
Dynia
(nie)zwyczajna
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Na szybkie kiełkowanie i wzrost  
roślin wpływ ma słoneczne  
stanowisko i regularne  
podlewanie.

W rodzinie dyniowatych aż roi się od intrygujących gatunków i odmian.
Warto rozsmakować się w cukinii, kabaczkach, a nawet patisonach.

Pod względem botanicznym dynia, jako rośli-
na użytkowa, występuje w kilku gatunkach. 
Mamy więc olbrzymią, piżmową, figolistną 

i zwyczajną. I to właśnie ta ostatnia ma kilka cie-
kawych form. Możemy ją uprawiać pod postacią 
kabaczka, cukinii, patisona, dyni makaronowej 
lub bezłupinowej. Do wyboru, do koloru.

CO GWARANTUJE WYSOKIE PLONY?
Jest to gatunek ciepłolubny, o dość dużych wy-
maganiach glebowych. Preferuje gleby żyzne,  
o wysokim udziale próchnicy i odczynie zbliżo-
nym do obojętnego, a przede wszystkim szybko 
nagrzewające się. Nieodpowiednie pod uprawę 
dyniowatych są podłoża mineralne, zimne, słabo 
przepuszczalne. Dynia ma wysokie wymagania 
wodne ze względu na dużą powierzchnię blaszek 
liściowych, płytki system korzeniowy i masę wy-
twarzanych owoców. Deficyt wody w czasie wzro-
stu skutkuje zwykle drobnieniem owoców. Zapew-
niając roślinom takie warunki, a także pamiętając  Z
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o  odpowiednim nawożeniu, możemy spodzie-
wać się wysokich plonów. Gatunek ten szczegól-
nie docenia zasilanie kompostem. Dobrze reagu-
je również na dokarmianie dolistne nawozami 
wieloskładnikowymi.

ZASADY WYSIEWU
W uprawie wszystkich warzyw z rodziny dynio-
watych zaleca się wysiew w połowie maja bez-
pośrednio do gruntu. Podłoże powinno mieć 
temperaturę około 18-20°C. Można też wówczas 
wysadzić rozsadę. Bez względu na sposób war-
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Im więcej kwiatów 
na cukinii, tym obfit-
sze plonowanie. 

to przestrzegać właściwych odległości między 
nasionami lub sadzonkami. Jeśli dobrze rozmie-
ścimy je na tym etapie, będą miały przestrzeń 
do prawidłowego rozwoju. Idealna rozstawa 
stosowana dla dyni olbrzymiej to 100 x 120 cm 
w rzędach i 120 cm w międzyrzędziach, a dla 
dyni zwyczajnej 60 x 60 cm. Najczęściej prakty-
kuje się siew punktowy po 2 nasiona do dołka, 
na głębokość około 4 cm. Kiedy rośliny wzejdą 
i będą miały po 2-3 listki, można zostawić tylko 
najsilniejszą. 

ZDROWIE NA TALERZU
Owoce dyniowatych zawierają wiele cennych 
dla organizmu składników mineralnych, m.in. 
potas, cynk, beta karoten, kwas foliowy i kukur-
bitacynę. Ta ostatnia jest charakterystyczna wła-
śnie dla tych warzyw. Wśród jej właściwości naj-
większe znaczenie ma to, że pobudza trawienie 
oraz wydzielanie soku żołądkowego. Działa też 
przeciwzapalnie. Taki zestaw minerałów obniża 
poziom złego cholesterolu i pozytywnie wpływa 
na stan cery.

W kuchni zarówno dynie, kabaczki, jak i pa-
tisony doskonale komponują się z ostrymi da-
niami i przyprawami. Warto z nich przyrządzić 
zupy, kotlety, placki, farsz do naleśników, kom-
poty, surówki, kluski i ciasta. Doskonale nadają 
się do zapiekania oraz konserwowania. Tłuszcz 
zawarty w pestkach dyni jest pełnowartościowy  
i lekkostrawny. Spożywajmy je bez obaw.

KTÓRE ROŚLINY WYBRAĆ?
Godną polecenia odmianą dyni olbrzymiej jest 
'Bambino', którą można długo przechowywać. 
Wśród gatunków dyni zwyczajnej na uwagę za-
sługuje kabaczek 'Złoty Cepelin', cukinia 'Soraya' 
oraz patison 'Disco'. Wszystkie rosną i plonują 
niezawodnie. 

NAJLEPSZE ODMIANY  
NA GRZĄDKI

DYNIA OLBRZYMIA 
'BAMBINO'  
Odmiana średnio  
wczesna o kulistych 
owocach o masie do  
15 kg. Cechują się dużą 
zawartością karotenu  
i witaminy C. Rośliny 
mają krzaczasty pokrój.

KABACZEK  
'ZŁOTY CEPELIN' 
Wytwarza lekko żebro-
wane, żółte owoce, po 
3-6 szt. na roślinie.  
Ma silny wzrost i krza-
czasto-płożący pokrój. 
Utrzymuje świeżość  
długo po zerwaniu.

CUKINIA 'SORAYA'  
Ma kształtne, ciemno-
zielone owoce o masie 
2-4 kg. Bardzo dobrze 
zawiązuje je nawet  
w niższych temperatu-
rach. Miąższ jest biały, 
soczysty, kruchy i bar-
dzo smaczny. 

PATISON 'DISCO' 
To wczesna odmiana  
o krzaczastym, zwartym 
pokroju. Owoce mają 
charakterystyczną for-
mę dzwonu z silnie ząb-
kowanym brzegiem. Ro-
ślina bardzo odporna  
na choroby grzybowe.
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