Μόλις υιοθέτησες μία ντοματιά!
Αν τη φροντίσεις στοργικά καλά θα γευματίσεις
Αν είσαι και καλός γονιός το σπόρο θα κρατήσεις
Βασική περιγραφή:
Η ντομάτα είναι ένα φυτό της οικογένειας των Στρυχνοειδών (Solanaceae), ιθαγενές της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, από
το Μεξικό μέχρι το Περού. Ζει μόνο μερικά χρόνια και συνήθως καλλιεργείται ως μονοετές φυτό.
Υπάρχουν περίπου 1200 ποικιλίες ντομάτας. Στο σπορείο μας υπάρχουν
Καρδιά ή βοϊδοκαρδιά
88 ημερών. Το σχήμα της καρδιάς του βουβαλιού είναι το αποτέλεσμα ενός μόνο γονιδίου μετάλλαξης, που έγινε περίπου το
1925. Παράγουν πολύ μεγάλες, ροζ, σε σχήμα καρδιάς του βουβαλιού ντομάτες, βάρους από 400 έως 900 γραμμάρια. Η γεύση
της είναι σταθερή και σαρκώδης, με λίγους σπόρους και ήπια γεύση.
Ροζ ή κρασοντομάτα
74 ημερών. Χρονολογείται από το 1800, αυτή η ροζ ντομάτα θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη από όλους σε γεύση.
Μεγάλες με λεπτή φλούδα που φτάνουν μέχρι τα 450 γραμμάρια. Τα φύλλα της μοιάζουν με της πατάτας. Δεν είναι ανθεκτική
σε ασθένειες αλλά είναι ένα από τις καλύτερες γευστικές ντομάτες.
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Γενικά: Οι ντομάτες πρέπει να μεταφυτευθούν στις τελικές θέσεις τους στο έδαφος, όταν είναι περίπου 15 εκατοστά. Έχουν δύο
χωριστές περιοχές ριζών. Η πάνω περιοχή είναι ειδικευμένη για να απορροφά τις θρεπτικές ουσίες από το νερό. Τα χαμηλότερα
μέρη των ριζών απορροφούν το νερό αλλά είναι λιγότερο ικανά να απορροφήσουν τις θρεπτικές ουσίες. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτές τις εξειδικευμένες ρίζες μεταφυτεύοντας τις βαθιά, αφήνοντας μόνο τα πάνω φύλλα να προεξέχουν και
σκεπάζοντας τον κορμό τους με χώμα.
Φροντίζουμε να ποτίζουμε απογευματινές ή βραδινές ώρες, διαφορετικά καίγονται οι ανθοταξίες.
Εφαρμόζουμε εδαφοκάλυψη για την διατήρηση της υγρασίας του εδάφους.
Συγκαλλιέργεια
Καλλιεργείται μαζί με σκόρδο, καντιφέ, κρεμμύδι, μαϊντανό, σχοινόπρασο, καπουτσίνο, καρότο, τσουκνίδα, βασιλικό, μέντα,
μελλισόχορτο. Το σκόρδο τις προστατεύει από τον τετράνυχο, ο κατιφές από έντομα και νηματώδεις του εδάφους, ενώ η
τσουκνίδα η μέντα και το μελλισόχορτο καλυτερεύει την ποιότητά της. Ο βασιλικός απωθεί τις μύγες, τα κουνούπια και τα
σκουλήκια των καρπών, τις βοηθάει στις ασθένειες και συμβάλει στην ανάπτυξή τους. Δεν καλλιεργείται με πατάτες, μάραθο,
καλαμπόκι, αγγούρι, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, γογγύλι, άνιθο.
Διατήρηση σπόρου
Η παραγωγή «καθαρού» σπόρου απαιτεί γονιμοποίηση με το χέρι ή απομόνωση από άλλη ποικιλία σε απόσταση 50-100
μέτρων. Επιτρέψτε στις ντομάτες να ωριμάσουν εντελώς. Κόψτε την ντομάτα στη μέση και πιέστε ώστε να βγουν οι σπόροι.
Τοποθετήστε τους σε ένα βάζο ή ποτήρι (μαζί με το υγρό τους) και βάλτε το σε μια θερμή θέση,16-24° C για περίπου 3-4
ημέρες. Ανακατέψτε μια φορά την ημέρα. Ένα στρώμα μύκητα σα μούχλα θα εμφανιστεί στην κορυφή του μίγματος. Αυτός ο
μύκητας όχι μόνο τρώει το ζελατινούχο πολτό που περιβάλλει κάθε σπόρο και αποτρέπει τη βλάστηση, παράγει επίσης τα
αντιβιοτικά που βοηθούν για να ελέγξουν τις ασθένειες των σπόρων. Μετά από 3-4 ημέρες γεμίστε το δοχείο με τους σπόρος με
ζεστό νερό και ανακατέψτε. Αφήστε το περιεχόμενο να ηρεμήσει και χύστε έξω το νερό μαζί με τα κομμάτια του πολτού
ντοματών και των ανώριμων σπόρων που επιπλέουν στην κορυφή. Οι βιώσιμοι σπόροι είναι βαρύτεροι και μένουν στο
κατώτατο σημείο του βάζου. Ξεράνετε τους καθαρούς σπόρους σε δροσερό μέρος για μια δυο εβδομάδες έως ότου ο σπόρος
είναι αρκετά ξηρός και σπάει όταν τον τσακίζετε.
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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