


ΜΕΛΗ: 
•  Γεωργόπουλος Παναγιώτης 

•  Αραμπατζάκης Βασίλης   

•  Αντωνοπούλου Ακριβή  

•  Γιάτα Κλίντον  

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Παρασκευόπουλο  



 Ιστορικό Πλαίσιο:  
 - Πρωτοεμφανίστηκε πριν από 5.000 χρόνια στην 

Αφρική.  

 - Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το καλλιεργούσαν συστηματικά 
και, χάρη στη μεγάλη περιεκτικότητά του σε νερό 
(90%), το χρησιμοποιούσαν ως εναλλακτική πηγή 
νερού στα ταξίδια τους.  

 - Το καρπούζι επίσης αναφέρεται και στην βίβλο ως το 
φαγητό που έτρωγαν οι αρχαίοι Ισραηλινοί την περίοδο 
αιχμαλωσίας τους στην Αίγυπτο.  

 - Από τον 10 αι., τα καρπούζια καλλιεργούνταν στην 
Κίνα, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη παραγωγός 
καρπουζιών.Από τον 13ο αι.  





 Ένας από τους πιο δροσιστικούς καρπούς του 

καλοκαιριού είναι αυτός του φυτού της καρπουζιάς. 

Χαρακτηριστικό του γνώρισμα αποτελεί η συνήθως 

ερυθρόχρωμη ιδιαιτέρως απολαυστική πλούσια 

υδαρής σάρκα του η οποία μπορεί να 

καταναλώνεται κυρίως υπό τη μορφή δροσιστικού 

φρούτου, αναψυκτικού, ποτού ή ελαφρού φαγητού 

με τη συνοδεία του περίφημου τυριού της φέτας.  

 Υπάρχουν πολλές ποικιλίες καρπουζιών αλλά 5 

είναι άξια αναφοράς:  

 



Ποικιλίες  

 

 Η τσινκουαντίνα, η οποία 
χαρακτηρίζεται από παχιά φλούδα και 
σάρκα όχι πολύ γλυκιά 

 Η ρομανιόλα ή Γαλλική, της οποίας 
η φλούδα έχει μεσαίο πάχος 
και  εξωτερικά έχει χρωματικές 
λωρίδες πράσινες και μαυριδερές 

 Η λομβαρδική, χαρακτηρίζεται από 
το μεγάλο της καρπό τη λεπτή φλούδα 
τη σακχαρώδη σάρκα και τους 
πολυάριθμους σπόρους και είναι 
ελάχιστα παραγωγική 

 Η Κλοντλάικ, μέσο - όψιμη με 
μεγάλο και μακρουλό καρπό λεπτή 
φλούδα και ανθεκτική στις μεταφορές 

 Η μπέιμπι σούγκαρ, η οποία είναι 
πρώιμη με μεγάλο καρπό 

 



 Συνθήκες καλλιέργειας 

καρπουζιού  

 

 

 

 

 Θερμοκρασία: 21-27 
βαθμοί Κελσίου το πρωί, 

18-21 το βράδυ  

 Ηλιοφάνεια: Χρειάζεται 

μεγάλη έκθεση στον ήλιο. 

 Χώμα: Το ιδανικό pH είναι 

ουδέτερο (7,0), αντέχουν 

όμως και μέχρι 5,5 

 Πότισμα: Τα καρπούζια 

χρειάζονται πολύ νερό.  

 



Τρόποι Φύτευσης 



 Επικονίαση: Οι μέλισσες 

επισκέπτονται τα 

καρπούζια κυρίως το 

πρωί, μια με δύο ώρες 

μετά την ανατολή του 

ήλιου μόλις τα άνθη 

ανοίγουν.  



 Σπόρος: Η σπορά πρέπει 

να καθυστερείται ώσπου 

να περάσει ο κίνδυνος 

παγετού.  



 Μοσχεύματα: Τα 

μοσχεύματα 

χρησιμοποιούνται 

συχνότερα επειδή ο 

σπόρος κοστίζει πολύ. 

Όταν επιδιώκεται 

πρώιμη παραγωγή. 





 Θερμόφυλλο Πλαστικό: Προστατεύει το φυτό από τους παγετώνες και τους 

ανέμους στα πρώτα στάδια.  

 

 Λευκό Νάιλον: Προστατεύει το φυτό επιτρέποντας παράλληλα στις ακτίνες του 

ηλίου να το διαπερνούν για την ανάπτυξη του φυτού. 

 

 Φυτοφάρμακα: Καταπολεμούν τους φυσικούς εχθρούς του φυτού.  

 

 



 -Γεωμετρική Γεωργία 



ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ ΤΡΌΠΟΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ  

 Α) φυσικοί παράγοντες  

 Β) έντομα  

 Γ) παράγοντες που 

οφείλονται σε κακό 

υπολογισμό και εμπορικές 

συνεννοήσεις 

 Δ) ασθένειες 

 

Α)  Αντιμετωπίζονται με τη κάλυψη του 
φυτού με θερμόφυλλου πλαστικού.  

Β) Το πρόβλημα των εντόμων της ρίζας 
καταπολεμήθηκε με το κέντρωμα και 
τη χρήση φαρμάκων. 

Γ)  Τέτοιου είδους προβλημάτων 
αντιμετωπίζονται ευκολότερα με τη 
χρήση της τεχνολογίας. (Γεωμετρική 
Γεωργία) και τη δημιουργία 
συνεταιρισμών.  

Δ) Απολύμανση εδάφους και χρήση 
φαρμάκων.  

  

 



 



 

 

 

 Η κοπή γίνεται από ειδικούς που ονομάζονται 
κόπτες. Γίνεται όταν τα καρπούζια είναι έτοιμα. Δεν 
είναι πάντα εύκολο να καταλάβουμε ποτέ το 
καρπούζι είναι έτοιμο για συγκομιδή.  

 

 Γενικά οι συγκομιδή ξεκινάει τέλη Μαΐου και 
ολοκληρώνεται στα μέσα έως τα τέλη Ιουνίου.   
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ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002 - 2005 



 Μέχρι το  2011 η μέση 

τιμή κατέβηκε στα 0,22 

ευρώ ανά κιλό. 

 Το 2012 η μέση τιμή 

είχε κατέβει στα 0,18 

ευρώ ανά κιλό. 

 



ΚΡΑΤΗ 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ιταλία  1004 1843 3988 3870 4482 7141 9477 15914 14722 13290 11740 

Πολωνία  - - - - - 318 344 481 1362 2409 2460 

Γερμανία - - 88 264 48 139 989 412 1195 2833 2424 

Τσεχία  - - - - - 145 510 242 263 206 673 

Σλοβακία  - - - - - - - 220 - 91 127 

Αγγλία  - - 232 - - - 276 355 661 291 588 

Κροατία - - - 24 - - 21 - 22 66 362 

Σερβία - - - - - - - - - - 86 

Αυστρία - - - - - 121 22 - 18 85 161 

Σουηδία  - - 47 - - - - 61 42 110 129 

Ουγγαρία - - - - - - - - 335 344 330 

Ολλανδία  - - - - - - - - - 47 69 

Σλοβενία - - - - - - - - - 22 25 

Γαλλία - - - - - - - - - 96 23 



Εξαγωγές καρπουζιού από Τριφυλία 

Ποσότητα (σε τόννους)/έτος 

ΚΡΑΤΗ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ιταλία  12535 10739 12405 9518 4705 5270 5779 3367 4370 1297 

Πολωνία  3753 4026 4972 3728 3978 5169 2476 3346 4011 1503 

Γερμανία 1330 1592 1548 1371 599 3218 4160 2676 2251 1200 

Τσεχία  267 487 359 642 666 683 1417 2104 447 655 

Σλοβακία  221 281 461 260 573 174 452 690 861 1300 

Αγγλία  210 170 387 154 123 355 2349 562 333 350 

Κροατία 60 21 203 385 65 176 1759 147 217 234 

Σερβία 59 471 70 - 24 - 85 134 223 162 

Αυστρία 120 104 203 67 73 160 305 224 66 44 

Σουηδία  - 65 - 43 - 154 45 22 45 - 

Ουγγαρία 442 1300 682 942 750 1192 1683 2355 2624 830 

Ολλανδία  240 113 192 - - 350 214 405 391 214 

Σλοβενία - - 69 - 41 371 219 - 22 - 

Γαλλία - - - 23 45 84 20 42 151 130 



 Η Ελλάδα λόγω των ευνοϊκών  συνθηκών που 

επικρατούν στη χώρα (κλίμα, έδαφος, κλπ) έχει ως 

κύριο εξαγωγικό προϊόν το καρπούζι. Εξάγει 

περίπου 350.000 τόνους και η Ελλάδα βρίσκεται σε 

θέση μετά την Ισπανία και την Ιταλία, δηλαδή τρίτη 

παραγωγός χώρα στην Ευρώπη. 



 Το καρπούζι της περιοχής μας είναι εξαιρετικής 

ποιότητας και ίσως  το καλύτερο της Ελλάδος.  

 Το καρπούζι πρωτοεμφανίστηκε στη περιοχή μας το 

1983 σε αντικατάσταση της καλλιέργειας της 

πατάτας.  

 Στη περιοχή μας αναπτύσσονται και γίνονται 

διάφορες έρευνες και πειράματα πάνω στο 

καρπούζι. 



Μινι κίτρινο άσπερμο 

Μίνι κόκκινο άσπερμο  

Κίτρινα και κόκκινα, άσπερμα  

και με σπόρους  



1. Το καρπούζι καταναλώνεται όχι μόνο σαν φρούτο 

αλλά και σε διάφορα σημεία της μαγειρικής 

 



2. Το καρπούζι στη τέχνη   

 



 Τα υπολείμματα των καρπουζιών μετά τη κοπή μπορούν να 
φρεζαριστούν και να αναμειχθούν με το χώμα. Αυτό δε προκαλεί καμία 
βλαβερή επίπτωση στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί όμως η 
διαχείριση των πλαστικών με το τέλος της καλλιέργειας. Θα πρέπει 
κατά το ξεσκέπασμα να μαζεύονται τα άσπρα νάιλον και με προσοχή να 
συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους για να σταλθούν αργότερα για 
ανακύκλωση. Πρέπει όλοι οι παραγωγοί να αποκτήσουν 
φιλοπεριβαλλοντική νοοτροπία! Με το τέλος της καλλιέργειας και την 
απομάκρυνση των φυτών θα πρέπει να μαζεύεται επίσης και το μαύρο 
πλαστικό και να προωθείται και αυτό για ανακύκλωση.  

  Απαγορεύεται αυστηρά η ενσωμάτωση των ρίπων αυτών στο έδαφος 
και η καύση καθώς απελευθερώνονται χιλιάδες κυβικοί τόνοι βλαβερών 
αερίων στην ατμόσφαιρα. Δεν πρέπει να λέμε ότι παράγουμε το πιο 
πρώιμο και ποιοτικά καλύτερο  καρπούζι. Πρέπει να προστατεύουμε το 
περιβάλλον και να δείχνουμε ότι στη διαδικασία ενσωμάτωσης και τη 
μέριμνα για το περιβάλλον. Όπως εκτός απ’ το νάιλον και οι κενές 
συσκευασίες φαρμάκων…  

 

 



Κάθε χρόνο στη Τριφυλία καταναλώνονται 700 τόνοι πλαστικού.  

Με τη καύση τους απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες διοξινών,  

Τοξική ουσία με βλαβερές επιδράσεις στην υγεία. 



 Ας μείνουμε με τη γλυκιά γεύση του καρπουζιού  

Ευχαριστούμε  


