
Z WŁASNEJ DZIAŁKI

Pod względem botanicz-
nym, jako roślina użyt-
kowa, dynia występuje 

w kilku gatunkach. Mamy więc 
olbrzymią, piżmową, figolistną 
i zwyczajną. Tę ostatnią znamy 
w formie cukinii, kabaczka 
i patisona oraz dyni makaro-
nowej czy bezłupinowej.

SPOSÓB NA PLONY
Wszystkie dynie są ciepłolub-
ne oraz mają duże wymagania 
co do gleby i wody. Preferują 
szybko nagrzewające się, ży-
zne ziemie, o wysokim udziale 

próchnicy i odczynie zbliżonym 
do obojętnego. Nieodpowied-
nie są gleby mineralne, zimne, 
słabo przepuszczalne.

Dynie mają również spore 
zapotrzebowanie na wodę, ze 
względu na dużą powierzch-
nię blaszek liściowych, płytki 
system korzeniowy i masę wy-
twarzanych owoców. Deficyt 
wilgoci skutkuje drobnieniem 
plonów. Przy zapewnieniu 
optymalnych warunków i od-
powiednim nawożeniu, mo-
żemy spodziewać się obfitych 
zbiorów wysokiej jakości.

Dyniowate uprawia się z sie-
wu bezpośrednio do gruntu 
lub z rozsady. Zalecany ter-
min wysiewu to połowa maja. 
Optymalna rozstawa dla dyni 
olbrzymiej wynosi 100-120 cm 
w rzędach i 120 cm w między-
rzędziach, a dla zwyczajnej 
60 x 60 cm. Najczęściej stosuje 
się siew punktowy po 2 nasiona.

SAMO ZDROWIE
Owoce dyni zawierają cenne dla 
organizmu składniki mineralne, 
m.in. potas, cynk, witaminę E, 
beta karoten, kwas foliowy i ku-

kurbitacynę. Obniżają poziom 
złego cholesterolu i pozytyw-
nie wpływają na cerę. Zawarty 
w pestkach tłuszcz dostarcza 
wartościowych kwasów Ome-
ga. Delikatne owoce doskonale 
komponują się z przyprawami 
i świetnie sprawdzają w da-
niach na ostro. Przyrządza się 
z nich zupy kremy, kotlety, plac-
ki, farsz do naleśników, kom-
poty, surówki, kluski, a nawet 
ciasta. Mogą być gotowane, 
smażone, zapiekane oraz kon-
serwowane. Z dyni olbrzymiej 
pozyskuje się także pestki.

Dynia i drużyna 
polecane odmiany
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Rodzina dyniowatych to nie tylko pomarańczowe kule. Miejsca 
na grządce domagają się popularne cukinie i intensywnie żółte 
kabaczki, a nawet mocno żebrowane, subtelne patisony.

Obfitość zbiorów zależy od ilości kwiatów, jakie zawiąże roślina. Aby było ich jak najwięcej, nie możemy dopuścić 
do przesuszenia podłoża. Optymalny poziom wilgoci jest także niezbędny do wykształcenia się dorodnych owoców.
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Dynia olbrzymia 'Bambino'
Odmiana średnio wczesna 
o owocach kulistych, jasnopo-
marańczowych, osiągających 
wagę do 15 kg. Miąższ zwarty, 
ciemnopomarańczowy, soczy-
sty i kruchy. Idealny na zupy. 
Rośliny mają krzaczasty pokrój 
i silnie się rozrastają. 

Kabaczek 'Złoty Cepelin'
Wytwarza 3-6 szt. cylindrycz-
nych, gładkich, lekko żebro-
wanych owoców. Ich średnia 
waga to 2-3 kg. Młody owoc 
jest seledynowy, a dojrzały 
żółto-złoty. Miąższ delikatny 
i bardzo smaczny. Rośliny silnie 
rosnące, krzaczasto-płożące.

Cukinia 'Soraya'
Odmiana o bardzo kształtnych 
owocach o długości do 50 cm 
i masie 2-4 kg. Mają ciemno-
zieloną barwę i biały, soczysty, 
kruchy i smaczny miąższ. 
Roślina słabo rozkrzewiona, 
o ciemnozielonych pędach 
i liściach. Plonuje obficie.

Patison 'Disco'
Wczesna odmiana, o krzacza-
stym, zwartym pokroju. Cha-
rakterystyczne owoce przy-
bierają formę dzwonu z silnie 
ząbkowanym brzegiem. Kolor 
skórki w miarę dojrzewania 
zmienia się z jasnozielonego 
na białokremowy. 
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4 NAJLEPSZE GATUNKI DO TWOJEGO WARZYWNIKA

CO WYSIEWAĆ?
Polecane odmiany to m.in.
✿ dynia olbrzymia 'Bambino' 
– idealna do przechowywania. 
Owoce zawierają sporo karote-
nu i witaminy C.
✿ kabaczek 'Złoty Cepelin' – 
długo utrzymuje świeżość po 
zerwaniu. 
✿ cukinia 'Soraya' – dobrze 
plonuje nawet przy niskich 
temperaturach.
✿ patison 'Disco' – charaktery-
zuj się wysoką odpornością na 
choroby grzybowe.

Pod uprawę gatunków 
dyniowatych nie nadają 
się gleby mineralne 
i słabo przepuszczalne.

W zależności od odmiany,
cukinie mogą mieć 
kremowo-zieloną skórkę 
lub dojrzewając, zmienić 
barwę na ciemnozieloną.

Dyniowate narażone są na choroby grzybowe. Jedną 
z nich jest np. antraknoza. Wywołują ją patogeny 
zimujące w glebie i resztkach roślinnych, dlatego 
przed wysiewem starannie oczyśćmy zagony. 


