e-content no 11293Bio@gro Project

Τεχνικές Βιολογικής
Καλλιέργειας Μελιτζάνας

Βιολογική Καλλιέργεια Μελιτζάνας
Επιστηµονικό όνοµα: Solanum melongena L..
Οικογένεια: Solanaceae.
Κοινό όνοµα: µελιτζάνα.
Περιοχές καλλιέργειας: σε όλη την Ελλάδα κυρίως σε υπαίθριες καλλιέργειες.
Καταγωγή-ιστορικό: Κατάγεται από την Ινδία όπου έχει βρεθεί άγρια µορφή του
φυτού. Η διάδοσή της στην Ευρώπη έγινε από εµπόρους κατά τον 13 αιώνα µ.Χ. Το
αγγλικό όνοµα της µελιτζάνας (eggplant) οφείλεται σε κάποιες ποικιλίες που
παράγουν ωοειδείς καρπούς λευκού χρώµατος που µοιάζουν µε αυγό κότας.
Στην Ελλάδα η παραγωγή της µελιτζάνας καταναλώνεται σχεδόν ολόκληρη στην
εγχώρια αγορά, ενώ µικρές ποσότητες εξάγονται σε άλλες χώρες.
Περιγραφή του φυτού: Φυτό ετήσιο ή πολυετές στις τροπικές ζώνες, µε όρθια
ανάπτυξη που φτάνει σε ύψος τα 60-120 cm. Σχηµατίζει έναν κεντρικό βλαστό, ο
οποίος µε την πάροδο του χρόνου ξυλοποιείται, και πολλούς πλευρικούς βλαστούς
από τις βάσεις των φύλλων. Σε αντίθεση µε την πιπεριά έχει βλαστάνουσα κορυφή.
Το φυτό σχηµατίζει µια κεντρική ρίζα και αρκετές δευτερεύουσες και ριζικά τριχίδια,
ωστόσο µετά την µεταφύτευση αναπτύσσονται κυρίως πλευρικές ρίζες. Τα φύλλα
είναι µεγάλα, ακέραια, ελλειψοειδή µε τρίχες και χνούδι, ενώ αρκετές φορές στις
νευρώσεις φέρουν αγκάθια. Τα άνθη εµφανίζονται µονήρη ή σε ταξιανθίες που
αποτελούνται από 2-3 άνθη και σχηµατίζονται πάνω στους βλαστούς. Το µέγεθος των
ανθέων ποικίλει ανάλογα µε την θέση τους πάνω στο φυτό µε τα µεγάλα άνθη να
δίνουν και µεγάλους καρπούς ενώ όσο µικρότερο µέγεθος έχουν µειώνεται και η
πιθανότητα να δώσουν καρπούς. Ο καρπός της µελιτζάνας έχει σχήµα που ποικίλει
ανάλογα µε την ποικιλία. Έτσι µπορεί να είναι επιµήκης κυλινδρικός µε
αντιπροσωπευτική την ποικιλία του «΄Αργους» ή «Τσακώνικη». Επίσης ο καρπός
µπορεί να έχει σφαιρικό ή απιοειδές σχήµα, γνωστός και ως «φλάσκα», µε πιο
χαρακτηριστική ποικιλία αυτή της «Σύρου». Το χρώµα του καρπού είναι και αυτό
χαρακτηριστικό της κάθε ποικιλίας και ποικίλει από βαθύ ως ανοικτό ιώδες, ενώ
υπάρχουν ποικιλίες µε άσπρο ή πράσινο χρώµα. Επίσης το χρώµα µπορεί να έχει
ραβδώσεις, ενώ η επιφάνειά του είναι λεία και γυαλιστερή. Η σάρκα του καρπού
είναι λευκή και συµπαγής. Ο κάλυκας του καρπού φέρει αγκάθια γεγονός που απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή κατά την συγκοµιδή ώστε να µην προκαλείται τραυµατισµός των
καρπών.
Η µέση σύσταση του καρπού είναι: νερό 93%, πρωτεΐνες 1.2%, υδατάνθρακες 3.5-5.5
%, λίπη 0.2%.
Ποικιλίες: Οι ποικιλίες µελιτζάνας που καλλιεργούνται στην Ελλάδα είναι κυρίως οι
εξής: Black Beauty, Long Purple, Black Magic, Άργους , Σύρου κ.λ.π., ενώ
αντίστοιχα τα υβρίδια F1: Bonica F1, Delica F1, Black King F1, Zenith F1, Festival
F1 και Black Mamouth F1.
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Πολλαπλασιασµός: Η µελιτζάνα πολλαπλασιάζεται µε σπόρο. Κατά κανόνα
εφαρµόζεται η τεχνική της µεταφύτευσης στον πολλαπλασιασµό της.
Καλλιεργητικές φροντίδες
Πότισµα: Ιδιαίτερα απαιτητικό σε νερό φυτό. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για την
καλλιέργεια της µελιτζάνας είναι ότι συνήθως εφαρµόζεται συγκαλλιέργεα µε
βασιλικό. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή το φυτό του βασιλικού είναι πιο ευαίσθητο
στην έλλειψη νερού, αποτελώντας δείκτη για τον κατάλληλο χρόνο εφαρµογής
ποτίσµατος, µε αποτέλεσµα να δέχονται και τα φυτά της µελιτζάνας τις κατάλληλες
δόσεις νερού. Αυτός πιθανόν να είναι και ο λόγος που σύµφωνα µε τους παραγωγούς
οι καρποί της µελιτζάνας είναι λιγότερο πικροί όταν συγκελλιεργούνται µε βασιλικό
Λίπανση: Είναι φυτό µε ιδιαίτερα µεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά,
δεδοµένου ότι είναι λαχανικό που καλλιεργείται για τον καρπό του. Οι ανάγκες του
φυτού πρέπει να καλύπτονται µε επιφανειακές λιπάνσεις όπου ιδιαίτερη έµφαση
πρέπει να δίνεται ώστε ο λόγος Ν:K να παίρνει τιµές 1:1. Σε περιπτώσεις
βλαστοµανίας ο λόγος αυτός παίρνει τιµές 1:2, ενώ όταν η βλάστηση είναι
περιορισµένη πρέπει η αναλογία Ν:K να είναι 2:1.
Μεταφύτευση: Τα φυτά µεταφυτεύονται όταν έχουν σχηµατίσει 4 περίπου
πραγµατικά φύλλα. Στο συγκεκριµένο µέγεθος τα φυτά φτάνουν 4-8 εβδοµάδες
περίπου µετά την σπορά. Οι αποστάσεις µεταξύ των γραµµών είναι 100-120 cm και
επί των γραµµών 60-75 cm. Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα των διπλών γραµµών τότε
οι αποστάσεις είναι 50 cm µεταξύ των διπλών γραµµών, 100 cm µεταξύ των ζευγών
γραµµών και 50 cm επί των γραµµών φύτευσης.
Κλάδεµα-Υποστύλωση: Αποτελεί απαραίτητη φροντίδα από τα αρχικά στάδια
ανάπτυξης του φυτού, προκειµένου να επιτύχουµε την δηµιουργία ισχυρού στελέχους,
όπου και αφαιρούµε τους πλευρικούς βλαστούς που αναπτύσσονται στις µασχάλες
των φύλλων (βλαστολόγηµα) κρατώντας 2-4 βλαστούς ανά φυτό. Επιπλέον όσο
αναπτύσσεται το φυτό πρέπει να αφαιρούνται τα παλαιότερα φύλλα προκειµένου να
επιτύχουµε καλύτερες συνθήκες αερισµού και φωτισµού µε καλύτερα αποτελέσµατα
τόσο στην υγιεινή του φυτού όσο και στην ποιότητα των παραγοµένων καρπών
(αποφύλλωση). Μια φορά την εβδοµάδα πρέπει να γίνεται αφαίρεση των νέων
βλαστών από την κορυφή, καθώς όπως προαναφέρθηκε είναι φυτό µε βλαστάνουσα
κορυφή.
Μια άλλη επέµβαση κλαδέµατος είναι η αφαίρεση των δευτερευόντων ανθέων σε
κάθε θέση καρποφορίας, καθώς και η αφαίρεση της ξηράς στεφάνης από τους
καρπούς που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Η τελευταία επέµβαση στοχεύει στην
µείωση της προσβολής του φυτού από βοτρύτη.
Η υποστύλωση του φυτού είναι ίδια µε αυτή που εφαρµόζεται στην τοµάτα µε την
χρήση πασσάλων ή καλαµιών που τοποθετούνται εκατέρωθεν στην άκρη της κάθε
γραµµής φύτευσης και πάνω τους δένονται σύρµατα, αρχικά στα 60-70 cm και στη
συνέχεια 1 ή 2 σύρµατα κάθε 40 cm, ώστε να ακουµπούν σε αυτά τα φυτά κατά την
ανάπτυξή τους. Επίσης µπορεί τα φυτά να δεθούν µε κατακόρυφους σπάγκους από τα
οριζόντια σύρµατα που περνούν πάνω από τις γραµµές φύτευσης.
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Εχθροί και ασθένειες: Οι συνηθέστεροι εχθροί του φυτού της µελιτζάνας είναι οι
αφίδες, ο τετράνυχος και ο αλευρώδης, ενώ όσον αφορά στις ασθένειες, προβλήµατα
µπορούν να προκαλέσουν ο βοτρύτης και το ωίδιο. Από τις ιολογικές ασθένειες οι
κυριότερες είναι ο ιός του µωσαϊκού της τοµάτας και του αγγουριού.
Ο έλεγχος των εχθρών και των ασθενειών στην βιολογική γεωργία συνίσταται στην
αποφυγή της χρήσης οποιουδήποτε µη επιτρεπόµενου χηµικού σκευάσµατος.
Εποµένως, προκειµένου να ελεγχθούν οι εχθροί και οι ασθένειες οδηγούµαστε στην
χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και υβριδίων, στην εξασφάλιση γόνιµου εδάφους και
βιοποικιλότητας, στην χρήση φραγµάτων που εµποδίζουν την εξάπλωση των εχθρών,
στην χρήση παγίδων για τα έντοµα εχθρούς, στην προσέλκυση και διατήρηση των
φυσικών αρπακτικών των εχθρών, στην απολύµανση του εδάφους µε ατµό και στην
χρήση µόνο επιτρεπτών χηµικών σκευασµάτων. Για πιπεριά συνιστάται η χρήση
αρπακτικών, παρασίτων και µικροοργανισµών για τις αφίδες και τον αλευρώδη και
αρπακτικών για τον τετράνυχο, ενώ για τις ασθένειες η χρήση φυσικών χηµικών
προϊόντων (θείο, χαλκός) και µικροβιακών παραγώγων.
Συγκοµιδή: Η συγκοµιδή ξεκινά 3,5-5 µήνες µετά την σπορά, ανάλογα µε την εποχή
σποράς και την ποικιλία, ενώ από την άνθιση µέχρι τη συγκοµιδή του καρπού
µεσολαβούν από 15-20 ηµέρες για τις πιο πρώιµες ποικιλίες, ως 35-40 για τις πιο
όψιµες. Ο καρπός της µελιτζάνας συγκοµίζεται όταν είναι φυσιολογικά ανώριµος. Το
ώριµο στάδιο συγκοµιδής διακρίνεται από το µέγεθος του καρπού και από τη
γυαλάδα της εξωτερικής επιφάνειας. Όταν ο καρπός αρχίζει να θαµπώνει τότε µπαίνει
στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίµανσης και πλέον δεν είναι κατάλληλος για
κατανάλωση. Το στάδιο ωρίµανσης του καρπού µπορεί να εξακριβωθεί και µε την
άσκηση πίεσης µε τον αντίχειρα στην πλευρική επιφάνεια του καρπού. Αν στον
καρπό δεν µένει αποτύπωµα λόγω της πίεσης τότε ο καρπός είναι άγουρος. Όσο
ωριµάζει ο καρπός η σάρκα του γίνεται πιο µαλακή, µε αποτέλεσµα η άσκηση πίεσης
να αφήνει αποτύπωµα πάνω στην επιφάνειά του.
Η συγκοµιδή των καρπών συνιστάται να γίνεται 1 φορά την εβδοµάδα ή 1 φορά ανά
2 εβδοµάδες όταν επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες. Ο καρπός πρέπει να αφαιρείται
µε µαχαίρι ή ψαλίδι, ενώ µαζί µε τον καρπό θα πρέπει να κόβεται και µέρος του
µίσχου. Επειδή ο µίσχος είναι σκληρός και φέρει αγκάθια θα πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην τραυµατίζονται οι καρποί µεταξύ τους.
Χρήσεις: Το φυτό χρησιµοποιείται για τους καρπούς του οι οποίοι βρίσκουν χρήση
στην καθηµερινή διατροφή του ανθρώπου.
Συντήρηση: Οι καρποί της µελιτζάνας συντηρούνται στους 10-15 °C και Σ.Υ.=8095% για 2-3 εβδοµάδες. Για σύντοµη αποθήκευση των 7-10 ηµερών εφαρµόζονται
7-10 °C και Σ.Υ.=90-95%. Θερµοκρασίες µικρότερες των 10 °C και µεγαλύτερες των
20 °C πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλούν καταστροφή των καρπών.
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