
Μετά τον καθαρισμό, απλώνουμε τους σπόρους σε 
λαδόκολλα και τους σκεπάζουμε με τούλι. Η ξήρανση 
πρέπει να γίνει σε ξηρό και καλά αεριζόμενο 
μέρος και υπό μερική σκιά. Δεν πρέπει η ξήρανση 
να επιταχυνθεί στον ήλιο ή σε φούρνο, γιατί οι 
σπόροι καταστρέφονται σε υψηλές θερμοκρασίες.
Ανακατεύουμε τους σπόρους συχνά, η ξήρανση 
είναι επιτυχημένη όταν ο σπόρος πιεζόμενος από 
τα δάχτυλα σπάει και δεν λυγίζει. Η διαδικασία 
ανάλογα με το μέγεθος των σπόρων και τις συνθήκες 
μπορεί να διαρκέσει δυο με 10 μέρες.
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Βεβαιωνόμαστε ότι οι σπόροι είναι εντελώς 
στεγνοί πριν τους αποθηκεύσουμε. Τοποθετούμε 
τους μεγαλύτερους σπόρους σε αεροστεγή δοχεία 
και τους μικρότερους σε φακέλους. Για την 
απορρόφηση της υγρασίας προσθέτουμε μια μικρή 
ποσότητα ασβέστη (πέτρα), γάλα σκόνη ή silica 
gel. Καλό θα είναι να τυλίξουμε το υλικό ώστε να 
μην έρχεται σε άμεση επαφή με τους σπόρους(π.χ. 
μέσα σε τούλι).
Αποθηκεύουμε τα δοχεία σε μέρος ξηρό και 
δροσερό. Η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται 
κάτω από 20ο C. Σε περίπτωση που βάλουμε το 
σπόρο στο ψυγείο, προσέχουμε την διαδικασία 
απόψυξης. Αφήνουμε  το βάζο να πάρει σιγά, 
σιγά την θερμοκρασία δωματίου και ύστερα το 
ανοίγουμε.

Συγκομιδή του σπόρου
Για φυτά με σπόρους που ωριμάζουν και 
ξηραίνονται πάνω στο φυτό (καλαμπόκι, φασόλια, 
μαρούλι κλπ), συγκεντρώνουμε μόνο τους σπόρους 
που έχουν ωριμάσει εντελώς. Το φυτό μπορεί να 
αρχίσει να πεθαίνει προτού οι σπόροι είναι 
έτοιμοι για συλλογή. Μαζεύουμε τους σπόρους 
λίγο πριν οι πρώτοι σπόροι αρχίζουν να σκάζουν 
και να πέφτουν στο έδαφος.
Για τα φυτά με σαρκώδη καρπό (ντομάτα, μελιτζάνα, 
πεπόνι κλπ) αφήνουμε τον καρπό να ωριμάσει πολύ 
μέχρι το σημείο που να μην τρώγεται. Συνήθως 
συλλέγουμε σπόρους από τον πρώτο καρπό του 
φυτού, αφού περιέχει τα καλύτερα χαρακτηριστικά 
της ποικιλίας.
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3Αποθήκευση του σπόρου

Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο πρωί, να τα πούμε από 
κοντά και να σας λύσουμε ό,τι απορίες τυχόν έχετε...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Δημητρίου, στην Πετρούπολη 
(Αθήνα).
Πώς έρχεστε: Λεωφορεία: 700 από σταθμό Αγ. Αντωνίου και 
Α11, Β11 από σταθμό Αττική (στάση “Παλαιό Τέρμα”)
Επικοινωνία: votanikoskipos@gmail.com

Βασικές συμβουλές για τη συγκομιδή και την αποθήκευση σπόρων.



Πιπεριά
	 Αφήστε	 τις	 πιπεριές	 να	 ωριμάσουν
	 πλήρως.	 (Τα	 περισσότερα	 πιπέρια	
γίνονται	κόκκινα	όταν	είναι	πλήρως	ώριμα.)	
Εάν	 ο	 καιρός	 κρυώσει	 πριν	 τα	 πιπέρια	
ωριμάσουν,	 τραβήξτε	 όλο	 το	 φυτό	 και	
κρεμάστε	το	σε	δροσερή,	ξηρά	θέση	έως	ότου	
ωριμάσουν	οι	πιπεριές.	Κόψτε	το	κατώτατο	
σημείο	της	πιπεριάς	και	φθάστε	προσεκτικά	
μέσα	 για	 να	 γδύσετε	 τους	 σπόρους	 που	
περιβάλλουν	τον	κεντρικό	κώνο.	Σε	πολλές	
περιπτώσεις,	 οι	 σπόροι	 δεν	 χρειάζονται	
κανέναν	 περαιτέρω	 καθαρισμό.	 Ξεράνετε	
σε	δροσερή	θέση	έως	ότου	ο	σπόρος	είναι	
αρκετά	ξηρός	και	σπάει	όταν	τον	τσακίζετε.

Ντομάτα
	 	Επιτρέψτε	στις	ντομάτες	να	ωριμάσουν	
	 εντελώς	πριν	τη	συλλογή	τους	για	την	
παραγωγή	σπόρου.	Κόψτε	την	ντομάτα	στη	μέση	
και	συμπιέστε	έξω	από	τις	κοιλότητες	την	
ουσία	που	περιέχει	τους	σπόρους	που	είναι	
σαν	ζελατίνα.	Τοποθετήστε	τη	ζελατίνα	και	
τους	 σπόρους	 σε	 ένα	 βάζο	 ή	 ένα	 ποτήρι	
και	τοποθετήστε	σε	μια	θερμή	θέση,	16-24°	
κελσίου	για	περίπου	3-4	ημέρες.	Ανακατώστε	
μια	 φορά	 την	 ημέρα.	 Ένα	 στρώμα	 μύκητα	
σαν	 μούχλα	 θα	 αρχίσει	 να	 εμφανίζεται	
στην	 κορυφή	 του	 μίγματος	 μετά	 από	 τις	
μερικές	ημέρες.	Αυτός	ο	μύκητας	όχι	μόνο	
τρώει	το	ζελατινούχο	πολτό	που	περιβάλλει	
κάθε	σπόρο	και	αποτρέπει	την	ανεπιθύμητη	
βλάστηση,	 αλλά	 παράγει	 αντιβιοτικά	 που	
αποτρέπουν	 την	 εκδήλωση	 ασθενειών	 των	
σπόρων.	 Μετά	 από	 3-4	 ημέρες	 γεμίστε	 το	
δοχείο	με	τους	σπόρος	με	ζεστό	νερό	και	
ανακατέψετε.	 Αφήστε	 το	 περιεχόμενο	 να	
ηρεμίσει	 και	 χύστε	 έξω	 το	 νερό	 μαζί	 με	
τα	κομμάτια	του	πολτού	ντοματών.	Αδειάστε	
τους	 καθαρούς	 σπόρους	 σε	 ένα	 ανοιχτό	
δοχείο	και	ξεράνετε	σε	δροσερή	θέση	για	
μια	δυο	εβδομάδες	έως	ότου	ο	σπόρος	είναι	
αρκετά	ξηρός	και	σπάει	όταν	τον	τσακίζετε.

Αγγούρι
	 Τα	αγγούρια	που	παράγονται	για	το
	 σπόρο	δεν	μπορούν	να	φαγωθούν.	Πρέπει	
να	αφεθούν	για	να	ωριμάσουν	τουλάχιστον	
5	εβδομάδες	μετά	από	το	στάδιο	ωρίμανσης	
(φαγητού)	έως	ότου	έχουν	ένα	χρυσό	χρώμα.	
Κόψτε	τα	αγγούρια	στη	μέση	και	αφαιρέστε	
τους	 σπόρους	 με	 τι	 ζελατίνα	 με	 ένα	
κουτάλι.	Τοποθετήστε	τη	ζελατίνα	και	τους	
σπόρους	 σε	 ένα	 βάζο…	 (ακολουθήστε	 την	
ίδια	διαδικασία	όπως	και	στις	ντομάτες).

Μαρούλι
	 Μαζέψτε	 ολόκληρη	 την	 κορυφή	 των	
	 μαρουλιών	 2-3	 εβδομάδες	 μετά	 την	
άνθισή	τους.	Τρίβουμε	τα	ανθισμένα	κεφάλια	
με	τα	χέρια	για	να	αφαιρεθούνε	όλοι	οι	σπόροι.

Σπανάκι
 Εάν	είναι	δυνατόν,	περιμένετε	μέχρι
	 να	ξεραθούν	όλα	τα	φυτά	και	να	γίνουν	
καφετιά	 Εάν	 ο	 καιρός	 κρυώσει,	 τραβήξτε	
ολόκληρα	 τα	 φυτά	 από	 τη	 ρίζα	 πρώτα,	
και	κρεμάστε	τα	σε	δροσερό	μέρος	για	να	
ξεραθούν,	έως	ότου	οι	λοβοί	γίνουν	καφετιοί.	
Μαζέψτε	 τους	 σπόρους	 από	 τις	 λουρίδες	
με	 ανοδική	 κίνηση	 και	 αποθηκεύστε	 τους.

Φασόλι
	 Επιτρέψτε	 στα	 φασόλια	 που	 θέλετε
	 για	 σπόρο	 να	 γίνουν	 καφετιά	 και	
μαζέψτε	 τα	 περίπου	 έξι	 εβδομάδες	 μετά	
από	το	στάδιο	ωρίμανσης	(φαγητού).	Εάν	ο	
καιρός	κρυώσει,	τραβήξτε	ολόκληρα	τα	φυτά	
από	 τη	 ρίζα	 και	 κρεμάστε	 τα	 σε	 δροσερό	
μέρος	για	να	ξεραθούν,	έως	ότου	οι	λοβοί	
γίνουν	 καφετιοί.	 Ανοίξτε	 το	 κέλυφος	
με	 τα	 χέρια	 και	 μαζέψτε	 τους	 καρπούς.

Καρπούζι	-	πεπόνι
	 Ο	 σπόρος	 είναι	 ώριμος	 και	 μπορεί	
	 να	 συγκομιστεί	 από	 το	 στάδιο	
ωρίμανσης	(φαγητού).	Ξεβγάλετε	τους	σπόρους	
με	νερό,	καθαρίστε	τους	και	ξεράνετε	σε	
δροσερή	 θέση	 έως	 ότου	 ο	 σπόρος	 είναι	
αρκετά	ξηρός	και	σπάει	όταν	τον	τσακίζετε.

Κρεμμύδι
	 Μαζέψτε	 τους	 σπόρους	 μόλις	 η
	 πλειοψηφία	 των	 λουλουδιών	 έχει	
ξεραθεί.	Οι	σπόροι	θα	αρχίσουν	να	πέφτουν	
από	μερικά	λουλούδια	αυτή	τη	στιγμή	έτσι	
ελέγξτε	 συχνά.	 Επιτρέψτε	 να	 ξεραθούν	 σε	
δροσερή,	 ξηρά	 θέση	 για	 1-2	 εβδομάδες.	

Μελιτζάνα
	 Η	μελιτζάνα	πρέπει	να	είναι	πλήρως	
	 ώριμη	πριν	από	τη	συγκομιδή	για	την	
παραγωγή	 σπόρου.	 Κόψτε	 τις	 μελιτζάνες	
περίπου	 4	 εβδομάδες	 μετά	 από	 το	 στάδιο	
ωρίμανσης	 (φαγητού).	 Ξεφλουδίστε	 και	
αδειάστε	 τους	 καθαρούς	 σπόρους	 σε	 ένα	
ανοιχτό	δοχείο	και	ξεράνετε	σε	δροσερή	θέση.

Κολοκύθι
	 Το	κολοκύθι	πρέπει	να	είναι	πλήρως
	 ώριμο	 πριν	 από	 τη	 συγκομιδή	 για	
την	 παραγωγή	 σπόρου.	 Αυτό	 σημαίνει	 ότι	
οι	 θερινές	 κολοκύθες	 πρέπει	 να	 αφεθούν	
στο	φυτό	έως	ότου	σκληραίνει	το	εξωτερικό	
τους.	 Αφήστε	 3-4	 πρόσθετες	 εβδομάδες	
μετά	από	τη	συγκομιδή	για	την	περαιτέρω	
ωρίμανση	 του	 σπόρου.	 Ανοίξτε	 στη	 μέση	
το	 κολοκύθι	 και	 ξεπλύνετε	 τους	 σπόρους	
με	 ζεστό	 νερό.	 Αδειάστε	 τους	 καθαρούς	
σπόρους	σε	ένα	ανοιχτό	δοχείο	και	ξεράνετε	
σε	δροσερή	θέση	έως	ότου	ο	σπόρος	είναι	
αρκετά	ξηρός	και	σπάει	όταν	τον	τσακίζετε.


