχόκηπους ή για 
εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται με σπορά και με διαίρεση.



Iberis gibraltarica
(Κοινή ονομασία :Ιβερίς)

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο αειθαλές φύλλωμα και 
εντυπωσιακή, λευκή ανθοφορία, την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Χρειάζεται καλά στραγγιζόμενο εδάφη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομάδες, σε βραχόκηπους ή για 
εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται με σπορά και με διαίρεση.
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Nepeta racemosa «Walkers Low»
(Κοινή ονομασία :Νεπέτα)

Πλατύφυλλη, πολυετής πόα, με γκριζοπράσινο αρωματικό φύλλωμα και 
με πολύ πλούσια, μοβ ανθοφορία από τα μέσα της άνοιξης ως τα τέλη 
του καλοκαιριού.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Χρειάζεται εδάφη ουδέτερα ή αλκαλικά 
Φυτεύεται σε ομάδες και σε βραχόκηπους.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση ή με μοσχεύματα.



Nepeta «Six Hills Giant»
Κοινή ονομασία :Νεπέτα

Πλατύφυλλη, πολυετής πόα, με γκριζοπράσινο αρωματικό φύλλωμα και 
με πολύ πλούσια, μοβ ανθοφορία από τα μέσα της άνοιξης ως τα τέλη 
του καλοκαιριού.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Χρειάζεται εδάφη ουδέτερα ή αλκαλικά.
Φυτεύεται σε ομάδες και σε βραχόκηπους.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση ή με μοσχεύματα.
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Persicaria polymorpha

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο ημιαειθαλές φύλλωμα, 
και λευκά άνθη το καλοκαίρι. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές 
απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εδαφοκάλυψη, σε 
γλάστρες ή σε μικρές ομάδες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.



Polygonum liliformis
Κοινή ονομασία: Πολύγωνο, Πολυγόνι, Ρωσικός

κισσός

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό, με δίχρωμα φύλλωμα, πρασινωπό 
με μπορντό γραμμώσεις.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται 
προστασία από τους δυνατούς ανέμους.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εδαφοκάλυψη, σε γλάστρες ή σε μικρές 
ομάδες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.
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Polygonum amplexicaule «Firetail»
Κοινή ονομασία : Πολύγονο, Πολυγόνι

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα, και φούξια 
άνθη το καλοκαίρι. Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. 
Χρειάζεται προστασία από τους δυνατούς ανέμους. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για εδαφοκάλυψη, σε γλάστρες ή σε μικρές ομάδες. 
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.



Polygonum affine «Kew»
Κοινή ονομασία :Πολύγονο, Πολυγόνι

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα, και φούξια 
άνθη το καλοκαίρι. Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. 
Χρειάζεται προστασία από τους δυνατούς ανέμους. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για εδαφοκάλυψη, σε γλάστρες ή σε μικρές ομάδες. 
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.
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Senecio laxifolius 
Κοινή ονομασία : Σινεράρια

Πολυετής, πλατύφυλλη πόα, με γκριζωτό φύλλωμα και με κίτρινη 
ανθοφορία, το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος , με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Αντέχει κοντά στη θάλασσα και είναι πολύ ανθεκτικό στη ρύπανση. 
Φυτεύεται σε πρανή δρόμων και σε βραχόκηπους. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Stachys officinalis 
Κοινή ονομασία : Στάχυς

Πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα και με εντυπωσιακά μοβ 
άνθη το καλοκαίρι.
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Μπορεί να αναπτυχθεί σε ξερά και άγονα εδάφη.
Φυτεύεται σε βραχόκήπους, σε ομάδες, για εδαφοκάλυψη και σε 
γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.
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Festuca glauca
(Κοινή ονομασία :Φέστουκα γλαυκή)

Πολυετής πόα με αειθαλές, γκριζωπό φύλλωμα. Το καλοκαίρι παράγει 
καφετί, διακοσμητικούς στάχεις.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό.
Φυτεύεται σε ομάδες, σε βραχόκηπους, σε γλάστρες και χρησιμοποιείται 
για εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση το καλοκαίρι.



Geranium ibericum «ibericum»
Κοινή ονομασία :Γεράνι

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα. Έχει πολύ 
εντυπωσιακή και πλούσια ανθοφορία με πενταπέταλα μοβ λουλούδια. 
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο. Είναι φωτόφιλο είδος και 
μπορεί να αναπτυχθεί σε όλα τα είδη εδάφους, αλλά σε καμία περίπτωση 
σε υγρά εδάφη. Για να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του φυτού, 
κλαδεύουμε τα παλιά κλαδιά και αφαιρούμε τα ξερά λουλούδια.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εδαφοκάλυψη, σε γλάστρες ή σε μικρές 
ομάδες.
Πολλαπλασιάζεται με σπορά ή με διαίρεση.
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Geranium x riversleaianum «Mavis Simpson»
Κοινή ονομασία :Γεράνι

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα. Έχει πολύ 
εντυπωσιακή και πλούσια ανθοφορία με πενταπέταλα φούξια λουλούδια. 
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο. Είναι φωτόφιλο είδος και 
μπορεί να αναπτυχθεί σε όλα τα είδη εδάφους, αλλά σε καμιά περίπτωση 
σε υγρά εδάφη. Για να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του φυτού, 
κλαδεύουμε τα παλιά κλαδιά και αφαιρούμε τα ξερά λουλούδια. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για εδαφοκάλυψη, σε γλάστρες ή σε μικρές ομάδες. 
Πολλαπλασιάζεται με σπορά ή με διαίρεση.



Geranium sp.
Κοινή ονομασία :Γεράνι

Πολυετές, πλατύφυλλο ποώδες φυτό, με δίχρωμο φύλλωμα, πρασινωπό 
με λευκές γραμμώσεις. Έχει πολύ εντυπωσιακή και πλούσια ανθοφορία 
με πενταπέταλα μπλε λουλούδια. Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον 
Σεπτέμβριο. Είναι φωτόφιλο είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε όλα τα 
είδη εδάφους, αλλά σε καμιά περίπτωση σε υγρά εδάφη. Για να 
ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του φυτού, κλαδεύουμε τα παλιά κλαδιά και 
αφαιρούμε τα ξερά λουλούδια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εδαφοκάλυψη, σε γλάστρες ή σε μικρές ομάδες. Πολλαπλασιάζεται με 
σπορά ή με διαίρεση.
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Saxifraga trifurcata 
Κοινή ονομασία: Σαξιφμάγκα

Πλατύφυλλο ποώδες φυτό, με αειθαλές, πράσινο φύλλωμα. Είναι 
ημισκιόφυτο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Χρειάζεται εδάφη 
γόνιμα, ουδέτερα ή αλκαλικά, καλά στραγγιζόμενα. Κατάλληλο για 
βραχόκηπους, γλάστρες και για εδαφοκάλυψη. Πολλαπλασιάζεται με 
διαίρεση.



3.4 ΚΑΚΤΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΦΥΤΑ

Γενικά με τον όρο παχύφυτα ή σαρκώδη φυτά εννοούμε μια 
χαρακτηριστική ομάδα φυτών που ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες, 
αλλά έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως: ιστούς υδαρείς, κορμό σαρκώδη 
και πολλές φορές ογκώδη, έλλειψη εντελώς φύλλων (π.χ. στα 
περισσότερα κακτώδη) και μεγάλη αντοχή στην ξηρασία. Τα 
περισσότερα έχουν μικρό ριζικό σύστημα και οι ανάγκες τους σε εδαφική 
υγρασία είναι πολύ περιορισμένες. Η υπερβολική υγρασία στις ρίζες 
αποβαίνει καταστρεπτική. Είναι ευαίσθητα στο κρύο (ελάχιστη 
θερμοκρασία 3-5°C ) και έχουν ανάγκη από πολύ φως για να 
αναπτυχθούν και να συντηρηθούν. Αυξάνονται με πολύ βραδύ ρυθμό, γι’ 
αυτό και χρειάζονται τα πιο μικρά δοχεία. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες:

-  Στα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια Cactaceae και είναι οι 
πραγματικοί κάκτοι και

-  Στα φυτά που προέρχονται από διάφορες οικογένειες, αλλά έχουν τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά που περιγράψαμε και τα ονομάζουμε 
γενικά παχύφυτα.

Κακτώδη (οικογ. Cactaceae)

Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει 200 περίπου γένη και 2000 περίπου είδη 
φυτών που προέρχονται από την κεντρική και νότια Αμερική. Τα 
περισσότερα είναι φυτά ερημικών και ημιερημικών εκτάσεων του 
Μεξικού και των νοτίων πολιτειών των Η.Π.Α., αλλά αρκετά από αυτά 
βρέθηκαν και στις χώρες της Ν.Αμερικής (Περού, Παραγουάη, 
Ουραγουάη, Χιλή και Βραζιλία). Στη χώρα μας, στις νότιες θερμές 
περιοχές (Κρήτη κ.λ.π.), υπάρχει σε ημιάγρια κατάσταση το είδος 
Opuntia Ficus-Indica (Φραγκοσυκιά) το οποίο προέρχεται από την 
Αμερική. Προσαρμόσθηκε στις κλιματικές συνθήκες των νότιων 
περιοχών της χώρας μας πάρα πολύ εύκολα. Χρησιμοποιείται για τους 
γλυκούς και αρωματικούς καρπούς καθώς και ως φράκτης για την 
περίφραξη κτημάτων.
Τα κακτώδη είναι φυτά χωρίς φύλλα (εκτός από το γένος Pereskia), με 
αγκάθια και με βλαστό σαρκώδη, μικρό ή τεραστίων διαστάσεων (π.χ. 
Cereus giganteus φθάνει τα 20 in), κυλινδρικό ή σφαιροειδή, 
διακλαδισμένο ή φυλλοειδώς πεπλατυσμένο, που έχει αναλάβει τις



φυσιολογικές λειτουργίες των φύλλων. Τα άνθη είναι συνήθως μεγάλα, 
με ζωηρά χρώματα σε άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, αρρενοθήλεα, 
ακτινόμορφα και με πολυάριθμους στήμονες, που δίνουν καρπούς 
σαρκώδεις. Το μέγεθος των ανθέων ποικίλλει από 8 mm μέχρι και 35 cm. 
Τα μεγάλα άνθη βγαίνουν συνήθως μεμονωμένα και λίγα σε κάθε φυτό, 
ενώ τα μικρότερα μπορούν να παράγονται συνέχεια και διαδοχικά σε 
σχήμα κυκλικό στην κορυφή των βλαστών για πολλούς μήνες.
Τα κακτώδη φυτά μπορούν και αντέχουν σε ερημικές συνθήκες για τους 
παρακάτω λόγους:
-  Τα περισσότερα έχουν χάσει τα φύλλα τους τα οποία μετατράπηκαν 

σε αγκάθια.
-  Ο βλαστός περιβάλλεται από μια παχιά εφυμενίδα που περιορίζει τη 

διαπνοή.
-  Πολλά αποθηκεύουν νερό μέσα στο σώμα τους (π.χ. Cereus 

grandiflorus, C. nycticalus) και το χρησιμοποιούν σαν πόσιμο.
-  Έχουν πολύ μεγάλη μυζητική δύναμη (περίπου 10-20 φορές 

μεγαλύτερη από τα γνωστά καλλιεργούμενα φυτά), ώστε να 
απορροφούν και την ελάχιστη υγρασία από το έδαφος, εκεί που τα 
άλλα γνωστά μας φυτά έχουν ήδη ξεραθεί.

Παρόλο ότι τα κακτώδη περιγράφονται γενικά σαν φυτά που βρίσκονται 
στις ερήμους, μερικά από αυτά βρέθηκαν σε γόνιμα εδάφη, αλλά στις 
βραχώδεις πλαγιές των βουνών, ενώ μερικά από τα καλύτερα ανθοφόρα 
(EpiphyUum) αναπτύσσονται στα δάση της Βραζιλίας, συνήθως πάνω 
στα δέντρα (επίφυτα).
Οι κάκτοι ως καλλωπιστικά φυτά, χρησιμοποιούνται σήμερα γιατί δίνουν 
ωραία σχήματα, γιατί αντέχουν σε ξερή ατμόσφαιρα και γιατί 
διατηρούνται με πολύ λίγες φροντίδες. Κατορθώνουν και επιζούν ακόμη 
και σε συνθήκες εγκαταλείψεως.

Α) Καλλιέργεια και διατήρηση των κακτωδών.

Το μέγεθος των κάκτων ποικίλλει από 2,5 cm μέχρι 9m και παραπάνω. 
Για τις γλάστρες προτιμούνται τα μικρά μεγέθη και εκείνα κυρίως που 
έχουν σφαιρική ή κυλινδρική μορφή. Οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος 
χρησιμοποιούνται για φυτικά σύνολα σε δοχεία ή σε βραχόκηπους όσοι 
από αυτούς είναι ανθεκτικοί στο κρύο. Όταν πρόκειται να διακοσμήσουν 
εσωτερικούς χώρους πρέπει να τοποθετηθούν στις πιο φωτεινές θέσεις ή 
και σε ηλιόλουστες. Το χειμώνα, επειδή πρέπει να περάσουν την 
«περίοδο αναπαύσεως», δεν πρέπει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος να 
είναι υψηλή (5-10°C είναι η πιο κατάλληλη). Το καλοκαίρι πρέπει να 
μεταφέρονται έξω στο ύπαιθρο, γιατί αλλιώς χάνουν το χρώμα τους και
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κινδυνεύουν να σαπίσουν. Το χειμώνα μεταφέρονται σε ψυχρούς, 
φωτεινούς και καλά αεριζόμενους χώρους στους οποίους τα ποτίσματα 
πρέπει να είναι πολύ αραιά.
1) Το μίγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για τους κάκτους, πρέπει να είναι 

πολύ στραγγερό, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μένει πολλή 
υγρασία μέσα στη γλάστρα, γιατί θα σαπίσει το ριζικό σύστημα και θα 
καταστραφεί το φυτό.

Για να επιτύχουμε ένα τέτοιο καλό αποστραγγιστικό σύστημα, 
ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:
-  Παίρνουμε γλάστρες με περισσότερες από μία τρύπες στραγγίσεως ή 

μεγαλώνουμε αυτή που υπάρχει, συνήθως, στις γλάστρες.
-  Τοποθετούμε κάτω σπασμένα κομμάτια γλάστρας, χαλίκια και 

ξυλοκάρβουνο.
-  Χρησιμοποιούμε μίγμα που να περιέχει άμμο χονδρή, οπωσδήποτε 

ποταμίσια και πολύ λίγα οργανικά υλικά. Η κοπριά κατά βάση 
αποφεύγεται. Ένα καλό μίγμα αποτελείται από 2 μέρη κηπόχωμα, 1

■ί

μέρος τύρφης και 1 μέρος χονδρή άμμο ποταμίσια. Σε κάθε 100 dm 
προσθέτουμε 60 gr θειικού καλίου (η ανάλογη ποσότητα παρομοίου 
λιπάσματος), 120 gr υπερφωσφορικό, και 120 gr οστεάλευρα. Όλα 
αυτά ανακατεύονται καλά και παραμένουν 2-3 εβδομάδες μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν. Το μίγμα αυτό είναι κατάλληλο για όλα τα 
κακτώδη και τα παχύφυτα, ενώ για τα επίφυτα μπορεί να είναι πιο 
πλούσιο σε οργανικά συστατικά.

2) Η αλλαγή της γλάστρας μπορεί να γίνει για τους περισσότερους 
κάκτους κάθε 2-3 χρόνια, γιατί αναπτύσσονται με μικρή ταχύτητα, 
ενώ άλλοι μπορεί να χρειασθούν και δυο φορές το χρόνο αλλαγή 
ανάλογα με την ανάπτυξή τους. Μερικοί κάκτοι δεν ανθίζουν όταν το 
μίγμα της γλάστρας είναι εξαντλημένο και παλιό. Η καλύτερη 
περίοδος που μπορούμε να αλλάξουμε τις γλάστρες στα κακτώδη, 
είναι η βλαστική περίοδος (Μάρτιος-Σεπτέμβριος). Τα φυτά βγαίνουν 
με προσοχή από τη γλάστρα, καθαρίζονται οι ρίζες τους από το παλιό 
χώμα, αφαιρούνται οι σάπιες και καταστραμμένες και 
ξανατοποθετούνται στη νέα γλάστρα. Το νέο μίγμα τοποθετείται με 
προσοχή (με τη βοήθεια ενός κουταλιού) μέσα στη γλάστρα και δεν 
πιέζεται πολύ, γιατί μερικοί κάκτοι έχουν την ιδιότητα να 
συστρέφονται. Το μέγεθος της γλάστρας πρέπει να είναι τόσο όσο να 
υπάρχει ένα περιθώριο 15 mm γύρω από τους μικρούς σφαιρικούς 
κάκτους και για τους μεγαλύτερους 25 mm. Για φυτά που παίρνουν 
διάφορα σχήματα και αρκετό ύψος, υπολογίζουμε το πλάτος που θα 
έχει η σταθερή βάση του φυτού όταν αυτό αναπτυχθεί, άσχετα με το 
ύψος που θα φτάσει. Πλαστικά γλαστράκια συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα μικρά σπορόφυτα.



3) Το πότισμα στους κάκτους και τα παχύφυτα είναι η σπουδαιότερη 
από τις καλλιεργητικές φροντίδες στα φυτά. Γιατί από έλλειψη νερού 
η ανάπτυξη των φυτών σταματά και από περίσσεια τα φυτά 
πεθαίνουν. Η κανονική υγρασία είναι όταν το έδαφος στη γλάστρα 
είναι ούτε πολύ ξερό ούτε πολύ υγρό. Την υγρασία αυτί] την 
εξασφαλίζουμε βέβαια με το κατάλληλο μίγμα και την καλή 
διατήρηση του αποστραγγιστικού συστήματος της γλάστρας. Τη 
συχνότητα όμως του ποτίσματος είναι πολύ δύσκολο να την 
προσδιορίσουμε γιατί δεν έχουμε ενδείξεις (μάρανση π.χ. των 
φύλλων), όπως είχαμε σε όλα ανεξαιρέτως τα φυτά που περιγράψαμε 
μέχρι τώρα. Μπορούμε βέβαια να καταλάβουμε ότι το φυτό έχει 
ανάγκη από νερό από την επιφάνεια του μίγματος όταν είναι ξερή, 
αλλά επιφάνεια ξερή δε σημαίνει πάντοτε ότι στο βάθος του μίγματος 
το νερό λείπει.

Δεν μπορούμε επίσης να βάζουμε το δάκτυλο μας μέσα στο 
έδαφος, γιατί οι περισσότεροι κάκτοι έχουν γλάστρες μικρές. Το 
πρόβλημα είναι αρκετά δύσκολο. Γενικά θα λέγαμε ότι το Νοέμβριο 
τα φυτά χρειάζονται 3 ποτίσματα, το Δεκέμβριο 2, τον Ιανουάριο ένα 
και το Φεβρουάριο 2. Από το Μάρτιο και μετά, τα ποτίσματα 
αυξάνονται προοδευτικά ώσπου τον Ιούλιο και Αύγουστο γίνονται 
καθημερινά. Ακολουθεί προοδευτική ελάττωση μέχρι το Νοέμβριο. Αν 
ο καιρός την άνοιξη και το φθινόπωρο είναι κρύος και υγρός, τα 
ποτίσματα πρέπει να αποφεύγονται. Καλύτερο νερό για πότισμα είναι 
το βροχινό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλκαλικό από τη 
βρύση (τρεχούμενο). Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε 
αποθηκευμένο νερό αυτό πρέπει να μείνει 2-3 ημέρες έξω στο ύπαιθρο 
για να αερισθεί. Ειδικά για το Zygocactus truncactus που ανθίζει τα 
Χριστούγεννα εφόσον η θερμοκρασία του δωματίου δεν κατεβαίνει 
κάτω από 10°C, ποτίζουμε κανονικά. Μια άλλη εξαίρεση είναι οι 
κάκτοι που κατάγονται από τροπικές περιοχές, όπως π.χ. η Phipsalis 
rosea -  electra. Αυτοί χρειάζονται πλούσιο και υγρό έδαφος για να 
αναπτυχθούν.
4) Η λίπανση στα κακτώδη δε θεωρείται απαραίτητη, μπορούμε όμως 

κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου να υδρολιπάνουμε μια 
φορά το μήνα με διάλυμα X.L. 60 1% (το ανώτερο). Η λίπανση θα 
γίνεται ύστερα από πότισμα με καθαρό νερό.
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Β) Πολλαπλασιασμός

Αρκετά εύκολα πολλαπλασιάζονται οι κάκτοι με μοσχεύματα, με 
σπόρους και σε αρκετές περιπτώσεις με εμβολιασμό.

Μοσχεύματα μπορούμε να πάρουμε με ένα κοφτερό μαχαιράκι 
κόβοντας τμήματα (π.χ. από την Opuntia και Epiphylliim) τα οποία 
αφήνουμε στον ήλιο μια ή δυο μέρες για να ξεραθεί η πληγή. Στη 
συνέχεια τοποθετούμε τα μίγματα μέσα σ’ένα μίγμα από χονδρή άμμο 
και τύρφη σε ίση αναλογία % άμμο και % καρβουνόσκονη. Αν τα 
μοσχεύματα είναι στρογγυλά απλώς τα τοποθετούμε έτσι, ώστε να 
εφάπτονται στο μίγμα. Όταν τα μοσχεύματα είναι πολύ λεπτά, 
δένονται πάνω σ’ένα ξυλάκι και τοποθετούνται έτσι, ώστε το ξυλάκι 
να είναι βαθιά μπηγμένο μέσα στο έδαφος, ενώ το μόσχευμα μόλις να 
εφάπτεται. Τα δοχεία με τα μοσχεύματα τοποθετούνται σ’ένα σκιερό 
αλλά θερμό μέρος και σε 15 περίπου μέρες ριζοβολούν.

Μια άλλη πρακτική τεχνική είναι να γεμίσουμε τη γλάστρα μέχρι 
τα 3Λ του όγκου της με το κανονικό μίγμα που χρησιμοποιείται, όπως 
προαναφέραμε, για την κανονική'] ανάπτυξη των φυτών και στη 
συνέχεια να τοποθετήσουμε το μίγμα της ριζοβολήσεως. Μ’αυτό τον 
τρόπο δε χρειάζεται να μετακινήσουμε τα φυτά όταν τα μοσχεύματα 
ριζοβολήσουν. Τα μοσχεύματα παίρνονται από Μάιο μέχρι Αύγουστο.

Γ) Η ΣΠΟΡΑ

Μερικοί κάκτοι ποτέ δε δίνουν παράπλευρα τμήματα ώστε να τα 
κόψουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για μοσχεύματα, γι’αυτό 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε κακτώδη φυτά με τη σπορά. 
Μια γλάστρα 10 cm μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ως δοχείο 
σποράς. Μάλιστα μπορεί να χωριστεί σε τμήματα ένα σκληρό νάυλον 
κατασκεύασμα ώστε να σπαρούν σε κάθε τμήμα διαφορετικοί σπόροι.

Το μίγμα της σποράς πρέπει να είναι από άμμο, κηπόχωμα και πρέπει 
να είναι ψιλοκοσκινισμένο. Ορισμένοι λεπτοί σπόροι δεν είναι 
απαραίτητο να σκεπαστούν. Μετά την σπορά σκεπάζουμε το 
δοχείο(γλάστρα) με γυαλί και με μία εφημερίδα ή πανί, για να μη 
φωτίζονται οι σπόροι. Στη θερμοκρασία των 21°C στην οποία πρέπει 
να τοποθετούνται οι σπόροι, μερικά είδη φυτρώνουν σύντομα, ενώ 
άλλα χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο. Πάντως, μόλις φανεί το πρώτο 
φυτό, το κάλυμμα αφαιρείται. Κατά τη διάρκεια του φυτρώματος των 
σπόρων ποτίζουμε τακτικά με πολύ λεπτές σταγόνες. Τα φυτά στη 
συνέχεια μεταφυτεύονται με προσοχή σε μικρά γλαστράκια τα οποία 
δεν πρέπει για ένα χρόνο να τοποθετηθούν σε ηλιόλουστες θέσεις.



Μπορεί να γίνει μια πρώτη μεταφύτευση των κάκτων σε αποστάσεις 3 
χ 3 cm, γιατί η ανάπτυξή τους καθυστερεί και να ακολουθήσει μετά 
μια δεύτερη. Εργαλεία, δοχεία, γλάστρες, μίγματα και άλλα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για τη σπορά πρέπει προηγουμένως να 
αποστειρώνονται.

Δ) Ο εμβολιασμός

Είναι ένας καλός τρόπος για να αναπτυχθούν οι κάκτοι των οποίων 
η ανάπτυξη καθυστερεί. Σαν υποκείμενα χρησιμοποιούνται φυτά με 
μεγάλη ανάπτυξη. Άλλα ,πάλι που έχουν μεγάλη σφαιρική ανάπτυξη 
(π.χ. Mammibaria,Ferocactus κλπ. ) δε δίνουν εύκολα μοσχεύματα 
,γιατί η μεγάλη επιφάνεια επαφής με το έδαφος τους σαπίζει χωρίς να 
ριζοβολήσουν.Ως υποκείμενα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη :

- To Eriocereus για τα είδη που έχουν σφαιρική ανάπτυξη.
-To Cereus για μικρές και μέτριες μορφές κακτωδών.
-To Trichoc ereus επειδή έχει μεγάλη ανάπτυξη.
-Η Opuntia για άλλα είδη του ίδιου γένους και για σφαιρικούς 
κυρίως κάκτους.
Για να επιτύχουν οι εμβολιασμοί ,πρέπει οι τομές να γίνουν λείες 
και επίπεδες, ώστε τα δύο φυτικά τμήματα να εφάπτονται καλά 
μεταξύ τους και να δένονται για να συγκροτούνται στερεά μέχρι να 
ενωθούν.

Παγύ(ρυτα (Succulentus)

Τα παχύφυτα είναι μια ομάδα φυτών που προέρχονται από 
διαφορετικές οικογένειες αλλά έχουν μεταξύ τους ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά όπως παχιά και χυμώδη φύλλα.

Οι σπουδαιότερες οικογένειες είναι:

-  Οικογένεια Aizoaceae.
Περιέχει τα γένη: Conophytum, Faucaria, Glottiphyliim, Lithops, 
Pleiospilos, Titanopsis και Mesembriantemum (μπούζι, «ζωντανά 
χαλίκια»)



-  Οικογένεια Liliaceae.
Περιέχει τα γένη: Aloe (από τα πιο ενδιαφέροντα παχύφυτα), 

Casteria και Haworthia (πολύ ωραίο φυτό).

-  Οικογένεια Asdepiadaceae.
Περιέχει τα γένη: Caralluma, Hoodia, Hueraia, Stapelia.

-  Οικογένεια Euphorbiaceae.
To μοναδικό γένος Euphorbia περιέχει πολλά παχύφυτα είδη, με 
διαφορετικές μορφές αναπτύξεως.

-  Οικογένεια Crassulaceae.
Περιέχει τα γένη: Crassula, Echeveria, Kalanchoe, Cotyledon, 
Sedum και Sempervirens στα οποία υπάγονται μερικά από τα πιο 
σπουδαία καλλωπιστικά φυτά, όπως η π.χ. εχεβέρια και καλαχόη.

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω φυτών είναι ότι 
κατάγονται από χώρες που οι βροχοπτώσεις είναι περιορισμένες 
και για τρεις ή περισσότερους μήνες δε βρέχει καθόλου. Έτσι, για 
να ζήσουν αναγκάζονται να αποθηκεύουν νερό στα φύλλα τους ή 
στον κορμό τους και να παίρνουν τα χαρακτηριστικά των 
παχύφυτων όπως και οι κάκτοι. Προέρχονται από όλα τα μέρη 
του κόσμου και τα περισσότερα έχουν φύλλα.

Καλλιέργεια

Η διαφορετική προέλευση των παχύφυτων έχει σαν 
αποτέλεσμα να έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις σε φως, 
θερμοκρασία κλπ. Έτσι τα φυτά Sempervivum, Sedum Lithops, 
Conophytum είναι τα πιο ευαίσθητα στο κρύο. Άλλα δε θέλουν 
απευθείας ηλιακή ακτινοβολία άλλα μπορούν να αναπτυχθούν σε 
καθαρή άμμο, ενώ άλλα χρειάζονται πλούσιο έδαφος. Ένα μόνιμο 
μίγμα (standard) από 2 μέρη χονδρή άμμο, 1 μέρος τύρφη, 1 
μέρος φυλλόχωμα κοσκινισμένο, και Vi μέρος από κοκκώδη 
καρβουνόσκονη, όλα αυτά καλά ανακατεμένα, μπορούν να 
αποτελέσουν το έδαφος μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν όλα τα 
παχύφυτα. Σ’αυτό το μίγμα μπορούμε να προσθέσουμε και 
λιπάσματα όπως ακριβώς κάναμε και με τους κάκτους.



Όλες οι άλλες καλλιεργητικές φροντίδες: ποτίσματα,
πολλαπλασιασμοί, αλλαγές δοχείων ακολουθούν την τακτική που 
περιγράψαμε και για τα κακτώδη φυτά.
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Sedum pachyclados 
Κοινή ονομασία: Σέδον

Αειθαλές παχύφυτο, εδαφοκαλυπτικό φυτό, με γλαυκό φύλλωμα.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Αντέχει κοντά στη θάλασσα και απαιτεί προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς.
Κατάλληλο για βραχόκηπους και γλάστρες .
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.



Sempervivum «Cleveland Morgan»

Αειθαλές παχύφυτο, εδαφοκαλυπτικό φυτό με πράσινο φύλλωμα. Φέρει 
ροζ άνθη το καλοκαίρι.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό.
Αντέχει κοντά στη θάλασσα και απαιτεί προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς.
Κατάλληλο για βραχόκηπους και γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση .
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Sempervivum calcareum

Αειθαλές παχύφυτο, εδαφοκαλυπτικό φυτό με πράσινο φύλλωμα. Τα 
φύλλα του έχουν κόκκινες παρυφές.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Αντέχει κοντά στη θάλασσα και απαιτεί προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς.
Κατάλληλο για βραχόκηπους και γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση .



Sempervivum tectorum

Αειθαλές παχύφυτο, εδαφοκαλυπτικό φυτό με πράσινο φύλλωμα που έχει 
μαύρες κορυφές.
Το καλοκαίρι εμφανίζει ροζ μικρά άνθη.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Αντέχει κοντά στη θάλασσα και απαιτεί προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς.
Κατάλληλο για βραχόκηπους και γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.
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AGAVE FEROX

;

AGAVE ATTENUATA



Τα σπουδαιότ€ρα από τα παχύφυτα. 1) Rochea falcata. 2) Euphorbia erythrea. 3) Aloe Mitriformis. 4) Euphorbia Bogeri. 5) Stapelia hirsuta. 6) 
Euphorbia resinifera. 7) Kalanchoe Petitiana. 8) Agave americana variegata 9) Kleinia tomentosa. 10) Kleinia radians 11 ) Euphorbia mamilaris. 12) 
Gasteria maculata. 13) Crassula rubicunda. 14) Sedum guatemalens>s· 15) Aloe Marlotii. 16) Echeveria multicaulis. 17) Echeveria deremosum 
pulvinata. 18) Pachyphytum oviferum. 19) Aloe myriostigma. 20) Aloe brevifolia 21) Echeveria derembergi. 22) Trichodiadema densum. 23) Me-

sembryanthemum Eversii. 24) Hawortia fasciata.

OJ





ALOE ARBORESCENS
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Οι σπουδαιότίροι καλλωπιστικοί κάκτοι. 1) Opuntia brasiliensìs. 2) Trichocereus pasacana. 3) Opuntia vestita. 4) Opuntia tunicata. 5) Cereus per- 
uvianus. 6) Opuntia vestita cristate. 7) Lemaireocereus Dumottieri. 8) Mamillaria Schedeana. 9) Pilocerus polylophus. 10) Cleistocactus Strausii. 
11) Parodia sanguiniflora. 12) Ferocactus electracanthus. 13) Cephalocereus senilis. 14) Mamillaria rhodantha. 15) Lemaireocereus bavosus. 16) 
Oreocereus Trollii. 17) Espostoa mirabilis. 18) Astrophytum ornatum. 19) Echinocactus Grusonii. 20) Mamilaria spinosissima. 21) Astrophtum my-

riostigma.
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3.5 ΒΟΛΒΩΔΗ - ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ - ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΦΥΤΑ

Ως «βολβώδη» χαρακτηρίζονται όλα τα φυτά που έχουν υπόγειο βλαστό 
χάρη στον οποίο περνούν την περίοδο του λήθαργου. Ο υπόγειος αυτός 
βλαστός έχει τη μορφή του βολβού(νάρκισσο, τουλίπα, ζουμπούλι) ή τη 
μορφή κονδυλόμορφης ρίζας(ντάλια) ή τη μορφή του ριζώματος 
(ίριδα, κάννα, κάλλα). Τα φυτά αυτά είναι πράγματι πολύτιμα 
ανθοκομικά φυτά τόσο για τη διακόσμηση χώρων και κήπων, όσο και για 
την επιχειρηματική ανθοκομία. Μας είναι γνωστό ότι ορισμένα κράτη 
όπως η Ολλανδία καλύπτουν σοβαρό ποσοστό της εθνικής τους 
οικονομίας από το συνάλλαγμα που προκύπτει από τις εξαγωγές βολβών 
αλλά και κοπτώμενων ανθέων.
Τα φυτά αυτά ανάλογα με την εποχή ανθίσεώς τους διακρίνονται σε δυο 
κατηγορίες:
-  Σε βολβώδη με ανοιξιάτικη άνθιση που είναι και τα περισσότερα. 

Τέτοια φυτά είναι οι ανεμώνη, η ίριδα, ο κρόκος, ο νάρκισσος, η 
τουλίπα κ.α.

-  Σε βολβώδη με καλοκαιρινή άνθιση που είναι ευαίσθητα στο κρύο 
γι’ αυτό και η βλαστοφορία τους καθώς και η άνθισή τους γίνεται 
γρήγορα. Τέτοια φυτά είναι ο γλαδίολος, η τάλια, η κάννα, το 
πολυανθές κ.α.

Έ δαφος και λίπανση

Η μηχανική σύσταση του εδάφους παίζει σπουδαίο ρόλο για την 
ανάπτυξη των βολβωδών φυτών. Τα συνεκτικά εδάφη και αυτά με κακή 
αποστράγγιση πρέπει να αποκλείονται για την καλλιέργεια αυτών των 
φυτών. Ειδικά οι τουλίπες και οι υάκινθοι απαιτούν στραγγερά αμμώδη 
εδάφη , ενώ τα υπόλοιπα μέσης συστάσεως εδάφη. Όταν τα βολβώδη 
φυτεύονται κατευθείαν στο ύπαιθρο,πρέπει απαραίτητα να φροντίζουμε 
για την καλή προετοιμασία του εδάφους. Καταρχήν η οργανική ουσία 
είναι απαραίτητη και μάλιστα για τα φυτά λίλια, κυκλάμινο, βεγόνιες και 
γλαδίολοι. Όλα όμως είναι ευαίσθητα στην αχώνευτη κοπριά η οποία 
καταστρέφει τους βολβούς. Τα φυλλοχώματα και ειδικά η τύρφη 
χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία για τη βελτίωση του εδάφους . Ο 
βερμικουλίτης και ο περλίτης προστίθενται ειδικά στα μίγματα με τα 
οποία γεμίζουμε τα δοχεία (γλάστρες., ζαρντινιέρες κλπ) θα 
τοποθετηθούν οι βολβοί των φυτών πρέπει να καλλιεργηθεί βαθιά και 
μάλιστα 1-2 μήνες πριν γίνει η φύτευση. Σε βάθος πρέπει να 
τοποθετηθούν και τα βασικά λιπάσματα ώστε να μην αγγίζουν το βολβό.



Το βά θος φντενσεω ς  κατά γενικό κανόνα είναι διπλάσιο ως τριπλάσιο 
από τη μεγαλύτερη διάμετρο του βολβού. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις 
όπως της βεγόνιας της οποίας το επάνω τμήμα του βολβού φθάνει 
ακριβώς στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους.
Για τα βολβώδη φυτά η λιπαντική σχέση μεταξύ N, Ρ και Κ πρέπει να 
είναι 1: 1: 2 ή 1:2:2 . Ειδικά στα φυτά νάρκισσος ,τουλίπα, υάκινθος και 
γλαδίολοι πρέπει οι αζωτούχες λιπάνσεις να αποφεύγονται γιατί 
επηρεάζουν την ποιότητα των ανθέων . Πάντως όσο πιο μικροί είναι οι 
βολβοί τόσο περισσότερο λίπασμα χρειάζονται.
Η φύτευση έξω στο ύπαιθρο γίνεται για τους βολβούς ανοιξιάτικης 
ανθήσεως νωρίς το φθινόπωρο ενώ για τους βολβούς καλοκαιρινής 
ανθήσεως την άνοιξη μόλις σταθεροποιηθούν οι θερμοκρασίες γύρω 
στους 10°C.
Διακρίνουμε δύο τρόπους φυτεύσεως :

1) Ανοίγουμε αυλάκι βάθους αρκετών εκατοστών και τοποθετούμε μέσα 
σε αυτό κατάλληλα καις ε προκαθορισμένες αποστάσεις τους 
βολβούς. Στη συνέχεια σκεπάζουμε το αυλάκι με χώμα.

2) Φυτεύουμε τους βολβούς κατά θέσεις μέσα σε λάκκους προσέχοντας 
ώστε η βάση τους να εφάπτεται καλά πάνω στο έδαφος για να 
αναπτυχθούν εύκολα οι πρώτες ρίζες . μετά τη φύτευση ακολουθεί 
πότισμα για να έρθουν σε καλύτερη επαφή βολβοί και χώμα.

Αν στη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα έχουμε μεγάλες 
βροχοπτώσεις ,πρέπει να φροντίσουμε για την κατάλληλη στράγγιξη του 
εδάφους γιατί διαφορετικά οι βολβοί θα σαπίσουν .
Γ ενικά με τα ποτίσματα θα πρέπει να ακολουθούμε τη δύσκολη 

πράγματι τακτική ,για να μην είναι ούτε πολύ ξερό το έδαφος ούτε και 
πολύ υγρό. Αυτό το επιτυγχάνουμε αν προετοιμάζοντας κατάλληλα το 
έδαφος προκόψει ένα πορώδες και με καλή στράγγιση έδαφος. Όταν 
αρχίσει η ανάπτυξη του φυτού ,τα ποτίσματα γίνονται πιο τακτικά και 
κατά την αρχή της ανθοφορίας , για τα φυτά που αναπτύσσονται σε 
δοχεία ,μπορούμε να ποτίζουμε κάθε μέρα τις πρωινές ώρες.

Φύλαξη των «βολβών»

Ιδεώδης τρόπος αποθηκεύσεως των βολβομερών του κρίνου και της 
ίριδας είναι η στρωμάτωση σε ξερή ποταμίσια . Οι βολβοί της τουλίπας 
,του υακίνθου ,του νάρκισσου ,του γλαδίολου κλπ. Καθαρίζονται καλά 
αφαιρούνται προσεκτικά οι ασθενείς και τοποθετούνται σε χάρτινες 
σακούλες, κιβώτια ή συρμάτινα ή ψάθινα πλαίσια τα οποία πρέπει να 
αερίζονται καλά.
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Ο κανονικός αερισμός και το δροσερό και ξερό περιβάλλον είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλή συντήρηση των βολβών 
,κονδύλων και ριζωμάτων μέχρις ότου φυτευθούν. Η άριστη 
θερμοκρασία για τη συντήρηση των <βολβών> σε ψυγεία κυμαίνεται 
γύρω στους 2-4°C.
Η εξαγωγή των βολβών από το έδαφος μπορεί να γίνει όταν το υπέργειο 
τμήμα του φυτού ξεραθεί εντελώς και ο βολβός μπορεί έτσι να 
αποχωρίζεται εύκολα από αυτό. Ο νάρκισσος ,ο κρόκος, μερικοί κρίνοι 
,η φρέζια κλπ. Μπορεί να μείνουν στην ίδια θέση για 3-4 χρόνια και να 
βγουν για να διαιρεθούν και να μεταφυτευθούν. Οι βολβοί των φυτών 
ανοιξιάτικης ανθήσεως μετά τη διαλογή τους και την ξήρανση τους σε 
σκιερό και αεριζόμενο μέρος πάνω σε εφημερίδες ,τοποθετούνται σε 
διάτρητα χρηματοκιβώτια τα οποία διατηρούνται σε αποθήκη ξερή και 
δροσερή . Από τους βολβούς των φυτών καλοκαιρινής ανθήσεως ο 
γλαδίολος και βεγόνια διατηρούνται σε ξερή κατάσταση μέσα σε τύρφη 
,ενώ οι «βολβοί» της δόλιας , κάντας, γλοξίνιας διατηρούνται μέσα σε 
ελαφρώς υγρή άμμο.
Βολβοί «προετοιμασμένου^ prepared) λέγονται οι έτοιμοι «βολβοί»για 

παραγωγή ανθέων εκτός εποχής (φορτσάρισμα) ,οι οποίοι έχουν υποστεί 
ειδική επεξεργασία και ανθοφορούν σύντομα ,π.χ. βολβοί τουλίπας 
«προετοιμασμένοι» ανθοφορούν περίπου σε 3 ιΛ εβδομάδες.
Στο εμπόριο πωλούνται τέτοιοι «προετοιμασμένοι»βολβοί και,συνήθως 
, χρησιμοποιούνται για να πάρουμε άνθη μέσα σε δοχεία στις γιορτές των 
X ριστουγέννων.



Agapanthus «Albovittatus Patens»

Μονοκοτυλήδονο βολβώδες φυτό μα πράσινο φύλλωμα. Στα μέσα του 
καλοκαιριού παράγει μπλε σφαιρικά άνθη σε φόβη. Είναι φωτόφιλο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό και προϋποθέτει εδάφη καλά 
στραγγιζόμενα. Φυτεύεται το φθινόπωρο, σε ομάδες, σε βραχόκηπους 
και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με βολβίδια την άνοιξη.
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Agapanthus «Blue Giant»

Μονοκοτυλήδονο βολβώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα. Στα μέσα του 
καλοκαιριού παράγει μπλε σφαιρικά άνθη σε φόβη. Είναι φωτόφιλο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό και προϋποθέτει εδάφη καλά 
στραγγιζόμενα. Φυτεύεται το φθινόπωρο, σε ομάδες, σε βραχόκηπους 
και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με βολβίδια την άνοιξη.



Allium cristophii

Μονοκοτυλήδονο βολβώδες φυτό με γκριζωπό φύλλωμα και μοβ άνθος 
την άνοιξη. Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό και 
απαιτεί εδάφη καλά στραγγιζόμενα. Φυτεύεται το φθινόπωρο σε 
βραχόκηπους και γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με σπορά ή με βολβίδια 
την άνοιξη.
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Trandescanthia x andersoniana «Innoceuce»

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα. Ανθίζει το 
καλοκαίρι και φέρει λευκά άνθη. Είναι φωτόφιλο είδος. Χρειάζεται 
εδάφη χουμώδη, βαθιά, υγρά, πλούσια σε οργανική ύλη. Είναι ανθεκτικό 
στη ρύπανση. Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, σε ανθώνες και σε 
γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση ριζωμάτων, στο τέλος του 
καλοκαιριού.



Trandescanthia x andersoniana «Purewell Giant»

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα. Ανθίζει το 
καλοκαίρι και φέρει φούξια άνθη. Είναι φωτόφιλο είδος. Χρειάζεται 
εδάφη χουμώδη, βαθιά, υγρά, πλούσια σε οργανική ύλη. Είναι ανθεκτικό 
στη ρύπανση. Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, σε ανθώνες και σε 
γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση ριζωμάτων, στο τέλος του 
καλοκαιριού.
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Iris «Louisiana Lace»

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό (βολβώδες ή ριζωματώδες), αειθαλές με 
πράσινο φύλλωμα, το οποίο καλλιεργείται για το εντυπωσιακό του 
πορτοκαλί άνθος. Είναι ταχείας ανάπτυξης και ανθίζει τον Απρίλιο και το 
Μάιο. Είναι φωτόφιλο είδος. Χρειάζεται εδάφη χουμώδη, βαθιά, υγρά, 
πλούσια σε οργανική ύλη. Είναι ανθεκτικό στη ρύπανση. 
Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, σε ανθώνες και σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση, ριζωμάτων ή βολβιδίων, στο τέλος του 
καλοκαιριού.



Hemerocallis «Scarlet Flame»
Κοινή ονομασία :Ημεροκαλίς

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό (βολβώδες ή ριζωματώδες) με πράσινο 
φύλλωμα, το οποίο καλλιεργείται για τα εντυπωσιακά κόκκινα άνθη του. 
Ανθίζει στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι. Απαιτεί θέσεις 
ηλιόλουστες ή ελαφρά σκιασμένες. Χρειάζεται εδάφη χουμώδη, 
δροσερά, πλούσια σε οργανική ύλη. Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, 
σε ανθώνες και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση, ριζωμάτων 
ή βολβιδίων, το φθινόπωρο.
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Pelargonium zonale

Πολυετές ποώδες φυτό, ύψους περίπου 1,5μ., με όρθιους σαρκώδεις 
βλαστούς, ελάχιστα διακλαδισμένους, με παχιά, χνουδωτά φύλλα, σε 
μορφή δίσκου. Τα φυτά που καλλιεργούνται προέρχονται από 
διασταυρώσεις με άλλα είδη και έχουν άνθη απλά ή διπλά, μονόχρωμα ή 
δίχρωμα, με διάφορους χρωματισμούς (κόκκινο, ροζ, ιώδες, βυσσινί 
κ.λ.π.). Φυτεύεται μόνο του ή με άλλα φυτά στον κήπο ή σε γλάστρα και 
έχει μεγάλη διακοσμητική αξία, γιατί διατηρείται ανθισμένο σχεδόν όλο 
το χρόνο (αρχές άνοιξης- αρχές χειμώνα). Θέλει ηλιόλουστες θέσεις, 
έδαφος ελαφρύ, γόνιμο, με καλή αποστράγγιση. Είναι ευαίσθητο στο 
κρύο.



Hemerocallis fulva
Κοινή ονομασία :Ημεροκαλίς

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό (βολβώδες ή ριζωματώδες) με πράσινο 
φύλλωμα, το οποίο καλλιεργείται για τα εντυπωσιακά πορτοκαλί άνθη 
του. Ανθίζει στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι. Απαιτεί θέσεις 
ηλιόλουστες ή ελαφρά σκιασμένες. Χρειάζεται εδάφη χουμώδη, 
δροσερά, πλούσια σε οργανική ύλη. Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, 
σε ανθώνες και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση, ριζωμάτων 
ή βολβιδίων, το φθινόπωρο.
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Hemerocallis «Penelope Vestey»
Κοινή ονομασία :Ημεροκάλις

Μονοκοτυλήδονο ποώδες (ρυτό (βολβώδες ή ριζωματώδες) με πράσινο 
φύλλωμα, το οποίο καλλιεργείται για τα εντυπωσιακά κίτρινα άνθη του. 
Ανθίζει στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι. Απαιτεί θέσεις 
ηλιόλουστες ή ελαφρά σκιασμένες. Χρειάζεται εδάφη χουμώδη, 
δροσερά, πλούσια σε οργανική ύλη. Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, 
σε ανθώνες και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση, ριζωμάτων 
ή βολβιδίων, το φθινόπωρο.



Hosta «Zoiinds»
Κοινή ονομασία :Χόστα

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό. Καλλιεργείται για το πολύ διακοσμητικό 
κίτρινο φύλωμα του αλλά και για τα λευκά άνθη του που εμφανίζονται 
πάνω σε μακριά στελέχη το καλοκαίρι.
Είναι σκιόφυτο ή ημισκιόφυτο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό, 
αλλά απαιτεί υγρασία στον αέρα. Χρειάζεται πλούσια καλά 
στραγγιζόμενα εδάφη. Μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και κάτω από πυκνή 
σκιά, όπως για παράδειγμα κάτω από τα πεύκα. Φυτεύεται σε γλάστρες ή 
βραχόκηπους και είναι κατάλληλο για εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση, την άνοιξη ή το φθινόπωρο.



Hosta fortune! «Hyacinthina»
(Κοινή ονομασία :Χόστα)

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό. Καλλιεργείται για το διακοσμητικό 
πράσινο φύλλωμα του αλλά και για τα μπλε λουλούδια του που 
εμφανίζονται πάνω σε μακριά στελέχη το καλοκαίρι. Είναι σκιόφυτο ή 
ημισκιόφυτο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό, αλλά απαιτεί υγρασία 
στον αέρα. Χρειάζεται πλούσια καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Μπορεί να 
αναπτυχθεί ακόμα και κάτω από πυκνή σκιά, όπως για παράδειγμα κάτω 
από τα πεύκα. Φυτεύεται σε γλάστρες ή βραχόκηπους και είναι 
κατάλληλο για εδαφοκάλυψη. ΓΤολλαπλασιάζεται με διαίρεση, την 
άνοιξη ή το φθινόπωρο.



Hosta «Golden Tiara»
Κοινή ονομασία :Χόστα

Μονοκοτυλήδονο (ρυτό. Καλλιεργείται για το πολύ διακοσμητικό 
δίχρωμο πράσινο-λευκό φύλλωμα του αλλά και για τα μπλε λουλούδια 
του που εμφανίζονται πάνω σε μακριά στελέχη το καλοκαίρι. Είναι 
σκιόφυτο ή ημισκιόφυτο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό, αλλά 
απαιτεί υγρασία στον αέρα. Χρειάζεται πλούσια καλά στραγγιζόμενα 
εδάφη. Μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και κάτω από πυκνή σκιά, όπως για 
παράδειγμα κάτω από τα πεύκα. Φυτεύεται σε γλάστρες ή βραχόκηπους 
και είναι κατάλληλο για εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση, την άνοιξη ή το φθινόπωρο.
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Kniphofia «Ada»
(Κοινή ονομασία :Κνιφόφια)

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα, το οποίο 
καλλιεργείται για το εντυπωσιακό του κίτρινο-πορτοκαλί λουλούδι του, 
που φέρει πάνω σε μακρύ στέλεχος. Ανθίζει από τον Απρίλιο ως 
Αύγουστο.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό.
Χρειάζεται εδάφη χουμώδη, καλά στραγγιζόμενα.
Χρησιμοποιείται μεμονωμένα μέσα σε συνθέσεις, σε βραχόκηπους και σε 
ομάδες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση ή με σπορά.



Kniphofia «Toffee Nosed»
(Κοινή ονομασία :Κνιφόφια)

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα, το οποίο 
καλλιεργείται για τα εντυπωσιακά κόκκινα-κρεμ λουλούδια του, που 
φέρει πάνω σε μακριά στελέχη. Ανθίζει από τον Απρίλιο ως Αύγουστο. 
Είναι φωτόφιλο είδος, με μέτριες απαιτήσεις σε νερό.
Χρειάζεται εδάφη χουμώδη, καλά στραγγιζόμενα.
Χρησιμοποιείται μεμονωμένα μέσα σε συνθέσεις, σε βραχόκηπους και σε 
ομάδες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση ή με σπορά.
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Knipholia «Red admirai»
(Κοινή ονομασία : Κνιφόφια)

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα, το οποίο 
καλλιεργείται για τα εντυπωσιακά κόκκινα λουλούδια του , που φέρει 
πάνω σε μακριά στελέχη .Ανθίζει από τον Απρίλιο ως Αύγουστο .
Είναι φωτόφιλο είδος , με μέτριες απαιτήσεις σε νερό . Χρειάζεται εδάφη 
χουμώδη , καλά στραγγιζόμενα.
Χρησιμοποιείται μεμονωμένα μέσα σε συνθέσεις , σε βραχόκηπους και
σε ομάδες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση ή με σπορά .



Miscaiithus sinensis «Zebrinus» 
(Κοινή ονομασία :Μίσχανθος)

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα, που φέρει λευκά 
στίγματα.
Το φθινόπωρο παράγει μπεζ-λευκά άνθη.
Είναι φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Χρειάζεται προστασία από τους δυνατούς παγετούς.
Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε ομάδες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.
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Pleioblastus variegatus 
Κοινή ονομασία : Μπαμπού

Μονοκοτυλήδονο αειθαλές φυτό. Είναι μπαμπού, χαμηλής ανάπτυξης. 
Έχει πράσινο φύλλωμα με λευκές γραμμώσεις. Απαιτεί γόνιμα εδάφη και 
προσήλιες ή ημισκιερές θέσεις. Έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό. 
Φυτεύεται κοντά σε νερό, σε βραχόκηπους, ενώ το συναντάμε και σε 
γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.



Hemerocallis «Jake Russell» 
Κοινή ονομασία :Ημεροκαλίς

Μονοκοτυλήδονο ποώδες φυτό (βολβώδες ή ριζωματώδες) με πράσινο 
φύλλωμα, το οποίο καλλιεργείται για τα εντυπωσιακά κίτρινα άνθη του. 
Ανθίζει στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι. Απαιτεί θέσεις 
ηλιόλουστες ή ελαφρά σκιασμένες. Χρειάζεται εδάφη χουμώδη, 
δροσερά, πλούσια σε οργανική ύλη. Χρησιμοποιείται σε βραχόκηπους, 
σε ανθώνες και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση, ριζωμάτων 
ή βολβιδίων, το φθινόπωρο.



Lilium «Yellow Blaze»

Μονοκοτυλήδονο βολβώδες φυτό με πράσινο φύλλωμα, το οποίο 
καλλιεργείται για τα εντυπωσιακά κίτρινα άνθη του. Ανθίζει το 
καλοκαίρι. Απαιτεί θέσεις ηλιόλουστες ή ελαφρά σκιασμένες. Χρειάζεται 
εδάφη χουμώδη, δροσερά, πλούσια σε οργανική ύλη, ελαφρά όξινα ή 
ουδέτερα. Έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Χρησιμοποιείται σε 
βραχόκηπους και σε ανθώνες. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση βολβιδίων.

170



3.6 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Τα φυτά αυτά καλλιεργούνται για τις χρήσιμες ιδιότητες τους στην 
ιατρική, στην αρωματοποιία και στην μαγειρική και συγχρόνως κατέχουν 
εξέχουσα θέση στη διακόσμηση βραχόκηπων και σχηματισμού 
συστάδων ή μπορντούρας. Γενικά προτιμούν φυτεύσεις σε ηλιόλουστες 
θέσεις και δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ότι αφορά τη φύση και την 
ποιότητα του εδάφους.

Η Ελλάδα είναι εξαιρετικά πλούσια σε αυτοφυή αρωματικά φυτά, 
όπως το θυμάρι, το φασκόμηλο, το τσάι του βουνού, ο μάραθος, το 
χαμομήλι κ.ά. Πολλά επίσης αρωματικά φυτά απαντούν αυτοφυή και 
καλλιεργούμενα, όπως το δεντρολίβανο, ο δίκταμος, η δάφνη, η μέλισσα, 
η μαντζουράνα, η λεβάντα, καθώς και άλλα που καλλιεργούνται, όπως ο 
βασιλικός, οι τριανταφυλλιές, οι ευκάλυπτοι, τα εσπεριδοειδή κ.ά.

Αρωματικά φυτά απαντούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως σε 
Θαμνώδεις πεδινές εκτάσεις (μυρτιά, δεντρολίβανο), σε λοφώδεις και 
φρυγανώδεις ζώνες (θυμάρι, ρίγανη, φασκόμηλο κ.ά.) από την Κρήτη 
μέχρι τη Θράκη και από τα Τόνια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Τα κυριότερα αρωματικά φυτά ανήκουν σε περισσότερες από 60 
οικογένειες Αγγειοσπέρμων από τις οποίες πλουσιότερες είναι : τα 
ΧΕΙΛΑΝΘΗ (LABIATΑΕ), τα ΣΚΙΑΔΙΟΦΟΡΑ (UMBELLIFERAE), οι 
ΛΑΟΥΡΙΔΕΣ (LAURACEAE), οι ΜΥΡΤΙΔΕΣ (MYRTACEAE), τα 
ΣΥΝΘΕΤΑ (COMPOSITAE), οι ΖΙΓΚΙΒΕΡΙΔΕΣ (ZINGIBERACEAE), 
και από τα Γυμνόσπερμα η κλάση ΚΩΝΟΦΟΡΑ (CONIFERAE).
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Salva farinacea «Blue»

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με πράσινο αειθαλές φύλλωμα. Φέρει 
μπλε, αρωματικά άνθη, το καλοκαίρι. Φωτόφιλο είδος, με μικρές 
απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ξερά και άγονα εδάφη, 
αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς παγετούς. Φυτεύεται σε 
βραχόκηπους, σε ομάδες, για εδαφοκάλυψη και σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Lavandula «Hidcote Blue»
(Κοινή ονομασία :Λεβάντα)

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με γκριζωπό, αειθαλές φύλλωμα.
Έχει μπλε, αρωματικά άνθη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Φωτόφιλο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ξερά και 
άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς παγετούς. 
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες, για εδαφοκάλυψη ή για να 
σχηματίσει μπορντούρες και σε γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Lavandula «Blue Cushion»
(Κοινή ονομασία :Λεβάντα)

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με γκριζωπό, αειθαλές φύλλωμα.
Έχει μπλε, αρωματικά άνθη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Φωτόφιλο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ξερά και 
άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς παγετούς. 
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες, για εδαφοκάλυψη ή για να 
σχηματίσει μπορντούρες και σε γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Lavandula angustifolia «Imperial Gem»
(Κοινή ονομασία .‘Λεβάντα)

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με γκριζωπό, αειθαλές φύλλωμα.
Έχει μπλε, αρωματικά άνθη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Φωτόφιλο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ξερά και 
άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς παγετούς. 
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες, για εδαφοκάλυψη ή για να 
σχηματίσει μπορντούρες και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με 
μοσχεύματα.

175



Lavandula angustifolia
(Κοινή ονομασία .‘Λεβάντα)

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με γκριζωπό, αειθαλές φύλλωμα.
Έχει μπλε, αρωματικά άνθη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 
ξερά και άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς. Φυτεύεται σε βραχόκηπους , σε ομάδες , για εδαφοκάλυψη ή 
για να σχηματίσει μπορντούρες και σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται με 
μοσχεύματα.



Origanum vulgare «Nanum»
(Κοινή ονομασία : Ρίγανη)

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με πράσινο αειθαλές φύλλωμα. Φωτόφιλο 
είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ξερά και 
άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία από τους παγετούς. Φυτεύεται σε 
βραχόκηπους, σε ομάδες, σε γλάστρες και για εδαφοκάλυψη. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Origanum vulgare «Country Cream»
(Κοινή ονομασία : Ρίγανη)

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με δίχρωμο, αειθαλές φύλλωμα.
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 
ξερά και άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς.
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες, σε γλάστρες και για 
εδαφοκάλυψη.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Santolina pinnata «Neapolitana»
Κοινή ονομασία :Λεβαντίνη

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με γκριζωπό, αειθαλές φύλλωμα. Φέρει 
κίτρινα άνθη, το καλοκαίρι.
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 
ξερά και άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς.
Φυτεύεται σε ομάδες, για εδαφοκάλυψη ή για να σχηματίσει 
μπορντούρες, σε βραχόκηπους καθώς και σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.
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Stachys lanata «Sheilla Macqueen»
(Κοινή ονομασία : Στάχυς)

Πλατύφυλλο αρωματικό, ποώδες φυτό με γκριζωπό, αειθαλές φύλλωμα. 
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 
ξερά και άγονα εδάφη
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες για εδαφοκάλυψη και σε 
γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.



Stachys byzantina
(Κοινή ονομασία : Στάχυς)

Πλατύφυλλο αρωματικό, ποώδες φυτό με γκριζωπό, αειθαλές φύλλωμα. 
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 
ξερά και άγονα εδάφη.
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες για εδαφοκάλυψη και σε 
γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση.
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Teucrium montanum
Κοινή ονομασία :Τεύκριο

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με πράσινο αειθαλές φύλλωμα.
Έχει λευκά, αρωματικά άνθη, το καλοκαίρι, τα οποία έλκουν τις 
μέλισσες.
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Μπορεί να αναπτυχθεί αλκαλικά ή ουδέτερα, σε ξερά και άγονα εδάφη, 
αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς παγετούς. Αντέχει κοντά στη 
θάλασσα.
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες για εδαφοκάλυψη ή σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα ή μα διαίρεση.



Teucrium chamaedrys
(Κοινή ονομασία :Τεύκριο)

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με πράσινο αειθαλές φύλλωμα.
Έχει μοβ, αρωματικά άνθη, το καλοκαίρι, τα οποία έλκουν τις μέλισσες. 
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
Μπορεί να αναπτυχθεί αλκαλικά ή ουδέτερα, σε ξερά και άγονα εδάφη, 
αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς παγετούς. Αντέχει κοντά στη 
θάλασσα.
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες για εδαφοκαλύψη ή σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα ή με διαίρεση.
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Thymus serphyllum
(Κοινή ονομασία : Θυμάρι)

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με πράσινο αειθαλές φύλλωμα.
Έχει μοβ, αρωματικά άνθη, το καλοκαίρι, τα οποία έλκουν τις μέλισσες. 
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 
ξερά και άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς. Αντέχει κοντά στη θάλασσα.
Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε ομάδες για εδαφοκάλυψη ή σε γλάστρες. 
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



Thymus x citriodorus
(Κοινή ονομασία : Θυμάρι)

Πλατύφυλλο αρωματικό φυτό με κιτρινοπράσινο αειθαλές φύλλωμα. 
Έχει μοβ, αρωματικά άνθη, το καλοκαίρι, τα οποία έλκουν τις μέλισσες. 
Φωτόφιλο είδος, με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 
ξερά και άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία από τους δυνατούς 
παγετούς. Αντέχει κοντά στη θάλασσα. Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε 
ομάδες, για εδαφοκάλυψη ή σε γλάστρες.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα.



3.7 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΥ

Προκειμένου να ανταποκριθεί κανείς όσο το δυνατόν καλύτερα στην 
κατασκευή του βραχόκηπου, οι παρακάτω συμβουλές είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες. Για μια ολοκληρωμένη κατασκευή θα πρέπει να 
απευθυνθεί κανείς στους επαγγελματίες ώστε να έχει ένα τέλειο 
αποτέλεσμα.

6 ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ 
ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΥ

• Σχεδιάζεται και σημαδεύεται με σπάγκο η περιοχή που θα 
καταλαμβάνει η κατασκευή και στρώνεται το χώμα για να 
δημιουργηθεί το σχήμα που επιθυμεί κάποιος.Το έδαφος με κλίση 
είναι προσόν για την κατασκευή. Σε επίπεδο έδαφος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ανάχωμα, κατά προτίμηση στο τέλος της 
κατασκευής.

• Προετοιμάζεται το έδαφος ώστε, να απομακρυνθούν όλα τα 
ζιζάνια και να εξασφαλιστεί η καλή αποστράγγισή του, 
χρησιμοποιώντας ένα υπόστρωμα με κροκάλες πέτρες σε βάθος 20 
εκ. Προστίθεται μίγμα χώματος σε ίσες ποσότητες (χώμα κήπου- 
άμμο ποταμού-τύρφη). Είναι το καταλληλότερο χώμα για την 
πλειοψηφία των φυτών.

• Τοποθετούνται οι πέτρες, από τα κάτω προς την κορυφή, 
αφήνοντας τον αναγκαίο χώρο, ανάλογα με τις ανάγκες των φυτών 
που θα τοποθετηθούν. Τελειώνοντας την τοποθέτηση, προστίθεται 
εδαφικό μίγμα, ώστε να σταθεροποιηθεί η όλη κατασκευή.

• Αφού επιλεγούν τα φυτά δεν φυτεύονται αμέσως αλλά 
τοποθετούνται μαζί με τις γλάστρες. Δίνεται έτσι η ευκαιρία να 
σχηματιστεί μια σαφή εικόνα του τελικού αποτελέσματος και να 
γίνουν διορθωτικές κινήσεις αν χρειάζονται.

• Κλαδεύονται αν χρειάζεται τα φυτά και ανοίγεται η τρύπα που θα 
υποδεχθεί το φυτό, λίγο μεγαλύτερη από τη γλάστρα. Προστίθεται 
στις ρίζες του, λίγο χώμα.

• Όταν ολοκληρωθεί το φύτεμα, καλύπτεται ο χώρος με χοντρή 
άμμο ποταμού, προσέχοντας να μην πέσει στα φύλλα των φυτών. 
Ακολούθως προστίθεται ότι άλλο δομικό υλικό επιθυμεί ο 
κατασκευαστής(μεγαλύτερα βότσαλα, κροκάλες, κ.λ.π.).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΣΧΕΔΙΟ 1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕ ΚΗΠΟ 700 ΜΕΤΡΩΝ

Η συνολική έκταση αυτού του κήπου είναι επτακόσια τετραγωνικά 
μέτρα. Η θέση του καθώς και οι διαστάσεις του ήταν ευνοϊκές ώστε να 
δημιουργηθεί ένας πολύ καλός σχεδιασμός του.

Στο μπροστινό τμήμα του κήπου κατασκευάζεται πέργολα, που 
χρησιμεύει σαν πάρκιν αυτοκινήτων, τα οποία κρύβονται πίσω από μία 
εντυπωσιακή σύνθεση από γιούκα ένδοξη, δράκαινα judivisa και 
χαμηλούς κάκτους. Με την κατασκευή τοιχίου ύψους 0,5 m 
δημιουργείται κλήση η οποία από τη μια βοηθά στην απορροή των 
βρόχινων υδάτων, ενώ παράλληλα κυριαρχεί με την ομορφιά της.

Ο διάδρομος έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να ξεγελά και να δείχνει 
πιο φαρδύ τον κήπο ενώ δημιουργείται λιμνούλα σε ακανόνιστο σχήμα 
με φυσικά βράχια που συνδέεται με τον υπάρχοντα φοίνικα.

Στο πίσω μέρος και προς την πλευρά της κουζίνας δημιουργείται 
κλειστός κήπος με την βοήθεια ξύλινου διαχωριστικού. Στο κέντρο του 
μικρού αυτού χώρου φυτεύεται μια σοφόρα ιαπωνική, σε μεγάλο μέγεθος 
για σκίαση και γύρω από τον κορμό της κατασκευάζεται ξύλινο 
καθιστικό.

Ο υπόλοιπος χώρος στο πίσω μέρος του σπιτιού πέρα από μια 
διακριτική σύνθεση με φοινικοειδή κοντά στο μπάρμπεκιου αφήνεται 
ελεύθερος.

Στην περίφραξη και εκεί που οι ιδιοκτήτες χρειάζονται απομόνωση, 
φυτεύονται γκόλντεν κρεστ και φωτίνιες στα υπόλοιπα σημεία 
δημιουργώντας ένα όμορφο κοντράστ, με τον διαφορετικό χρωματισμό 
των φυλλωμάτων τους.

Στο μακρόστενο εξωτερικό χώρο του πεζοδρομίου, κατασκευάστηκε 
παρτέρι με ετήσια και διετή ανθοφόρα φυτά.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Phoenix canariensis 
Φοίνικας Κανάριος

5. Sophora japonica 
Σόφορα Ιαπωνική

2. Yucca gloriosa
Γιούκα Ένδοξη

6. Opuntia sursina 
Οπούντια

3. Dracaena indivisa 
Δράκαινα Judivisa

7. Γκρουσόνι
8. Thuja orientalis 

Τούγια Σφαιρική4. Jasminem “azoricum”
Γιασεμί



9. Photinia x fraseri 
Φωτίνια

10. Golden Crest
11. Dimorphotheca autantiaca 

Διμορφοθήκη
12. Pelargonium odoratissimum 

Πελαργόνια



ΣΧΕΔΙΟ 1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:250



ΣΧΕΔΙΟ 2

Για την κατασκευή του κήπου αυτού, προτείνονται τρεις διαφορετικές 
λύσεις. Στις δύο από αυτές, η γραμμή των διαδρόμων μένει η ίδια με 
διαφορετικά είδη φυτεύσεων και με κυριαρχία του νερού στη μία( μια 
παραλληλόγραμμη λιμνούλα με νούφαρα) και του βραχόκηπου στην 
άλλη(μεγάλος βραχόκηπος σε δύο επίπεδα), ενώ στην τρίτη λύση αλλάζει 
τελείως η μορφή των διαδρόμων, δίνοντας ένα πιο πρωτότυπο σχήμα 
στον κήπο.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Chamaerops humilis- 
Χαμαίροπας

2. Hypericum olympicum- 
Υπέρικο έρπον

3. Phoenix canariensis- 
Φοίνικας κανάριος

4. Leylandii 
cypressocyparis- 
Λέυλαντ ή Γκόλντεν 
Κρεστ

5. Salix babylonica-Ιτιά 
κλαίουσα ή Acacia 
retinoides-Μιμόζα 
Νίκαιας

6. Washingtonia filifera- 
Ουασινκτόνια ή 
Phoenix canariensis- 
Φοίνικας Κανάριος

7. Lavandula “Hidcote 
blue’’-Λεβάντα ή Buxus 
macrophylla-πυξάρι

8. Thuja orientalis-Τούγια 
σφαιρική

9. Dimorphotheca 
aurantiaca- 
Διμορφοθήκη ή

Lantana camara- 
λαντάνα νάνα

10. Rosa sp.- 
Τριανταφυλλιά 
θαμνώδη ή δενδρώδη

11. Lavandula “Hidcote 
blue’’-Λεβάντα

12. Rosmarinus officinalis 
Δενδρολίβανο

13. Golden Crest ή 
Juniperus horizontalis- 
Γ ιουνίπερος

14. Εποχιακά ανθόφυτα
15. Ilex πράσινο κωνικό ή 

γιουνίπερος
16. Teucrium montanum- 

Τεύκτριο ή Lavandula- 
λεβάντα

17. Εδαφοκάλυψη με 
Hypericum olympicum- 
υπέρικο έρπον και 
av0ocpópa(Rosa- 
τριανταφυλλιές, 
Callistemon laevis- 
καλλιστήμονες,



Rhododedron-
ροδόδεντρα)

18. Cycas revolute-Τσίκας 
ή Golden Crest και 
εποχιακά

19. Chamaerops humilis- 
Χαμαίροπας ή Cycas 
revoluta-τσίκας

20. Hebe speciosa- 
Βερονίκη ή Hypericum 
calycinum-υπέρικο 
έρπον ή Dimorphotheca 
autantiaca- 
διμορφοθήκη ή 
Dicendra spectabilis- 
διχόνδρα

21. Εδαφοκάλυψη με 
εποχιακά

22. Hibiscus sinensis- 
Υβίσκος ή
Rhododendron “Pink 
Pearl’’-ροδόδεντρο

23. Lavandula “Hidcote 
blue’’-Αεβάντα ή 
Rosmarinus officinalis- 
δενδρολίβανο ή

Geranium sp.-γεράνι 
νάνο

24. Santolina pinnata 
“Neapolitana”- 
Λεβαντίνη

25. Acacia retinoides- 
Ακακία πολυανθής

26. Acacia famesiana- 
Γαζία

27. Acacia retinoides- 
Μιμόζα Νίκαιας

28. Cedrus atlantica- 
Κέδρος Άτλαντας

29. Cotoneaster 
conspicuus- 
Κυδωνίαστρο

30. Pittosporum tobira- 
Αγγελική μικρόφυλλη

31. Catalpa bignonioides- 
Κατάλπη

32. Hedera helix-Κισσός 
μικρόφυλλος, 
Jasminum “azoricum”- 
Γ ιασεμί(διαφ. 
ποικιλίες) ή Cypressus 
sempervirens- 
Κυπαρίσσι



ΠΡΟΤΑΣΗ 1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100



ΠΡΟΤΑΣΗ 2
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100



ΠΡΟΤΑΣΗ 3
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
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