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«Αληί λα ζηελαρσξηέζαη γηα ην ζθνηάδη, άλαςε έλα θσο.» 

 

Εποτή ζποράς ιαταληθώλ 
(Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί είλαη ελδεηθηηθόο, θαη εμαξηάηαη από ην κηθξνθιίκα ηεο θάζε πεξηνρήο) 

 

Είδος Θερκό ζπορείο Αλοητηό ζπορείο Μεηαθύηεσζε Απεσζείας 

ζπορά 

Αγγούρη Ηαλνπάξην – 

Μάξηην 

 Απξίιην-Μάην  Μάξηην – Ηνύιην 

Άλεζος    Άλνημε  θαη 

θζηλόπσξν 

Αληίδη    Σρεδόλ όιν ην 

ρξόλν 

Καρόηο    Φιεβάξε – 

Μάξηε κέρξη θαη 

ηνλ Σεπηέκβξε  

Καρπούδη Φεβξνπάξην – 

Μάξηην 

 4-6 εβδνκάδεο 

κεηά ηε ζπνξά 

Απξίιην – Μάην 

Κοιοθύζη    Απξίιην – Μάην 

ή θαη ζηαδηαθά 

κέρξη ηνλ 

Αύγνπζην 

Κοσθί     Αξρέο 

θζηλνπώξνπ  

(Ν. Διιάδα)  

αξρέο άλνημεο 

(Β. Διιάδα) 

Κοσλοσπίδη  Μάην - Ηνύλην 5 - 7 εβδνκάδεο 

από ηε ζπνξά  

Αύγνπζην – 

Σεπηέκβξην 

Κρεκκύδη 

(ζπόρος) 

Ννέκβξην- 

Γεθέκβξην 

 Ηαλνπάξην -

Φεβξνπάξην 

(Μόιηο 

απνθηήζνπλ 

πάρνο κνιπβηνύ) 

Φεβξνπάξην – 

Μάξηην (αλνημ) 

Οθηώβξην- 

Ννέκβξην (θζηλ) 

Κρεκκύδη 

(θοθθάρη) 

   Φεβξνπάξην- 

Μάξηην  

(γηα μεξό) 

Οθηώβξηνο- 

Ννέκβξηνο  

(γηα ρισξό) 

Λάταλο Φεβξνπάξην Απξίιην - Ηνύλην 6-8 εβδνκάδεο 

κεηά ηε 

κεηαθύηεπζε 

(ζηέιερνο 

πάρνπο ζηπιό)  
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Εποτή ζποράς ιαταληθώλ 
Είδος Θερκό ζπορείο Αλοητηό ζπορείο Μεηαθύηεσζε Απεσζείας 

ζπορά 

Μαϊληαλός    Φεβξνπάξην –

Σεπηέκβξην 

Μάραζος    Φεβξνπάξην – 

Μάξηην 

Μαρούιη 4 -6 εβδνκάδεο 

πξηλ από ηε 

κεηαθύηεπζε 

Τέινο άλνημεο Άλνημε, 

θαινθαίξη, 

θζηλόπσξν  

Φεβξνπάξην -

Σεπηέκβξην 

Μειηηδάλα Ηαλνπάξην - 

Μάξηην 

Τέινο άλνημεο – 

αξρέο 

θαινθαηξηνύ 

Μάην – Ηνύλην 

(όηαλ ηα 

ζπνξόθπηα 

απνθηήζνπλ 4-5 

πξαγκαηηθά 

θύιια) 

 

Μπάκηα    Μάξηην – Μάην 

 

Μπηδέιη 

(αραθάς) 

   Οθηώβξην-

Ννέκβξην 

 (Ν. Διιάδα) 

Φεβξνπάξην - 

Μάξηην  

(Β. Διιάδα) 

Νηοκάηα Ηαλνπάξην - 

Μάξηην 

4-6 εβδνκάδεο 

πξηλ ηελ  

κεηαθύηεπζε 

Απξίιην – 

Μάξηην  

(κεηά ηελ 

πάξνδν ησλ 

όςηκσλ 

παγεηώλ) 

 

Παληδάρη    Φεβξνπάξην - 

Απξίιην θαη 

Ηνύιην- 

Σεπηέκβξε 

Πεπόλη Ηαλνπάξην – 

Μάξηην  

 4-6 εβδνκάδεο 

κεηά ηε ζπνξά 

Απξίιην – Μάην 

(όηαλ δελ 

ππάξρεη θόβνο 

γηα πάγν) 

Πηπερηά 

 

Ηαλνπάξην – 

Μάξηην 

 6-10 εβδνκάδεο 

κεηά ηε ζπνξά 

(όηαλ ηα θπηά 

απνθηήζνπλ 4-5 

πξαγκαηηθά 

θύιια) 

 

Πράζο Γεθέκβξην - 

Ηαλνπάξην 

Μάξηην - Απξίιην Ηνύλην ή λσξίο 

ηνλ Ηνύιην  

Απξίιην - Ηνύιην 

Ρεπάλη  

(θαη ραπαλάθη) 

   Άλνημε ή 

θζηλόπσξν 

Ρόθα    Άλνημε ή 

Φζηλόπσξν 

έιηλο  Μάξηην - Μάην  Άλνημε, 

θαινθαίξη ή  

θζηλόπσξν 

θόρδο  

(κε ζθειίδες) 

   Φζηλόπσξν ή 

πνιύ λσξίο ηελ 

άλνημε 

 



Εποτή ζποράς ιαταληθώλ 
Είδος Θερκό ζπορείο Αλοητηό ζπορείο Μεηαθύηεσζε Απεσζείας 

ζπορά 

παλάθη    Αύγνπζην- 

Οθηώβξην ή  

Φεβξνπάξην - 

Μάξηην 

Φαζόιηα  

  

    Από ηελ άλνημε 

έσο ην 

θζηλόπσξν 

  

Αγθηλάρα Ο πνιιαπιαζηαζκόο κε παξαθπάδεο είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξόπνο θαη 

ζηεξίδεηαη ζηελ ηδηόηεηα ηνπ θπηνύ λα εμαπνιύεη από ην ιαηκό ηνπ πνιιέο 

παξαθπάδεο κεηά ηηο πξώηεο βξνρέο ηνπ θζηλνπώξνπ. Τνλ Οθηώβξην είλαη 

δπλαηή ε αθαίξεζε ησλ παξαθπάδσλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζην ιαραλόθεπν. 

Αθήλνπκε ζην κεηξηθό θπηό 1 – 3 παξαθπάδεο γηα λα θαξπίζνπλ. 

Γισθοπαηάηα Σπέξλεηαη ζε αλνηρηά ζπνξεία ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο θαη κεηαθπηεύεηαη  

πεξίπνπ δύν κήλεο κεηά. 

Παηάηα Τν κεγαιύηεξν κέγεζνο ζπόξνπ είλαη εθείλν πνπ έρεη 25 -30 γξ. (κέγεζνο 

απγνύ). Σπνξά ζηελ Κξήηε Ηαλνπάξην – Φεβξνπάξην, ζηελ ππόινηπε Διιάδα 

Μάξηην – Απξίιην, κεηά ηα πνιιά ηα θξύα θαη όηαλ ην έδαθνο δελ ιαζπώλεη. 

Γεύηεξε ζπνξά Ηνύλην -  Ηνύιην. 

παράγγη Ζ ζπνξά γίλεηαη ηελ άλνημε ζε αλνηθηά ζπνξεία, όπνπ κέλνπλ ηα θπηά όιν 

ην ρξόλν. Ο ζπόξνο αξγεί πνιύ λα θπηξώζεη, απαηηεί 2 – 6 εβδνκάδεο κε 

επλντθή ζεξκνθξαζία.  Ζ κεηαθύηεπζε ζηνλ νξηζηηθό ρώξν γίλεηαη ηελ 

άλνημε ηνπ επόκελνπ έηνπο. 

Φράοσιες Ο πην πξόζθνξνο ηξόπνο είλαη λα πάξνπκε θπηά από ηνπο ζηόισλεο. 
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