Η ζσιιογή ζπόρωλ είλαη κηα εστάρηζηε θαη δεκηοσργηθή δηαδηθαζία. Υπάρτοσλ ποιιοί
δηαθορεηηθοί ηρόποη γηα λα ηο θάλεης ασηό. Παραθάηω ζα βρείηε θάποηοσς από ασηούς
θαζώς θαη βαζηθές ζσκβοσιές ποσ ζα ζας βοεζήζοσλ ζηελ προζπάζεηα ζας λα δηαηερήζεηε
ηης αγαπεκέλες ζας ποηθηιίες!

ΒΑΙΚΕ ΑΡΥΕ
πιιέγνπκε ζπόξν από ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά θπηά ηεο πνηθηιίαο, ηα πην θαιαίζζεηα, πγηή
θαη ηα πην παξαγσγηθά, ηα νπνία είλαη θαιό λα ηα ζεκαδεύνπκε κε κηα θνξδέια ◊ Πξνζπαζνύκε
λα ζπιιέγνπκε ζπόξν από όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν αξηζκό θπηώλ κηαο πνηθηιίαο
(ηνπιάρηζηνλ 6-12) θαη πεξηζζόηεξα ζηάδηα παξαγσγήο (αξρή, κέζε, ηέινο θαξπνθνξίαο). Έηζη
έρνπκε κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα δηαηεξήζνπκε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο! ◊
Βαζηθό είλαη όηαλ ζπέξλνπκε κηα πνηθηιία λα θξαηάκε ζηελ άθξε κηα κηθξή πνζόηεηα από ην
ζπόξν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαιιηέξγεηα καο θαηαζηξαθεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν.

Νηοκάηα

Κοιοθσζάθη, αγγούρη

πιιέγνπκε ηηο ληνκάηεο όηαλ είλαη
πνιύ ώξηκεο ● Καηόπηλ, ηηο θόβνπκε
νξηδόληηα θαη ηηο ζηύβνπκε πάλσ από
έλα ζνπξσηήξη, γηα λα πέζνπλ κόλν νη
ζπόξνη ● Πιέλνπκε κε άθζνλν λεξό
ηνπο ζπόξνπο κέζα ζην ζνπξσηήξη,
αλαθαηεύνληαο κε ην ρέξη καο ●
Καηόπηλ βάδνπκε ηνπο ζπόξνπο ζε έλα
δνρείν κε λεξό θαη απνκαθξύλνπκε όηη
επηπιέεη
(αθαηάιιεινη
ζπόξνη,
ππνιείκκαηα ζάξθαο, θινύδαο, θιπ.) ●
ηξαγγίδνπκε ηνπο ζπόξνπο θαη ηνπο
απιώλνπκε
ζε
ιαδόθνιια
γηα
λα
μεξαζνύλ.

Γηαιέγνπκε πγηή θπηά θαη ζεκαδεύνπκε
ραξάδνληαο ειαθξά έλα Χ κε καραίξη ηνλ 2ν
ή 3ν θαξπό ● Φξνληίδνπκε λα θόβνπκε ηνπο
επόκελνπο θαξπνύο όηαλ είλαη πνιύ κηθξνί
● Όηαλ ν θαξπόο γίλεη θίηξηλνο θαη
ζθιεξόο θαη ζηακαηήζεη λα κεγαιώλεη,
ηνλ αθήλνπκε άιιεο δέθα κέξεο πάλσ ζην
θπηό θαη κεηά ηνλ θόβνπκε ● Κόβνπκε θαηά
κήθνο πξνζεθηηθά, λα κελ ηξαπκαηίζνπκε
ηνπο ζπόξνπο ● Κάησ από κηα βξύζε,
πηέδνπκε ηνπο ζπόξνπο κε ηα δάρηπιά καο
θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ λεξνύ, πξνθεηκέλνπ
λα μεθνιιήζνπλ από ηε ζάξθα θαη λα
πέζνπλ ζε έλα ζνπξσηήξη ● Πιέλνπκε θαιά
ηνπο ζπόξνπο θαη απνκαθξύλνπκε ηπρόλ
ππνιείκκαηα ● ηξαγγίδνπκε ηνπο ζπόξνπο
θαη ηνπο απιώλνπκε ζε ιαδόθνιια γηα λα
μεξαζνύλ
ΠΡΟΟΥΗ:
Γηα
ηηο
κεγάιεο
θνινθύζεο δελ ηζρύνπλ ηα παξαπάλσ. Σηο
αθήλνπκε λα σξηκάζνπλ όιεο πάλσ ζην θπηό
θαη
όηαλ
ηηο
θόςνπκε
γηα
θαγεηό,
κπνξνύκε λα θξαηήζνπκε ην ζπόξν ηνπο.

Καρπούδη, πεπόλη
Γηαιέγνπκε ηνπο πην σξαίνπο θαη
κεγάινπο θαξπνύο από πγηή θπηά θαη
ηνπο
ζεκαδεύνπκε
ραξάδνληαο
επηθαλεηαθά έλα Χ ● πιιέγνπκε ηνπο
θαξπνύο όηαλ έρνπλ σξηκάζνπλ πνιύ
θαιά. Σα πεπόληα είλαη ώξηκα όηαλ
απνθνιιώληαη εύθνια από ην θπηό. Σα
θαξπνύδηα είλαη ώξηκα όηαλ μεξαζεί
ην θύιιν θαη ν έιηθαο πνπ βξίζθνληαη
ζηελ
άθξε
ηνπ
κίζρνπ
ηνπο
●
Αθαηξνύκε ηνπο ζπόξνπο από ηνπο
θαξπνύο θαη ηνπο πιέλνπκε θαιά γηα
λα απνκαθξύλνπκε ηπρόληα ππνιείκκαηα
θαη άδεηνπο ζπόξνπο ● ηξαγγίδνπκε
ηνπο ζπόξνπο θαη ηνπο απιώλνπκε ζε
ιαδόθνιια γηα λα μεξαζνύλ.

Πηπερηά
Γηαιέγνπκε πγηή θπηά θαη ζεκαδεύνπκε κε
θνξδέια ηνλ 2ν ή 3ν θαξπό (έλα θαξπό ζε
θάζε θπηό) ● Αθήλνπκε λα σξηκάζνπλ πνιύ,
έσο όηνπ θνθθηλίζνπλ θαη δαξώζνπλ ●
Παξάιιεια θξνληίδνπκε λα θόβνπκε όινπο
ηνπο ππόινηπνπο θαξπνύο πνπ παξάγεη ην
θπηό, πξηλ σξηκάζνπλ εληειώο ● ηε
ζπλέρεηα αλνίγνπκε ηνπο θαξπνύο θαη
μερσξίδνπκε ηνπο ζπόξνπο κε ηα δάρηπια ●
Σέινο ηνπο απιώλνπκε ζε ιαδόθνιια γηα λα
ζηεγλώζνπλ ΠΡΟΟΥΗ: Φνξάκε πάληα γάληηα
όηαλ παίξλνπκε ηνπο ζπόξνπο από θαπηεξή
πηπεξηά!

Μειηηδάλα
Γηαιέγνπκε πγηή θπηά θαη ζεκαδεύνπκε κε θνξδέια ηνλ 2ν ή 3ν θαξπό (έλα θαξπό ζε θάζε
θπηό) ● Αθήλνπκε ηνλ θαξπό απηόλ λα σξηκάζεη ηειείσο, ώζπνπ λα γίλεη θίηξηλνο θαη
ζθιεξόο ● Παξάιιεια θξνληίδνπκε λα θόβνπκε όινπο ηνπο ππόινηπνπο θαξπνύο πνπ παξάγεη
ην θπηό, πξηλ σξηκάζνπλ εληειώο ● πιιέγνπκε ηνπο θαξπνύο πνπ ζεκαδέςακε θαη ηνπο
ραξάδνπκε ειαθξά κε ην καραίξη ζε ηξεηο κεξηέο ● Βνπηάκε γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα ζην
λεξό ηνλ ραξαγκέλν θαξπό θαη ακέζσο κεηά ηνλ αθήλνπκε ζηνλ ήιην ● Δπαλαιακβάλνπκε
απηήλ ηε δηαδηθαζία γηα ηξεηο κέξεο ● Αθήλνπκε ηηο κειηηδάλεο ζηνλ ήιην γηα κεξηθέο
κέξεο αθόκε κέρξη λα καιαθώζνπλ ● Κόβνπκε ηνπο θαξπνύο θαηά κήθνο ζηε κέζε πάλσ από
έλα ζνπξσηήξη ● Με ηε βνήζεηα ηνπ λεξνύ, θάησ από κηα βξύζε πηέδνπκε κε ηα δάρηπια
γηα λα βγνπλ νη ζπόξνη από ηε ζάξθα ● Ξεβγάδνπκε ηνπο ζπόξνπο θαη απνκαθξύλνπκε ηπρόλ
ππνιείκκαηα ● Καηόπηλ βάδνπκε ηνπο ζπόξνπο ζε έλα δνρείν κε λεξό θαη απνκαθξύλνπκε
όηη επηπιέεη (αθαηάιιεινη ζπόξνη, ππνιείκκαηα ζάξθαο, θινύδαο, θιπ.) ● ηξαγγίδνπκε
ηνπο ζπόξνπο θαη ηνπο απιώλνπκε ζε ιαδόθνιια γηα λα μεξαζνύλ ● ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε
πνιιήο πγξαζίαο θαη δέζηεο, νη ζπόξνη θηλδπλεύνπλ λα θπηξώζνπλ θαη ρξεηάδεηαη λα
ππνβνεζήζνπκε θαη λα επηζπεύζνπκε ηελ δηαδηθαζία μήξαλζεο (π.ρ. κε έλαλ αλεκηζηήξα).

Φαζόιη, αραθάς,
θοσθί

Μαρούιη, ραδίθη, αληίδη, θαρόηο, άλεζος, καϊληαλός,
ζέιηλο, ρόθα, ιάταλο, κπρόθοιο, θοσλοσπίδη, ρεπάλη

Γηαιέγνπκε
ηα
πην
εύξσζηα
θπηά
θαη
αθήλνπκε ηνλ 2ν ή 3ν
θαξπό
ακάδεπην
ζε
θάζε
θπηό
●
πιιέγνπκε
ηνπο
ππόινηπνπο θαξπνύο αλ
ζέινπκε ● Αθήλνπκε ην
θπηό
λα
μεξαζεί
εληειώο ● Παίξλνπκε
ηνπο μεξνύο θαξπνύο
θαη
αθαηξνύκε
ην
ζπόξν.

Αθήλνπκε ηα θπηά πνπ επηιέμακε γηα ζπόξν, λα αλζίζνπλ θαη
λα ζπνξηάζνπλ ● ε πεξηνρέο κε βαξύ ρεηκώλα, όηαλ
πξόθεηηαη γηα ιαραληθά πνπ δίλνπλ ζπόξν ηνλ δεύηεξν
ρξόλν, κπνξνύκε λα κεηαθπηεύζνπκε ηα θπηά θαη λα ηα
απνζεθεύζνπκε γηα λα «μερεηκσληάζνπλ». Αθνύ ηα βάινπκε ζε
έλα ηειάξν θαη ηα θαιύςνπκε κε άκκν, ηα ηνπνζεηνύκε ζε
κέξνο αζθαιέο από ηνλ παγεηό θαη λσξίο ηελ άλνημε ηα
θπηεύνπκε ζηηο λέεο ηνπο ζέζεηο γηα λα νινθιεξώζνπλ ηνλ
θύθιν ηνπο ● Όηαλ νη πεξηζζόηεξνη ζπόξνη είλαη ώξηκνη,
θόβνπκε ηηο θνξπθέο ησλ θπηώλ θαη ηηο θξεκάκε αλάπνδα ζε
μεξό κέξνο κε έλα ηαςί από θάησ, γηα λα πέθηνπλ νη ζπόξνη
● Αξγόηεξα ηηλάδνπκε θαη ηνπο ππόινηπνπο ζπόξνπο πνπ δελ
έρνπλ πέζεη κόλνη ηνπο θαη θνζθηλίδνπκε γηα λα κείλεη ν
ζπόξνο θαζαξόο.

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ - ΤΝΣΗΡΗΗ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΞΔΡΑΙΝΟΝΣΑΙ Δ ΚΙΔΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΑΔΡΙΕΟΜΔΝΟ ΜΔΡΟ! Σνπο κεγάινπο
ζπόξνπο, θαιό ζα ήηαλ λα ηνπο αλαθαηεύνπκε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα θαιύηεξν
αεξηζκό ◊ Οη ζπόξνη κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ κε αζθάιεηα ΜΟΝΟ όηαλ είλαη εληειώο μεξνί
(πξαθηηθά, απηό ζεκαίλεη γηα ηνπο κηθξνύο, καθξόζηελνπο ζπόξνπο λα ζπάλε όηαλ ηνπο
ιπγίδνπκε θαη γηα ηνπο κεγάινπο ζπόξνπο λα ζξπκκαηίδνληαη όηαλ ηνπο ρηππάκε κε έλα ζθπξί
θαη όρη λα ιηώλνπλ) ◊ Μπνξνύκε λα ηνπο ζπζθεπάζνπκε ζε ράξηηλα ή πθαζκάηηλα ζαθνπιάθηα,
είηε ζε γπάιηλα βαδάθηα. ε θάζε πεξίπησζε ηνπο πξνθπιάζζνπκε από πξνζβνιέο ηξσθηηθώλ θαη
εληόκσλ ◊ Βάδνπκε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο θαη ην ζπόξν, ζε θάζε ζπζθεπαζία
(όλνκα πνηθηιίαο, εκεξνκελία ζπγθνκηδήο, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνύ, πξνέιεπζε ηνπ ζπόξνπ
θιπ.) ◊ Οη ζπόξνη δηαηεξνύληαη ζε θαζαξό, ζθηεξό, δξνζεξό θαη μεξό κέξνο γηα 3-5 ρξόληα
θαηά κέζν όξν. Πξνζνρή ζέιεη ζε νξηζκέλα είδε πνπ έρνπλ δηάξθεηα δσήο πνιύ κηθξόηεξε (πρ
κατληαλόο: 1 ρξόλν!).
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