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Περιεχόμενα: 1. Καταπολζμθςθ δάκου τθσ ελιάσ
2. Οικιακι λαχανοκομία: Μθχανικι καταπολζμθςθ Pieris Brassicae
του λάχανου και μθχανικι καταπολζμθςθ δορυφόρου τθσ πατάτασ
3. Άλλο πεπόνι Άργουσ και άλλο πεπόνι Αγίου Βαςιλείου.
Διαφορά ςπερμάτων πεπονιϊν Άργουσ και Αγίου Βαςιλείου.
Διαφορζσ πεπονιϊν Άργουσ και Αγίου Βαςιλείου.

1. ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΔΑΚΟΤ ΣΗ ΕΛΙΑ
Κόβουμε κλαράκια αγριελιάσ ανά 10 εκατοςτά και τα βάηουμε με
τουλάχιςτον 50 λίτρα νεροφ ςε πλαςτικό βαρζλι. Ανακατεφουμε
κακθμερινά. Σε τρεισ εβδομάδεσ είναι ζτοιμο. Αρχζσ Ιουνίου
βάηουμε το μίγμα νεροφ και αγριελιάσ ςε πλαςτικά μπουκάλια
που τα τρυπάμε και τα κρεμάμε ςε κάκε ελιά.
Πθγι: Ανδρζασ Στρουμποφλθσ, εκελοντισ
Μια μζρα που είχα επιςκεφκεί τον ελαιϊνα μίασ αγρότιςςασ τθν
ακοφω να φωνάηει. Πρόςεχε που πατάσ γεωπόνε! Είναι ο κονιζός
το χορτάρι που ωφελεί τον ελαιϊνα. Τον κονιηό τον ζχω
ςυναντιςει ςτθ Τενζα, τον Σαρωνικό, τθν Περαχϊρα αλλά δεν
τον ζχω ςυναντιςει ςτθ Βόχα. Λείπει ο ξενιςτισ το χορτάρι που
τραβάει τον δάκο και ομολογουμζνωσ οι προςβολζσ από δάκο
είναι εντονότερεσ ςτθ Βόχα από τισ άλλεσ περιοχζσ.
Πθγι: Άρθσ Ηλίασ, γεωπόνοσ εκελοντισ
2. ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ:
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ Πιερίς ( Pieris Brassicae ) ΣΟΤ
ΛΑΧΑΝΟΤ
Πιερίσ ( Pieris Brassicae ) είναι λεπιδόπτερο.
Η κάμπια τθσ λευκισ πεταλοφδασ των Σταυρανκϊν με μαφρεσ
ρίγεσ, που απομυηά τα φφλλα, καταπολεμάται ςτθν βιολογικι
γεωργία με ψεκαςμοφσ με αλεφρι ςίκαλθσ ι με βάκιλο
Θουριγγίασ ( Bacillus Thurigiensis).

Τθν περίοδο τθσ ωοτοκίασ εναποκζτει ςε κυψελοειδι μορφι
κίτρινα αυγά ςτθν κάτω επιφάνεια των φφλλων και τα
απομακρφνουμε με τα δάχτυλά μασ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΟΤ ΔΟΡΤΦΟΡΟΤ ΣΗ ΠΑΣΑΣΑ
Ο δορυφόροσ είναι ακίνθτοσ και μποροφμε να τον πιάςουμε και
να τον απομακρφνουμε. Αν είναι κθλυκόσ ζχει και υγρά, αν είναι
αρςενικόσ δεν ζχει. Τθν περίοδο τθσ ωοτοκίασ δθμιουργεί ςε
κυψελοειδι μορφι κίτρινα αυγά που μποροφμε επίςθσ να τα
απομακρφνουμε.
Πθγι: Κϊςτασ Κόνδθσ, γεωπόνοσ
3. ΆΛΛΟ ΠΕΠΟΝΙ ΆΡΓΟΤ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΕΠΟΝΙ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΜΑΣΩΝ ΠΕΠΟΝΙΟΤ ΑΡΓΕΙΣΙΚΟΤ ( ΜΠΑΚΙΡΙ) ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΙΟΤ
ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ

Πάντα ςε κάκε πεπόνι μπακίρι υπάρχουν δυο ςπζρματα καφζ
χρϊματοσ.
Πθγι: Κϊςτασ Κόνδθσ, γεωπόνοσ
ΔΙΑΦΟΡΕ ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΆΡΓΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ.

ΑΡΓΙΣΙΚΑ ι ΜΠΑΚΙΡΙΑ ( γιατί είναι πολφ γλυκά):
Ζχουν καρπό με ςχιμα μακρουλό μζτριου μζχρι μεγάλο μζγεκοσ,
φλοφδα καρποφ κιτρινωπι μζχρι πορτοκαλί με ςχιςμζσ ηάρεσ ςτθ
φλοφδα τουσ και τα λζμε και ψωριάρικα και ςάρκα καρποφ
κιτρινοπράςινθ. Είναι πολφ αρωματικά και πολφ νόςτιμα.

ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ:
Ζχουν ζντονεσ ςχιςμζσ ραβδϊςεισ, ςτθ φλοφδα τουσ και είναι πιο
μακρουλά και λιγότερο πλατιά από τα Αργίτικα.

Πθγι: Λευτζρθσ Στακόπουλοσ, γεωπόνοσ εκελοντισ
Τα πεπόνια Λουτρακίου, ι χίνου ι αεροδρομίου Λεχαίου είναι
απλά οι δυο προαναφερκείςεσ ποικιλίεσ αργίτικα ι Αγίου
Βαςιλείου γιατί όταν καλλιεργοφνται ςτουσ τόπουσ αυτοφσ είναι
ιδιαίτερα νόςτιμα και παραγωγικά.

Κατά μία εκδοχι ο Σχίνοσ είναι θ περιοχι που ξεκίνθςε θ καλλιζργεια
του πεπονιοφ.

