Μόλις υιοθέτησες μία αγγουριά!
Αν τη φροντίσεις στοργικά καλά θα γευματίσεις
Αν είσαι και καλός γονιός το σπόρο θα κρατήσεις
Βασική περιγραφή:
Η αγγουριά είναι μονοετές φυτό, της οικογενείας των Κολοκυνθωδών. Είναι μια από τις παλαιότερες γεωργικές καλλιέργειες
και πιστεύεται ότι προέρχεται από τις βόρειες πεδιάδες της Ινδίας. Καλλιεργείται το καλοκαίρι στην ύπαιθρο και τον υπόλοιπο
χρόνο σε θερμοκήπια γιατί είναι ευαίσθητη στο κρύο. Την ανάπτυξη της ευνοούν η υψηλή θερμοκρασία και η υγρασία. Έχει
μεγάλα φύλλα, παλαμοειδή και οδοντωτά με πέντε λοβούς, γκρίζα στη κάτω επιφάνεια και βαθιά πράσινα στην επάνω. Καρπός
της είναι το αγγούρι γνωστό για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη χωριάτικη σαλάτα, στο περίφημο τζατζίκι καθώς και για την
αποτοξινωτική του δράση.
Καλλιέργεια
Εποχή σποράς
Θερμοκρασία
βλάστησης
άνοιξη
θερμοκρασίες
15-35 C

εποχή σποράς
για υπαίθρια
καλλιέργεια

Βάθος φύτευσης Ημέρες
βλάστησης

Μεταφύτευση
**

Ωρίμανση

Μάρτιος-Ιούνιος

1.5-2,5 εκατοστά

Συνήθως 25-30
μέρες μετά

25-50 ημέρες μετά Μεταξύ τους:
την μεταφύτευση 50-60εκ
Ανάμεσα στις
σειρές: 0.80-1 μ

5-10

Απόσταση
φύτευσης

** Μπορούμε να κάνουμε και άμεση σπορά χωρίς μεταφύτευση.
Γενικά: τα ποτίσματα πρέπει να γίνονται τακτικά, κάθε 2-4 ήμερες, ώστε η γη να διατηρεί πάντοτε σχετική υγρασία. Ή
παραμικρά ξηρασία είναι πολύ επιβλαβής για τις αγγουριές. Σταματά τη βλάστηση και προ πάντων, κάνει τα αγγούρια τραχεία
και πικρά. Επιπλέον για την επίσπευση και ενδυνάμωση της παραγωγής, συστήνεται η εφαρμογή κλαδεύματος.
Συγκαλλιέργεια
Καλλιεργείται με καλαμπόκι, φασόλι, καρότα, άνηθο. Τα ραδίκια αποτρέπουν τα σκαθάρια των αγγουριών. Φυτέψτε ανάμεσα
στις αγγουριές ηλίανθους. Δεν καλλιεργείται με ντομάτα και αρωματικά βότανα.
Ασθένειες
Οι αγγουριές, όπως όλα τα κηπευτικά, προσβάλλονται από διάφορες ασθένειες, αλλά τα προβλήματα με αυτό το φυτό
προέρχονται κυρίως από τις καλλιεργητικές πρακτικές.
Σα γενικές συμβουλές, φροντίστε το φυτό να έχει αρκετό νερό, αλλά να μην κολυμπά σε αυτό. Απομακρύνετε τυχόν σαπισμένα
στελέχη ή προβληματικά τμήματα του φυτού. Μη ρίχνετε νερό απευθείας στα φύλλα. Χρησιμοποιήστε σύστημα ποτισμού
τύπου σταγόνας.
Συγκομιδή
Τα αγγούρια, κατά την συγκομιδή, πρέπει να μαζεύονται συχνά, κάθε δύο ημέρες τουλάχιστο, για να γίνονται άλλα. Πάντως να
είναι τρυφερά και μόλις θεωρηθούν κατάλληλα για κατανάλωση. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τουρσί, πρέπει να
συλλέγονται πολύ μικρά, στο μέγεθος ενός δακτύλου.
Διατήρηση σπόρου
Η απόκτηση καλού αγγουρόσπορου βασίζεται στην εκλογή των μητρικών φυτών, τα οποία πρέπει να είναι παραγωγικά και προ
πάντων, να ανταποκρίνονται στην επιθυμητή ποικιλία. Αφού διαλεχτούν οι μάνες πρέπει σε κάθε ρίζα να αφήνονται μόνο 1-2
καρποί, από τους πρώτους, οι οποίοι να διατηρούνται μέχρις ότου να κιτρινίσουν και ωριμάσουν τελείως. Κατόπιν όταν
σαπίσουν πλένονται και αποχωρίζονται οι σπόροι, οι οποίοι αφού στεγνώσουν φυλάσσονται σε μέρος ξηρό και σκοτεινό. Η
βλαστική δύναμη των σπόρων διαρκεί 4-6 χρόνια.
Σου γράψαμε δυο συμβουλές αν θες να τις τηρήσεις
και όταν φας και το χαρείς το σπόρο να δωρίσεις
Παλεύουμε να σώσουμε την κάθε ποικιλία
Και η δική σου συμβολή μεγάλη έχει αξία
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