Μόλις υιοθέτησες μία πεπονιά!
Αν τη φροντίσεις στοργικά καλά θα γευματίσεις
Αν είσαι και καλός γονιός το σπόρο θα κρατήσεις
Βασική περιγραφή:
Το πεπόνι είναι ένα αναρριχητικό φυτό που αγαπά τη ζέστη και τις περιοχές με μακρύ καλοκαίρι. Τα αρσενικά και θηλυκά άνθη
αναπτύσσονται στο ίδιο φυτό, αλλά και πάλι χρειάζονται τις μέλισσες για να γίνει η γονιμοποίηση. Τα πεπόνια ανήκουν στην
ίδια οικογένεια με τα αγγούρια, τις κολοκύθες και τα κολοκυθάκια. Για να έχετε λοιπόν στο τέλος του καλοκαιριού πεπόνια και
όχι διασταύρωση πεπονιού με αγγούρι ή κολοκύθα, θα πρέπει να τα καλλιεργείτε σε μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο.
Τόπος καταγωγής του θεωρείται η Ινδία και η Αφρική και στη συνέχεια εξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές όπως αυτή της
Μεσογείου. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες και διαφέρουν μεταξύ τους.
Καλλιέργεια
Εποχή σποράς
Εποχή σποράς
(θερμά σπορεία) για υπαίθρια
Θερμοκρασία
καλλιέργεια
βλάστησης
ΦεβρουάριοςΜάρτιος
θερμοκρασίες
21-27 C

Μάρτιος-Μάιος

Βάθος φύτευσης Ημέρες
βλάστησης

Μεταφύτευση

3-4 εκ

Όταν αποκτήσουν 3-5 μήνες από τη
5-6 φύλλα
σπορά

5-6

Ωρίμανση

Απόσταση
φύτευσης

Πάνω στις σειρές:
0,50-0,80 μ
Ανάμεσα στις
σειρές: 1-2 μ

Γενικά: Τα ποτίσματα στη καλλιέργεια των πεπονιών πρέπει να είναι περιορισμένα, ιδίως μετά την καρποφορία και πάντοτε με
λίγο νερό.
Μετά τη βλάστηση, από τα νεαρά φυτά, διαλέγονται και διατηρούνται 2-3, τα πιο ζωηρά, τα δε υπόλοιπα απομακρύνονται.
Δεν θα πρέπει ο καρπός να βρίσκεται σε άμεση επαφή με το χώμα.
Η επόμενη σπορά στο ίδιο σημείο θα πρέπει να γίνει μετά από 3-4 χρόνια, γιατί η πεπονιά απορροφά το άζωτο και το κάλιο από
το χώμα.
Συγκομιδή
Μαζέψτε τα πεπόνια όταν το χρώμα τους αρχίζει να γίνεται κίτρινο και να μυρίζουν όμορφα. Το κοτσάνι τους έχει αρχίσει να
σκίζεται. Κόβετε τον κεντρικό μίσχο 4-5 εκ. από τον καρπό. Μπορείτε να τα κόψετε και λίγο πριν την τελική ωρίμανση γιατί το
πεπόνι συνεχίζει να ωριμάζει και μετά τη συγκομιδή.
Συγκαλλιέργεια
Τα πεπόνια μπορούν επιτυχώς ν’ ακολουθούν τα ψυχανθή, κουκιά, μπιζέλια, φασόλια, καθώς και τα σκαλιστικά, ιδίως, τις
πατάτες, κρεμμύδια κ.α. Ο συνδυασμός της καλλιέργειας με άλλα φυτά είναι δυνατός, μόνο με σειρές από φασόλια, καλαμπόκι
είτε με καρπούζια κλπ. Ποτέ όμως μαζί με κολοκύθια, γιατί διασταυρώνονται μ’ αυτά και εκφυλίζονται.
Διατήρηση σπόρου
Για την παραγωγή σπόρου, πρέπει να διατηρούνται τα πεπόνια από τα πρώτα πού ωριμάζουν και κατά προτίμηση, εκείνα που
έχουν κανονικό μέγεθος και σχήμα της ποικιλίας και προπάντων πλούσια και με γλυκιά σάρκα. Οι σπόροι πρέπει ν’
αφαιρούνται όταν ωριμάσουν εντελώς, δηλαδή, όταν αρχίσουν να σαπίζουν. Τους πλένουμε και αφού στεγνώσουν,
διατηρούνται σε μέρος ξηρό, μέχρι να τους φυτέψουμε. Η βλαστική τους δύναμη 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

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

