Μόλις υιοθέτησες μία μελιτζάνα!
Αν τη φροντίσεις στοργικά καλά θα γευματίσεις
Αν είσαι και καλός γονιός το σπόρο θα κρατήσεις
Βασική περιγραφή:
Η μελιτζάνα είναι ποώδες, πολυετές φυτό του γένους Στρύχνον (Solanum) της οικογένειας των Στρυχνοειδών (Solanaceae) και
καλλιεργείται για τον ομώνυμο καρπό της. Aναπτύχθηκε στην Ινδία και πρωτοκαλλιεργήθηκε στην Κίνα τον 5ο αιώνα πΧ.
Στην Ευρώπη ήρθε τον 14ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία, από όπου γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ήπειρο.
Εξ’ αιτίας της πικρής γεύσης της άργησε να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική και μέχρι τον 18ο αιώνα τη χρησιμοποιούσαν ως
διακοσμητικό. Με την ανάπτυξη όμως ποικιλιών με λιγότερη πικράδα, η μελιτζάνα σύντομα βρήκε το ρόλο της στην μαγειρική
και σήμερα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα λαχανικά του καλοκαιριού.
Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες μελιτζάνας. Στο σπορείο μας υπάρχουν
Long Purple-Μακριά μελιτζάνα
Ωρίμανση: 75 ημέρες .Τα φρούτα της είναι μακριά και λεπτά
μαύρη μεγαλόκαρπη/ Black Beauty - Μαύρη ομορφιά
Ωρίμανση: 73-83 ημέρες. Μεσοπρώιμη ποικιλία φλάσκας μελιτζάνας κατάλληλη για υπαίθρια κάλυψη. Οι καρποί έχουν μεγάλο
μέγεθος (12 -15 cm). Οβάλ - στρογγυλό σχήμα και χρώμα σχεδόν μαύρο. Έχει καλή συμπεριφορά στις μεταφορές. Παράγει
περίπου 15 φρούτα. Έχει εξαιρετική γεύση και είναι ανθεκτική στα σκασίματα. Τα φρούτα γίνονται πολύ μεγάλα αλλά
καλύτερα να μαζεύονται όταν είναι μικρά.
Καλλιέργεια
Εποχή σποράς
Εποχή σποράς
(θερμά σπορεία) για υπαίθρια
Θερμοκρασία
καλλιέργεια
βλάστησης
Οκτώβριος Φεβρουάριος
θερμοκρασίες
23-32 C

ΜάρτιοςΑπρίλιος-Μάιος

Βάθος φύτευσης Ημέρες
βλάστησης

Μεταφύτευση

Ωρίμανση

0,5 εκατοστά

Συνήθως 40-55
μέρες μετά

50-80 ημέρες μετά Μεταξύ τους:
την μεταφύτευση 50-60εκ
Ανάμεσα στις
σειρές:0.90 μ

5-13

Απόσταση
φύτευσης

Γενικά: Τη μελιτζάνα πρέπει να την ποτίζουμε τακτικά. Όσο περισσότερο νερό δέχεται, τόσο πιο γλυκούς καρπούς θα δώσει.
Για κάθε 4-5 φυτά μελιτζάνας θα πρέπει να έχουμε ένα φυτό βασιλικό που θα βοηθήσει στην γονιμοποίηση των φυτών της
καλλιέργειας μας.
Ξεκινήστε τους σπόρους 8-10 εβδομάδες πριν τους βγάλετε έξω, τοποθετήστε τες έξω 1-2 εβδομάδες μετά από την τελευταία
ημερομηνία με παγετό. Μη βιάζεστε γιατί ένα κρύο σοκ μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξή τους.
Οι μελιτζάνες δεν κάνουν φρούτα κάτω από τους 21 C βαθμούς , αλλά δίνουν πολλή παραγωγή κάτω από τη πολλή ζέστη.
Τα μικρά φρούτα έχουν την καλύτερη ποιότητα.
Συγκομιδή
Ο καρπός πρέπει να μαζεύεται όταν ακόμα είναι τρυφερός και τον κόβουμε με λίγο κοτσάνι για να διατηρηθεί περισσότερο
διάστημα. Το πότε η περίοδος συγκομιδής πλησιάζει στο τέλος της θα το καταλάβουμε από το ότι το μέγεθος των καρπών του
φυτού θα αρχίσει να μικραίνει σημαντικά. Αποφύγετε την καλλιέργεια μελιτζάνας σε έδαφος που προηγουμένως είχαν
καλλιεργηθεί ντομάτες, πατάτες, πιπεριές και ειδικά μελιτζάνες τα τελευταία 3 χρόνια.
Συγκαλλιέργεια
Καλλιεργείται με φασόλια, αμάραντο, κατιφέ, βασιλικό. Τα φασόλια προστατεύουν από το σκαθάρι της πατάτας και ο
αμάραντος από τα επιβλαβή έντομα.
Διατήρηση σπόρου
Αφήνουμε το φρούτο να ωριμάσει όσο πάει. Έπειτα το κόβουμε, το αφήνουμε μερικές μέρες σε μέρος ξερό και δροσερό να
ωριμάσει κι άλλο και λίγο πριν σαπίσει το κόβουμε και αφαιρούμε τους σπόρους. Τους πλένουμε, τους ξεραίνουμε μερικές
μέρες και τους αποθηκεύουμε.
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

Ζιζάνια
email: zizania.uoc@gmail.com
τα νέα μας:
zizania.tolabaki.gr

