
Βαςικζσ Συμβουλζσ για τον Πρώτο καιρό τθσ Καλλιζργειασ 

 ΔΕΝ φυτεφουμε τα φυτά μζςα ςε λάκκουσ, όπωσ κάνουμε ενδεχομζνωσ με άλλεσ 

καλλιζργειεσ. Φυτεφουμε, είτε ςε επίπεδο ζδαφοσ είτε ςτθν κορφι μικρϊν 

αναχωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο μειϊνουμε τθν υγραςία που κα ζχει το φυτό  

κατά τουσ βροχεροφσ χειμερινοφσ μινεσ. 

 Με τθν μεταφφτευςθ των φυτϊν Αλόθσ, είναι φυςιολογικό και απολφτωσ 

αναμενόμενο, να υποςτοφν ζνα ΣΟΚ. Επομζνωσ λίγεσ θμζρεσ μετά τθν φφτευςθ 

περιμζνουμε να δοφμε τα φυτά να παίρνουν ζνα καφετί ι κιτρινωπό χρϊμα, να 

αδυνατίηουν και ίςωσ να ξεραίνονται και οι άκρεσ των φφλλων τουσ. Αυτζσ είναι 

φυςιολογικζσ αντιδράςεισ. Αυτι θ περίοδοσ διαρκεί από 20 θμζρεσ  μζχρι και 1μιςθ 

μινα και μετά τα φυτά κα ανακάμψουν και κα αρχίςουν να αναπτφςςονται ξανά. 

Αυτό που κάνουμε εμείσ για να μειϊςουμε αυτό το ΣΟΚ μεταφφτευςθσ είναι να 

ποτίηουμε τα φυτά μασ κάκε 2 ι 3 θμζρεσ. Μετά, και αφοφ δοφμε ότι τα φυτά μασ 

ανακάμπτουν αραιϊνουμε τα ποτίςματα ςε πιο φυςιολογικά επίπεδα. 

 

 Φυτεφουμε τα φυτά ςτο κατάλλθλο βάκοσ όπωσ 
φαίνεται ςτθν φωτογραφία. Δεν χρειάηεται να 
φυτζψουμε βακιά το φυτό διότι τα φφλα που 
βρίςκονται μζςα ςτο χϊμα ςταδιακά κα ςαπίςουν. 
 

 
 

 

Χριςιμεσ Συμβουλζσ Ποτίςματοσ Αλόθ Βζρα 

 Ξεκινάτε να ποτίηετε τθν άνοιξθ, όταν οι κερμοκραςίεσ αρχίςουν να ανεβαίνουν. 

 Σταματάτε το πότιςμα όταν πλθςιάηει το φκινόπωρο και ο καιρόσ γίνεται πιο κρφοσ και 

υγρόσ. 

 Τθν άνοιξθ, όταν ξεκινοφν να αναπτφςςονται, χρειάηονται περιςςότερο νερό.  

 Το χειμώνα αφινουμε τα φυτά ςχεδόν εντελώσ ςτεγνά. Με τον τρόπο αυτό μποροφν να 

αντζξουν και τισ πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ του χειμϊνα, ακόμθ και κάτω από το 0.  

 Ροτζ μθν τοποκετείτε πιατάκι κάτω από τισ γλάςτρεσ των φυτών, γιατί διατρζχετε τον 

κίνδυνο να ςασ ςαπίςει το φυτό. 

 Ποτζ μθν ποτίηετε τισ αλόεσ μζρα μεςθμζρι και εάν τουσ χτυπάει απευκείασ ιλιοσ. 

Ρροτιμάτε νωρίσ το πρωί ι το απόγευμα. 

 Πταν ποτίηετε, φροντίςτε το χώμα να διαποτιςτεί πλιρωσ με νερό. Μθν ποτίηετε, 

δθλαδι, τθ γλάςτρα ι το χϊμα του χωραφιοφ επιφανειακά. Διαφορετικά οι ρίηεσ δεν 



αναπτφςςονται φυςιολογικά και μπορεί να κατευκφνονται ςτθν επιφάνεια και όχι ςε 

βάκοσ, όπωσ κα ζπρεπε. Αυτό επιτυγχάνεται άριςτα με το πότιςμα με ςταγόνεσ. 

 Τισ βροχερζσ θμζρεσ του χειμϊνα, πρζπει να προςτατεφουμε τα φυτά μασ από τθν πολφ 

βροχι. Πταν είναι φυτεμζνα ςε γλάςτρεσ, φροντίηουμε το χϊμα ςτισ γλάςτρεσ να 

ςτραγγίηει καλά, να ζχει χαλίκι ςτον πάτο, να ζχει αρκετζσ τρφπεσ ςτο κάτω μζροσ τθσ 

γλάςτρασ (προςοχι: κάποιεσ ζχουν μόνο ςτο πλάι). Επίςθσ μποροφμε να μεταφζρουμε τισ 

γλάςτρεσ ςε μζροσ όπου δεν κα βρζχονται ι μποροφμε να τισ ςκεπάςουμε με κάποιο 

υλικό. Πταν τα φυτά είναι φυτεμζνα ςτο χωράφι είναι κάπωσ πιο εφκολα διότι το χϊμα 

ςτραγγίηει καλφτερα και ζχουμε λιγότερα προβλιματα. Αυτό που πρζπει να προςζξουμε 

πάρα πολφ είναι να μθν είναι φυτεμζνεσ ςε βακοφλωμα διότι κα μαηεφεται το νερό ςαν 

μικρι λιμνοφλα. Ρολλοί φυτεφουν για αυτόν ακριβϊσ τον λόγο ςε αναχϊματα. 

 Ο καλφτεροσ κανόνασ: εάν δεν είςτε ςίγουροι για το αν χρειάηεται το φυτό πότιςμα, μθν 

το ποτίςετε. Ρριν ποτίςουμε βεβαιωνόμαςτε ότι το χϊμα ζχει ςτεγνϊςει πρίν από το 

προθγοφμενο πότιςμα. Βάλτε το δάχτυλο ςασ μερικά εκατοςτά ςτο χϊμα και κα μπορείτε 

να καταλάβετε εάν είναι ςτεγνό ι υγρό. Αν υπάρχει υγραςία τότε δεν χρειάηεται πότιςμα 

 Το λανκαςμζνο πότιςμα (δθλαδι πολφ ςυχνό πότιςμα) είναι το ςυχνότερο ςθμείο 

ςφαλμάτων ςτθν καλλιζργεια των Αλόθσ. Ρολλζσ φορζσ κάποιεσ γενικζσ οδθγίεσ που 

δίνονται, π.χ. μία φορά τθν εβδομάδα ι κάκε 10 μζρεσ, ςτθν πραγματικότθτα είναι 

ενδεικτικζσ και όχι απόλυτεσ. Ζνασ πιο ςωςτόσ κανόνασ είναι: μετά το πότιςμα, αφινουμε 

το χϊμα να ςτεγνϊςει. Συχνά θ αναφορά ςτο 1 εβδομάδα ι κάκε 10 μζρεσ γίνεται διότι ο 

χρόνοσ βάςει του παραπάνω κανόνα ςυμπίπτει με αυτό, δθλαδι, περίπου 1 εβδομάδα ι 

10 μζρεσ, ανάλογα με κάποιουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν αυτι τθ χρονικι διάρκεια. 

Οι παράγοντεσ αυτοί παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω και μποροφν να επιμθκφνουν 

ι να μικρφνουν το διάςτθμα ανάμεςα ςτο πότιςμα: 

o το αν το φυτό βρίςκεται ςε ανάπτυξθ (όταν βρίςκεται το φυτό ςε ανάπτυξθ 

χρειάηεται περιςςότερο νερό) 

o τθν εποχι του χρόνου (το κατακαλόκαιρο μποροφμε να ποτίςουμε ζωσ και 

2 φόρεσ τθν εβδομάδα) 

o τισ ειδικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ μίασ περιοχισ (περιςςότερθ ι λιγότερθ 

υγραςία ςτθν ατμόςφαιρα ι ορεινζσ περιοχζσ όπου οι κερμοκραςίεσ 

μπορεί να είναι ςυνολικά χαμθλότερεσ),  

o τθ ςφςταςθ του χώματοσ (πολφ ςτραγγιςτερό χϊμα ι χϊμα που ςυγκρατεί 

περιςςότερο νερό),  



o το μζγεκοσ τθσ γλάςτρασ ςτθν οποία βρίςκεται θ αλόθ (ςτθ μικρι γλάςτρα 

ι ςε πιλινθ γλάςτρα το χϊμα ςτεγνϊνει γρθγορότερα απ' ότι ςε μεγάλθ 

γλάςτρα ι ςε πλαςτικι γλάςτρα),  

o θ κζςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ αλόθ (ςε κζςθ με περιςςότερθ ϊρα 

θλιοφάνειασ οι απαιτιςεισ ςε νερό είναι μεγαλφτερεσ γιατί υπάρχει 

γρθγορότερθ εξάτμιςθ νεροφ), 

o θ θλικία ι το μζγεκοσ τθσ αλόθσ. Πςο περιςςότερο μεγαλϊνει μία αλόθ 

ζχει τθ δυνατότθτα να ςυγκρατεί περιςςότερο νερό ςτο ςϊμα του με 

αποτζλεςμα το πότιςμα να μθν είναι αναλογικά το ίδιο με εκείνο που 

χρειαηόταν όταν το φυτό ιταν πολφ μικρό. Η ευαιςκθςία αυτι, βζβαια, 

οφείλεται και ςτο ότι θ μεγαλφτερθ αλόθ βρίςκεται ςε μεγαλφτερθ γλάςτρα 

με περιςςότερο χϊμα το οποίο, ςυγκρατεί περιςςότερο νερό για 

περιςςότερεσ θμζρεσ...  

 

 Ζτςι, όταν ςκζφτεται κανείσ το πότιςμα κα πρζπει να ακολουκεί μία τζτοια λογικι, ϊςτε 

τελικϊσ, οφτε να ςτεριςει από τθν αλόθ τθν απαραίτθτθ υγραςία που χρειάηεται για να 

αναπτυχκεί αλλά οφτε να τθν ποτίςει υπερβολικά. Συχνά, με τον καιρό και τθν εμπειρία 

αποκτά κανείσ τθν ικανότθτα να παίρνει αυτζσ τισ αποφάςεισ ευκολότερα, και ο κφριοσ 

κανόνασ για τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ ικανότθτασ είναι αυτόσ που αναφζρκθκε και 

παραπάνω, δθλαδι, εάν κανείσ δεν είναι ςίγουροσ ότι πρζπει να ποτίςει, καλφτερα να 

περιμζνει μερικζσ ακόμθ μζρεσ για να ποτίςει. 


