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Εισαγωγή
Ο συγκεκριµένος οδηγός περιγράφει τον τρόπο 
χρήσης του oikiaLAVA ως εµπλουτισµένου 
υποστρώµατος για παραγωγή λαχανικών. 

O σάκος oikiaLAVA είναι ένα έτοιµο προς 
χρήση προϊόν για παραγωγή λαχανικών στο 
σπίτι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας 
δεν απαιτείται η χρήση λιπασµάτων, ούτε 
τρύπηµα στο κάτω µέρος του σάκου για 
απορροή του νερού, παρά µόνο η προσθήκη 
νερού σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται 
παρακάτω.

oikiaLAVA



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ   |   3

Τοποθέτηση
Τα βασικά βήµατα για την τοποθέτηση του 
έτοιµου σάκου oikiaLAVA είναι:

Επιλογή θέσης
α.  Επιλέγουµε µια επίπεδη επιφάνεια χωρίς 

µεγάλη κλίση (µπαλκόνι, αυλή, ταράτσα, 
κ.ά.).

β.  Εάν η θέση αυτή είναι εκτεθειµένη στην 
ηλιακή ακτινοβολία καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ηµέρας, θα πρέπει την καλοκαιρινή 
περίοδο να προστατεύεται µε δίχτυ σκίασης.

Τοποθέτηση των σάκων  
στην οριστική τους θέση
α.  Τοποθετούµε τους σάκους πάνω σε 

φελιζόλ.

β.  Αν χρειάζεται (π.χ. λόγω µεγάλης 
θερµοκρασίας της επιφάνειας) απλώνουµε 
πριν την τοποθέτηση ένα λευκό πλαστικό 
φύλλο κάτω από το φελιζόλ. Εναλλακτικά 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και 
ξύλινες παλέτες.

γ.  Οι σάκοι τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον 
άλλον, ώστε να σχηµατίσουν µια γραµµή 
καλλιέργειας. Οι γραµµές καλλιέργειας 
τοποθετούνται σε τέτοια απόσταση µεταξύ 
τους, ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες.

δ.  Πατάμε και χτυπάμε δυνατά τους 
σάκους με το χέρι στην επάνω 
επιφάνειά τους, ώστε το υπόστρωµα να 
κατανεµηθεί οµοιόµορφα στη συσκευασία.
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Καλλιέργεια
Με σπορά
Άνηθος, μαϊντανός, σπανάκι κ.ά.
1.  Μπορούµε να σπείρουµε άνηθο, µαϊντανό, 

βασιλικό, βαλεριάνα, σέλερυ καθώς και 
σπανάκι, ρόκα, µαρούλι.

2.  Με µαρκαδόρο και χάρακα, σχεδιάζουµε 
τις περιοχές που θα κόψουµε το πλαστικό 
ώστε να γίνει η σπορά.

3.  Με ένα κοπίδι κόβουµε το πλαστικό σε 2-3 
περιοχές ανάλογα µε τον αριθµό των ειδών 
που θα σπείρουµε σε κάθε σάκο, φροντίζοντας 
να αφήνουµε τουλάχιστον 2 εκατ. απόσταση 
ανάµεσά τους και 5 εκατ. απόσταση από τις 
άκρες του σάκου. Κόβουµε το πλαστικό στις 
3 από τις 4 πλευρές της κάθε περιοχής που 
σχεδιάσαµε, αφήνοντας άκοπη τη µία πλευρά.

4.  Αφαιρούµε ένα µέρος (περίπου δύο 
χούφτες) του υποστρώµατος και 
διαµορφώνουµε το υπόλοιπο υπόστρωµα, 
ώστε να είναι επίπεδο πριν γίνει η σπορά.

5.  Διαβρέχουµε το υπόστρωµα µε 500 ml 
νερό (1 µικρό µπουκάλι) σε κάθε περιοχή.
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6.  Γεµίζουµε το µισό καπάκι του µπουκαλιού 
µε σπόρους και τους απλώνουµε 
οµοιόµορφα στη βρεγµένη επιφάνεια.

7.  Καλύπτουµε τους σπόρους µε µέρος του 
υποστρώµατος που είχαµε προηγουµένως 
αποµακρύνει τόσο ώστε να καλυφθούν οι 
σπόροι και το πιέζουµε καλά µε την παλάµη.

8.  Ποτίζουµε µε επιπλέον 500 ml νερό µε αργό 
ρυθµό και από µικρό ύψος σε κάθε περιοχή, 
ώστε να µη βγουν οι σπόροι στην επιφάνεια. 

9.  Καλύπτουµε την κάθε περιοχή µε το 
πλαστικό του σάκου, ώστε να µην 
εξατµίζεται το νερό από την επιφάνεια του 
υποστρώµατος.

10.  Καθηµερινά ανασηκώνουµε το πλαστικό, 
ποτίζουµε µε 500 ml νερό σε κάθε περιοχή 
και ξανακλείνουµε. 

11.  Όταν βλαστήσουν οι σπόροι και 
εµφανιστούν τα πρώτα φυτά, δεν 
ξανακλείνουµε την περιοχή µε το πλαστικό.

12.  Όταν αναπτυχθούν αρκετά τα φυτά, 
µπορούµε να συγκοµίσουµε, κόβοντάς τα 
µε ένα ψαλίδι, 2-3 εκατ. πάνω από την 
επιφάνεια του υποστρώµατος ώστε να 
αναβλαστήσουν. Έτσι µπορούµε να 
κάνουµε διαδοχικές συγκοµιδές.
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Με φύτευση
Μαρούλι και αντίδι
 Σε κάθε σάκο µπορούµε να φυτέψουµε 6 αντίδια 
ή µαρούλια, σε 2 σειρές κατά µήκος του σάκου.

∆ιαδικασία φύτευσης
1.  Στη µία σειρά ξεκινώντας 10 εκατ. από την 

άκρη του σάκου φυτεύουµε τα σπορόφυτα 
ανά 20 εκατ.

2.  Στην άλλη σειρά ξεκινάµε 15 εκατ. από την 
άκρη του σάκου και φυτεύουµε τα 
σπορόφυτα πάλι ανά 20 εκατ.

3.  Ποτίζουµε οµοιόµορφα µε 1,5 λίτρο νερό 
ανά σάκο.

∆ιαδικασία ποτίσματος
Ποτίζουµε 2 φορές την εβδομάδα µε 1,5 
λίτρο νερό ανά σάκο.

Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι
Μπορούµε να φυτέψουµε 2 φυτά από τα 
παραπάνω είδη σε κάθε σάκο. Τα φυτά πρέπει 
να απέχουν µεταξύ τους 35 εκατ. Φυτεύουµε 
ξεκινώντας περίπου 15 εκατ. από τη µία άκρη 
του σάκου.

∆ιαδικασία φύτευσης
1.  Με µαρκαδόρο σχεδιάζουµε τις θέσεις που θα 

κόψουµε το πλαστικό, ώστε να γίνει η φύτευση.

2.  Με ένα κοπίδι κόβουµε το πλαστικό στις 
θέσεις σχηµατίζοντας ένα σταυρό µε το 
µήκος των γραµµών του να είναι 
τουλάχιστον 6 εκατ.

3.  Με ένα φυτευτήρι ανοίγουµε τρύπα, 
ποτίζουµε µε 500 ml νερό τοποθετούµε το 
σπορόφυτο και πιέζουµε το υπόστρωµα 
γύρω από το φυτό, ώστε να έρθει η ρίζα 
σε επαφή µε το υπόστρωµα.

4.  Ποτίζουµε µε 500 ml νερό ανά φυτό.

oikiaLAVA
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∆ιαδικασία ποτίσματος
1.  Συνεχίζουµε να ποτίζουµε µε 500 ml νερό 

ανά φυτό κάθε 2 ημέρες µέχρι να 
εµφανιστεί καινούργια βλάστηση (νέα 
φύλλα και αύξηση βλαστού).

2.  Στη συνέχεια ποτίζουµε µε 500 ml νερό ανά 
φυτό κάθε μέρα µέχρι να εµφανιστούν τα 
άνθη.

3.  Από την έναρξη της άνθησης και µετά, 
ποτίζουµε µε 1 λίτρο νερό ανά φυτό κάθε 
μέρα - προτιµότερο είναι να ποτίζουµε δύο 
φορές την ημέρα µε 500 ml νερό ανά 
φυτό.

Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, 
αγγούρι μαζί με μαρούλι
Μπορούµε να φυτέψουµε 2 φυτά σε κάθε σάκο 
τοµάτα ή πιπεριά ή µελιτζάνα ή αγγουριά. Τα 
φυτά πρέπει ν’ απέχουν µεταξύ τους 35 εκατ. 
ξεκινώντας 15 εκατ. από την άκρη του σάκου 
και ανάµεσά τους φυτεύουµε ένα φυτό 
µαρουλιού.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ι.  O έτοιµος σάκος oikiaLAVA µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τουλάχιστον 8 µήνες 
από την έναρξη της πρώτης φύτευσης.

ΙΙ.  Ο σάκος είναι από ανακυκλώσιµο 
πλαστικό το οποίο απορρίπτεται στους 
µπλε κάδους. Μετά τη χρήση, το 
περιεχόµενο του σάκου (υπόστρωµα), 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
φυτόχωµα.

ΙΙΙ.  Η περίοδος παραγωγής λαχανικών στο 
υπόστρωµα oikiaLAVA είναι ίδια µε 
εκείνη της καλλιέργειας στο έδαφος, 
ανάλογα µε την εποχή και τη γεωγραφική 
περιοχή.

ΙV.  Εκτός της άρδευσης, που περιγράφεται 
στον παρόντα οδηγό, οι λοιπές 
φροντίδες (υποστήλωση, κλάδεµα, 
φυτοπροστασία, συγκοµιδή, κ.ά.) είναι 
παρόµοιες µε εκείνες που εφαρµόζονται 
σε καλλιέργειες σε έδαφος.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά 
με τη φροντίδα των φυτών να 
απευθύνεστε σε γεωπόνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών 
συνιστάται να ακολουθούνται οι 
σχετικοί κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας.
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