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Arbuz zwyczajny – Kawon. 

 

Zmiany klimatu oraz postępowa hodowla roślin umożliwia nam (mieszkańcom 

Warmii i Mazur) uprawę coraz bardziej orientalnych warzyw. Ponieważ 

działkowcom udaje się z powadzeniem polowa uprawa arbuza ja również 

postanowiłem w tym roku spróbować, do czego Państwa również zachęcam.   

Zacznijmy od przedstawienia naszego nowego (nie dla wszystkich) warzywa. 

Arbuz zwyczajny należy do rodziny dyniowatych (jak ogórek, cukinia), pochodzi 

z obszarów międzyzwrotnikowych Afryki. W Europie pojawił się w XIII w,  

w Polsce uprawę rozpoczęto w XVI w. Obecnie, na dużą skale, arbuzy są 

uprawiane w krajach o ciepłym klimacie. W Polsce hodowla dąży do uzyskania 

odmian odpornych na niskie temperatury oraz o krótkim okresie wegetacji 

(odmiany wczesne). 

 

 
Fot 1. Owoce arbuza, niestety jeszcze nie moje. 

 

Arbuzy rosną jako płożące lub wspinające się pnącza, łodyga dorasta do 2-3 

metrów wiec trzeba im zapewnić dość dużo miejsca na działce. Owoce mogą 

być małe do gigantycznych w zależności od odmiany, nawożenia i nawadniana. 

Kawon jest rośliną rozdzielnopłciową, jednopienną– co to znaczy?! Na jednej 

roślinie występują oddzielnie kwiaty męskie i oddzielnie kwiaty żeński.  

Z kwiatów męski pszczoły przenoszą pyłek na kwiaty żeńskie, z których 

rozwijają się owoce.  
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Trochę już wiemy o naszym nowym przyjacielu ale teraz jak go uprawiać żeby 

cieszyć się gigantycznymi arbuzami.  

1. Produkcja rozsady 

Arbuz wysiany wprost do gruntu (po przymrozkach) raczej w naszych 

warunkach nie wyda dorodnego owocu, który zdąży dojrzeć do jesiennych 

przymrozków. Dlatego musimy sami wcześniej wyprodukować rozsadę 

(niestety, ale w Olsztynie nie spotkałem się ze sprzedażą rozsady arbuza). 

Nasiona można wysiewać bezpośrednio do doniczek, lub namoczyć przez 24-36 

godzin – dzięki temu wcześniej wykiełkują.  

 

 Fot 2. Nasiona arbuza odmiany Sugar Baby w powiększeniu.  

 

Ale kiedy wysiewamy nasiona – dla większości odmian czas produkcji rozsady to 

5-6 tygodni czyli wysiewamy w kwietniu, są też takie odmiany gdzie producent 

na opakowaniu podaje termin wysiewu – luty. Nasiona do dobrego kiełkowania 

wymagają dość wysokiej temperatury (25-30˚C – kiełkują 5-6 dni, 20˚C – 

kiełkują ok 10 dni). Ja swoje nasiona moczyłem 24h w wodzie a następnie 

umieściłem miedzy wilgotnym wacikami w ciepłym miejscu. Pierwsze kiełki 

pojawiły się po dobie. Nasionko które wykiełkowało delikatnie przenoszę do 

doniczki z substratem torfowym. Produkowana rozsada powinna mieć dużo 

światła (inaczej będzie wyciągnięta). Przed wysadzeniem roślin do gruntu 

należy je zahartować przez ok 10-14 dni stopniowo obniżając temperaturę i 

ograniczając podlewanie. 
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Fot 4. 24 godzinne moczenie nasion. Każdy kubeczek to inna odmian 
 

 
2. Wysadzenie rozsady 

Rozsadę, po wcześniejszym zahartowaniu oraz ustąpieniu ryzyka przymrozków 

wiosennych,  wysadzamy do gruntu, optymalny termin przypada na koniec 

maja i czerwiec. Wcześniej grządki najlepiej przykryć czarną folią dzięki temu 

gleba się lepiej nagrzeje. W tak przygotowane miejsce  można wysadzać roślin. 

Arbuz dobrze reaguje na zabieg ściółkowania  dzięki temu korzenie mają lepsze 

warunki do rozwoju (wyższa temperatura), jest ograniczone zachwaszczenie, 

ograniczone straty wody i utrzymana wilgotność gleby. Po posadzeniu rośliny 

też warto przykryć folią perforowaną, białą agrotkaniną albo niskimi tunelami 

foliowymi. Optymalna rozsada to 0,8-1 w rzędzie i 1m rząd od rzędu. 
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Fot 4. Młoda rozsada wyprodukowana na oknie w biurze Okręgu.  
 

3. Zabiegi pielęgnacyjne: 

a. Niszczenie chwastów 

b. Wzruszanie gleby 

c. Nawadnianie – letnią wodą, o temp zbliżonej do otoczenia 

d. Nawożenie 

e. Podkładanie np. deseczek pod owoce, żeby nie leżały 

bezpośrednio na ziemi. 

 

 

4. Zbiór owoców 

Po ok 30-40 dniach od zapylenia pojawia się pierwsze dojrzałe owoce.  

Na początku określenie czy owoc jest już dojrzały będzie trudne, z czasem 

osiągniemy wprawę. Aby przekonać się czy owoc jest dojrzały, należy w niego 

zapukać, jeżeli wyda głuchy dźwięk oznacza to, że jest już gotowy do zbioru. 

Kolejną oznaką dojrzałości jest zasychająca szypułka która łatwo odchodzi. 

Owoce można przechowywać przez kilka tygodni w temperaturze 5-8˚C. 

Mi już ślinka cieknie na samą myśl, nie wiem jak Państwu. Wiec co teraz … 

www.dzialkowiecsklep.pl zamawiamy nasiona i rozpoczynamy produkcję 

rozsady.   
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Fot 5. Nasiona wyłożone na wilgotnych wacikach i umieszczone w ciepłym miejscu 

 

 
Fot 6. Kiełek, następnie delikatnie pęsetą nasiono przenoszę do doniczek z substratem torfowym.  
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Fot 7. Jeszcze chwila i będzie mnie widać. 
 

 
Fot 8. Młoda siewka – dopiero spadła okrywa nasienna.  
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Fot 9. Tygodniowa siewka, widać pierwszy liść właściwy. 
 

 
Fot 10. Rozsada wysadzona w szklarni – zdjęcie sprzed kilku lat – rośliny posadzone zbyt gęsto. 
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