VANDMELON ’jubilee’
Jubilee er en af de mest populære vandmelon sorter. Den stammer fra USA hvor den også dyrkes
kommercielt. Den blev introduceret i 1963. den er frembragt af Florida’s landbrugs forsøgs center (eller noget
i den retning) og er en krydsning af flg. sorter: Africa 8, Iowa Belle, Garrison (Georgia Rattlesnake),
Hawkesbury and Leesburg. den minder meget om Garrison (Georgia Rattlesnake) melonen som blev
udviklet i 1880’erne.
JUBILEE er en stor lysegrøn melon med meget udprægede mørkegrønne striber ikke meget ulig en
klapperslange’s aftegninger.
Melonen er en stor variant der under de helt rette forudsætninger kan veje helt op til 20 Kg. Melonen har en
tyk skal som er medvirkende til dens store kommercielle succes da dette er med til at gøre den
”transportabel”. Frugtkødet er klart rødt med en bræmme af mørke ”stiplede” kerner. Den er meget fin i
strukturen og den har en sød smag som er de fleste andre vandmeloner overlegen.
Jubilee melonen (planten) er god til at tilpasse sig de forskellige forhold, men jo varmere / mere sol den får jo
voldsommere vokser den. herhjemme skal man ikke forvente gigant meloner, men de kan sagtens komme
op i nærheden af de 10 kilo på en god sommer.
SÅNING:
I starten af marts kan melonen sås inden døre. Dette gøres i en porøs muld/spaghnum som fugtes (kernerne
er behandlet så de ikke så nemt rådner/får svamp) så 3-4 kerner i hver. Potten overdækkes med klar folie
og stilles lyst.
Når kernerne spirer, fjernes de svageste så kun de 2 kraftigste er tilbage. Planten kan plantes ud når
nattetemperauteren er over 12° den skal plantes i læ et sted med mest muligt sol. I kølige/fugtige somre kan
man med fordel overdække med fiberdug eller klar plast.
Den kan sættes i drivhus, men den fylder MEGET!!!
God fornøjelse og glæd dig – det er nu fantastisk at gå i haven og hente sine egne meloner, så er jeg nu
altså ligeglad med dem som mener det er spild af tid og plads – jeg tror det er fordi de ikke kan få det til at
lykkes ;o)

