ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ
ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ
Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην ,ζηα Αγγιηθά
Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.
Δίλαη κέινο ηεο νηθνγελείαο ησλ σιελσδψλ. Σα ππφινηπα κέιε
ηεο νηθνγελείαο είλαη ηα γλσζηά καο θπηά ληνκάηα, πηπεξηά,
κειηηδάλα, παηάηα. Σν φλνκα ηνπ είδνπο είλαη Lycium barbarum.
Δίλαη θπιινβφινο ζάκλνο χςνπο 2-3 m κε μπιψδε θνξκφ. Παξάγεη
άλζε θαη θαξπνχο ζε βιαζηνχο ηεο ίδηαο ρξνληάο. Σα θχιια ηνπ
είλαη ινγρνεηδή ή σνεηδή. Σα άλζε ηνπ κεγαιψλνπλ ζε νκάδεο απφ
1 έσο 3 ζηε καζράιε ησλ θχισλ .Αλαπηχζζεη πνιχ βαζχ ξηδηθφ
ζχζηεκα. Οη θαξπνί ηνπ έρνπλ ιακπεξφ πνξηνθαιί ή θφθθηλν
ρξψκα.

ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΛΤΚΘΟΤ Ε ΕΔΑΦΟ, ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ
ΝΕΡΟ.
Καιιηεξγείηαη κε επηηπρία ζε κεγάιε πνηθηιία εδαθψλ απφ βαξηά
έσο ακκψδε, θαιά απνζηξαγγηζκέλα θαη αεξηδφκελα θαηά
πξνηίκεζε νπδέηεξα έσο αιθαιηθά (PH 7εσο 8,5).

Αληέρεη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο -30°C θαζψο επίζεο θαη ζε
πςειέο ζεξκνθξαζίεο έσο 40°C.Αμηνπνηεί ηνλ θαιφ θσηηζκφ,
κπνξεί φκσο λα αλαπηπρηεί θαη ζε εκηζθηαδφκελεο πεξηνρέο.
Δπίζεο επδνθηκεί ζε πεξηνρέο φπνπ ην χςνο βξνρήο είλαη
κεγαιχηεξν απφ 500 ρηιηνζηά.
Αληέρεη ζηελ μεξαζία γηαηί αλαπηχζζεη βαζχ ξηδηθφ ζχζηεκα αιιά
ζηνπο εκπνξηθνχο νπσξψλεο ε άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε ην
θαινθαίξη.

ΠΡΟΕΣΟΘΜΑΘΑΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ ΠΡΘΝ ΑΠΟ ΣΗ
ΦΤΣΕΤΗ
Δάλ έρνπκε απνθαζίζεη λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ νπσξψλα κε
Λχθην ην πξψην πξάγκα πνπ ζα θξνληίζνπκε λα θάλνπκε είλαη
κηα εδαθνινγηθή αλάιπζε. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα κπνξεί:
1. Να ρξεηάδεηαη ιίπαλζε κε ηα ζηνηρεηά πνπ είλαη ζε ρακειά
επίπεδα , εηδηθά θσζθφξνπ θαη θαιίνπ.
2. Γηφξζσζε ηνπ PH φηαλ είλαη φμηλν κε δνινκίηε.
3. Αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο κε ρισξά ιίπαλζε ή θνπξηάο
ςεθαδφκελε κε ελεξγνχο κηθξννξγαληζκνχο, κπθφξηδα θαη
ελζσκαηψλνληαο ηα κε δηζθνζβάξλα ή θξέδα.
4. Δμαζθάιηζε θαιήο απνζηξάγγηζεο κε ηζνπέδσζε ή δηάλνημε
θαλαιηψλ.
5. Βαζχ φξγσκα κε Riper γηα λα απμήζνπκε ηελ δηαπεξαηφηεηα
ηνπ εδάθνπο ζην λεξφ.

ΦΤΣΕΤΗ
Ση πξέπεη λα πξνζέμνπκε θαηά ηελ θχηεπζε:
1. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ γξακκψλ πξέπεη λα είλαη Βνξξάο –
Νφηνο.
2. Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο λα είλαη 3-4m κεηαμχ ησλ γξακκψλ θαη
2,5 m θπηφ απφ θπηφ, δειαδή 100 έσο 135 δέληξα ην ζηξέκκα .
3. Αθνινπζεί ράξαμε θαη άλνηγκα ησλ ιάθθσλ νη φπνηνη πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζην ηξηπιάζην απφ ην κέγεζνο ηεο γιάζηξαο ηνπ
θπηνχ. Δάλ δελ έγηλαλ νη θαηάιιεινη ρεηξηζκνί γηα ηελ αχμεζε ηεο

νξγαληθήο νπζίαο ζην έδαθνο θαζνιηθά ηφηε γεκίδνπκε ηνπο
ιάθθνπο κε κείγκα απφ ρψκα θνπξηά, δεφιηζν, κπθφξηδα θαη
ελεξγνχο κηθξννξγαληζκνχο. Ακέζσο αθνινπζεί πφηηζκα θαη
ππνζηχισζε κε πάζζαινπο 2.5 m.

ΑΡΔΕΤΗ
Μπνξεί λα αληέρεη ζηελ μεξαζία αιιά ζηνπο εκπνξηθνχο
νπσξψλεο είλαη απαξαίηεην ην πφηηζκα ην θαινθαίξη .Σν πφηηζκα
γίλεηαη κε ζηαγφλα ή κε κηθξνεθηνμεπηήξεο ρσξίο λα βξέρνληαη
ηα θχιια γηα λα κελ έρνπκε αλάπηπμε κπθεηνινγηθψλ
πξνζβνιψλ.

ΠΡΩΣΑ ΣΑΔΘΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ
ην ζηάδην απηφ πξψηε θξνληίδα καο είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ
δηδαλίσλ ηφζν κεηαμχ ησλ γξακκψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ θπηψλ.
Σν πφηηζκα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
φιν ην θαινθαίξη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θπηνχ θαη ηηο
επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σφζν πδξνιηπάλζεηο φζν θαη
δηαθπιιηθέο ιηπάλζεηο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε απηήλ ηελ
πεξίνδν εθφζνλ θξηζεί φηη είλαη απαξαίηεηεο. ηφρνο είλαη ε ηαρεία
αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ε είζνδνο ηνπο ζηελ θαξπνθνξία απφ
ηνλ πξψην ρξφλν.
Σν θιάδεκα ζρεκαηηζκνχ αξρίδεη απφ ην πξψην έηνο κε ηε
αθαίξεζε φισλ ησλ πιαγίσλ βιαζηψλ έθηνο ελφο φπνπ δέλεηαη
ζηνλ πάζαιν πνπ έρνπκε θαξθψζεη θαηά ηελ θχηεπζε. Όηαλ ν
θχξηνο βιαζηφο θηάζεη ην χςνο 1-1,2m θνξθνινγείηε γηα λα
έρνπκε πιάγηνπο βιαζηνχο . ε απηνχο ηνπο πιάγηνπο βιαζηνχο
ζα ζρεκαηηζηνχλ ηα πξψηα άλζε θαη θαξπνί.

ΤΓΚΟΜΘΔΗ ΣΟΤ ΛΤΚΘΟΤ (GOJI)
Η ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνχ γίλεηαη κε ην ρέξη, φηαλ νη θαξπνί γίλνπλ
θφθθηλνη ή πνξηνθαιί, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία αθνχ απνθηήζνπλ
ηελ θαηάιιειε γιπθχηεηα. Χξνληθά ε ζπγθνκηδή αξρίδεη απφ ηνλ
Ινχιην κέρξη λα πέζνπλ νη πξψηεο παγσληέο

ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΛΤΚΘΟΤ (GOJI)
Ο θαξπφο θαη ηα θχιια ηνπ Λχθηνπ κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ
σο:
1.Νσπφο σο θξνχην ή ζε ζαιάηεο.
2. Απνμεξακέλνο φπσο ε ζηαθίδα
3.Σα θχιια θαη νη θνξπθέο ησλ βιαζηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ
πξάζηλε ζαιάηα.
4.Χπκφο, κφλνο ή κε κείγκαηα κε άιινπο ρπκνχο.
5.Μαξκειάδα κε δηάθνξα θξνχηα
6.πζηαηηθφ ζηελ καγεηξηθή, ζε ινπθάληθα, ζάιηζεο ,ξχδη κε
θνηφπνπιν, ρνηξηλφ θαη ζνχπεο.
7.Σζαη κε δηάθνξα βφηαλα.
8.Ληθέξ θαη θξαζί είηε παξαζθεπαδφκελν κφλν απφ Λχθην είηε ζε
κείγκαηα κε θξαζί απφ ζηαθχιη.
9.πζηαηηθφ ζε αληηγεξαληηθέο θξέκεο.

ΠΟΛΤΣΘΜΕ ΘΡΕΠΣΘΚΕ ΟΤΘΕ ΠΟΤ
ΠΕΡΘΕΥΕΘ ΣΟ ΛΤΚΘΟ (GOJI).
 Βηηακίλεο C,E, B₁,B₂,B₆, β- θαξνηίλε.
 11 βαζηθά κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη 22 ηρλνζηνηρεία .ε απηά
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζπάληα ζειήλην θαη γεξκάλην .
 18 ακηλνμέα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα 8 είλαη βαζηθά.
 8 πνιπζαθραξίηεο LBP θαη 6 κνλνζαθραξίηεο.
 5 αθφξεζηα ιηπαξά νμέα ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ
ιηλειατθν θαη ιηλνιεληθφ νμχ.
 5 θαξνηελνεηδή φπσο δεαμαλζίλε , ιπθνπέλην,
θξππηνμαλζίλε θαη μαλζνθχιιε.
 Πνιιέο αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο φπσο θπηνζηεξφιεο θαη
θαηλφιεο
 Βεηατλε

ΣΘ ΠΡΟΦΕΡΟΤΝ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΘΜΟ
1. Απμάλεη ηελ παξάγσγε ηεο απμεηηθήο νξκφλεο ζηνπο
ειηθησκέλνπο
2. Δληζρχεη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ησλ δπν θχιισλ
3. Βειηηψλεη ηελ φξαζε θαη θαζπζηεξεί ηελ εκθάληζε ηεο σρξήο
θειίδαο
4. Μεηψλεη ηελ θαθή ρνιεζηεξίλε θαη απμάλεη ηελ θαιή
ρνιεζηεξίλε
5. Βειηηψλεη ην πξφβιεκα ηνπ πξνζηάηε θαη εληζρχεη ηελ κλήκε
6. Χαξίδεη αίζζεζε επεμίαο θαη αηζηνδνμίαο
7. Βειηηψλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο
8. Πξνθαιεί απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη βειηηψλεη ηελ
ιεηηνπξγηά ηνπ ήπαηνο .
9. Έρεη αληηγεξαληηθέο ηδηφηεηεο δηφηη απμάλεη ην θνιιαγφλν ζην
δέξκα .
10. Ρπζκίδεη ην ζάθραξν ζην αίκα
11. Βειηηψλεη ηνλ χπλν θαη θαηαπνιεκά ηελ αυπλία
12. Γπλακψλεη ηελ θαξδία θαη απνηξέπεη ηηο ηαρππαικίεο
13. Δληζρχεη ηνλ κεηαβνιηζκφ θαη ελεξγνπνηεί ην
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα

