OSNOVNI NASVETI ZA SAJENJE JAGOD
I. PRIPRAVA ZEMLJE: čimprej, že 1 mesec pred sajenjem zaradi
nepredvidljivosti vremena:
1. 4 letni KOLOBAR, v srednje in težkih tleh NUJNO PODRAHLANJE 70 cm
za odvod vode in ZRAČNOST, ORANJE 20-30 cm
2. RAZTRESITE DOZOREL HLEVSKI GNOJ cca 40 t/ha (odvisno od %
humusa in glinastih delcev v tleh), bolj so tla težka, več humusa rabijo
3. ZALOŽNO GNOJENJE GLEDE NA ANALIZO ZEMLJE, v ekološki pridelavi le organska gnojila
4. BRANANJE z vrtavkasto brano, če je mogoče
5. PRIPRAVA ČIM VIŠJIH GREBENOV glede na zemljišče 25 - 40 cm ( v obliki prisekanega stožca)
II. POLAGANJE FOLIJE IN NAMAKALNEGA ČREVESA - povezano s pripravo zemlje:
1. FOLIJO IN NAMAKALNO ČREVO ČIMBOLJE NAPNEMO IN POLOŽIMO Z NAMENSKIM
STROJEM - folija naj bo čimbolj napeta z nivojem zemlje, ker se sicer prvi listi dotikajo vroče folije
2. NAMAKALNO ČREVO obrnemo navzgor - kapljalniki proti foliji
SADIKE PO PREVOZU SKLADIŠČIMO V HLADNEM IN TEMNEM PROSTORU, DA NE ZAČNO
ODGANJATI ( če jih ni moč takoj posaditi).
3. PRIPOROČAMO: FOLIJO PRED SAJENJEM POBELITI (poškropiti) S HIDR. APNOM in
firnežem, na folijo lahko tudi namečemo zemljo, da jo zamažemo in znižujemo temperaturo
III. SAJENJE : pomembno je SADITI OB PRAVEM času glede na pridelovalno področje
- posvetujte se za čas sajenja SORT, kar je različno glede na okolje in nadmorsko višino
SADIKE - folijo je dobro OROŠEVATI, rositi (tuširati, hladiti) z vodo, vendar pazljivo glede na zračnost
zemljišča, če je vode preveč lahko pride 3 tedne po sajenju do odmiranja rastlin zaradi zadušitve korenin.
1. SAJENJE BO USPEŠNEJŠE, ČE JE ZEMLJA in celoten greben predhodno NAVLAŽEN - nujno
2. ŠOPE SADIK lahko NAMAKAMO V alge (npr.Biosprint 3dcl/100 l)
3. KORENINE PRI SAJENJU NE SMEJO BITI SPODVIHANE, AMPAK
S SADILNIM KLINOM NA KONCU MALO PRIREZANE (odrezati LE za PORAVNAVO)
4. SADIKE OB SAJENJU z zemljo močno 2x ZATISNITI okoli koreninskega vratu.
5. KORENINSKI VRAT NAJ BO V VIŠINI NIVOJA ZEMLJE ALI MALENKOST GLOBLJE
PO PRVI PLOHI ALI NEVIHTI PREVERITI, DA DEŽ NI SPRAL ZEMLJE OKOLI
KORENINSKEGA VRATU - SADIKE PONOVNO ZATISNITI
>> posaditi jo je potrebno čimprej (1-3 dni) po prevzemu iz hladilnice (še zlasti ob vročih dneh).
IV. OSKRBA TAKOJ PO SAJENJU
1. DOVOLJ JE BELJENJE FOLIJE in kapljično namakanje, sicer OROŠUJEMO ( hlajenje ) 4-6x po cca. 15 min.
PODNEVI. Z oroševanjem ne smemo pretiravati, sicer v premokri in težki zemlji korenine odmrejo (sadika se
'SKUHA'). Zemljo ponoči in zjutraj hladi zrak in ne voda. V grebenu naj zrak ohladi zemljo na cca 24-20 st.C
ali manj, da lahko sadika požene nove koreninske laske in normalno raste, sicer kasneje odmre.
2. SADIKE A+ KVALITETE pustimo ob dovolj zgodnjem sajenju zaroditi (po občutku glede na razrast)
3. SADIKE A in KVALITETE TRGAMO CVETOVE IN VITICE, A- saditi dovolj zgodaj.
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Pridelovalcem jagod dobronamerno svetujemo preusmeritev z uporabo le organskih pripravkov za
varstvo rastlin in gnojenje brez uporabe okolju in človeku nezdravih sintetičnih kemičnih snovi.
Ocenjujemo, da smo v letošnjem letu brez fitofarmacevtskih sredstev (FFS), res zdrave in okusne
jagode uspešno pridelovali po Sloveniji že z okoli 200.000 sadikami. Verjamemo, da je za zeleno
deželo, obdarjeno z bogatimi naravnimi viri, to dolgoročno prava primerjalna prednost. Slednje še
posebej velja za prodajo na domu in tržnicah, kjer se povečuje naklonjenost k osebnemu stiku,
zaupanju in domačnosti.
Vabimo vas, da se celostni naravnanosti v tem letu pridružite še vi. Z našimi sadjarskimi izkušnjami,
izkušnjami iz biodinamike, ekološke pridelave ter homeopatije, vam bomo z veseljem pomagali.
Mogoče na enem delu nasada najprej poskusite pridelati jagode brez uporabe FFS in v nekaj letih z
odločnostjo pridobite še certifikat za ekološko pridelavo in eko_subvencijo. Sadeži brez ostankov FFS
( 0_MRL) imajo drugačno, močnejšo aromo, vsebujejo več pomembnih antioksidantov in predvsem
manj zdravju in naravi škodljivih snovi.

FOTO - ekološka pridelava jagod: dely, clery, asia
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