
ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων, Δεκέμβριος 2020 
 

 
1                                                        Παναγιώτης Κ. Στασινάκης, Βιολόγος, ΥΕΚΦΕ Αμπελοκήπων 

• Σωληνόμορφα άνθη 

• Απουσία μυρωδιάς 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας 

• Γλυκό νέκταρ στη βάση των 
ανθέων 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια 
της ημέρας 

• Απουσία μυρωδιάς 

• Γλυκιά, μοσχομυριστή οσμή 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
νύχτας 

• Απεχθής οσμή, σαν σάπιο 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας 

• Γλυκιά, μοσχομυριστή οσμή 

• Ανθεκτική κατασκευή σέπαλου 

• Σχέδιο σαν μάτι στο κέντρο του 
άνθους 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια 
της νύχτας 

• Δυνατή, γλυκιά μυρωδιά 
 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
νύχτας 

• Απεχθής οσμή, σαν σάπιο 

• Ανθεκτική κατασκευή σέπαλου 
 

• Γλυκιά, μοσχομυριστή οσμή 

• Το άνθος ανθίζει χαμηλά 
κάτω στο έδαφος 
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2                                                        Παναγιώτης Κ. Στασινάκης, Βιολόγος, ΥΕΚΦΕ Αμπελοκήπων 

• Σωληνόμορφα άνθη 

• Απουσία οσμής 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας 

 
Μωβ ή μπλε άνθος 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 

• Γλυκό νέκταρ στη βάση των 
λουλουδιών 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια 
της ημέρας 

• Απουσία μυρωδιάς 
 

Κόκκινο ή πορτοκαλί άνθος 
ΠΤΗΝΟ 

• Γλυκιά, μοσχομυριστή οσμή 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
νύχτας 

 
Μικρά λευκά άνθη, σωληνόμορφα 

ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΟΥΔΑ/ΣΚΟΡΟΣ 
 

• Απεχθής οσμή, σαν σάπιο 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας 

 
Λευκό άνθος, χαμηλά στο 

έδαφος 
ΜΥΓΑ 

• Γλυκιά, μοσχομυριστή οσμή 

• Ανθεκτική κατασκευή σέπαλου 

• Σχέδιο σαν μάτι στο κέντρο του 
άνθους 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας 

 
Άνθος οποιουδήποτε χρώματος, 
επειδή οι μέλισσες βλέπουν στο 

υπεριώδες 
ΜΕΛΙΣΣΑ 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια 
της νύχτας 

• Δυνατή, γλυκιά μυρωδιά 
 
Λευκό άνθος, κωνοειδές σχήμα 

ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ 
 

• Άνθηση κατά τη διάρκεια της 
νύχτας 

• Απεχθής οσμή, σαν σάπιο 

• Ανθεκτική κατασκευή σέπαλου 
 

Οποιοδήποτε χρώμα, άνθος με 
σχήμα 

ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΣ #1 
 

• Γλυκιά, μοσχομυριστή οσμή 

• Το άνθος ανθίζει χαμηλά 
κάτω στο έδαφος 

 
Οποιοδήποτε χρώμα, άνθος με 

σχήμα 
ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΣ #2 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 


