Dobrodošli med kupci "ARONIJE ®" !
Informacije za kupce
„ Aronija” – je lahko tudi živa meja, ki ima zelo zdravilne plodove
Spoštovani kupci!
Želimo, da vam je v veselje novo nabavljena majha sadika!
Prosimo, da pred sajenjem preberete informacije!
Če imate kakršnakoli vprašanja, nas prosim kontaktirajte (cudeznazivameja@gmail.com)!
1. Kdaj je najprimernejši čas za sajenje aronije?
Najprimernejši čas za sajenje je odvisen od vremenski razmer, v času mirovanja sadik, ko ni vegetacije in rastlini odpadejo s koraj vsi listi, oz.
preden rastlina poţene nove liste.
2. Kaj narediti s prejetimi sadikami?
Prejete sadike, ki imajo korenine zavite v zaščitno folijo, odvijte in jih za 24 ur postavite v vodo, da korenine vpijejo dovolj vlage. V primeru, da
sadike ne morete takoj posaditi, jih vkopljite v zemljo ali pesek. Tako vam sadike lahko stojijo vse do sajenja brez kakršnega koli tveganja. V
nobenem primeru ne pustite korenine na prostem oz. na mrazu. V tem primeru vam lahko korenine zmrznejo in sajenje bi vam bilo zaman.
3. Kako pripravite sadilno jamo?
Izkopljite jame 20 x 30 cm. V primeru, da je zemlja slabše kakovosti oz. peščena, je priporočljivo, da v sadilni jarek dodate tudi malo šote ali
humusa.
V primeru, da uporabljate tudi hlevski gnoj oz. kakšno drugo organsko gnojilo, pazite, da korenine ne pridejo z njim v neposredni stik.
4. Kako posadite aronijo in na kakšno razdaljo?
Nasad: na večjih površinah je potrebno aronijo saditi v vrste v oddaljenostjo od 3 x 1,5 m, med sadikami pa naj bo razdalja pribliţno 1,50 m,
Ţiva meja : sadike sadimo na razdalji od 0,80 m
V primeru, da je zemlja suha, sadike po sajenju dobro zalijte, ker suha zemlja izčrpa vlago iz korenine in se vam sadika lahko posuši.
V sadilno jamo v katero ste predhodno dodali hlevski gnoj ali organsko gnojilo, dodajte sloj zemlje, nato še nekaj šote in r astlino postavite v
sadilno jamo, zatem na korenine nasujte zemljo. Pazite, da korenine niso upognjene nazaj, ker to zavira rast. Dobro in previdno poteptajte
nasuto zemljo, da rastline stojijo pokonci, pri tem pazite, da ne poškodujete bočnih vej, ki se javljajo iz koreninskega vratu, poganjkov, iz katerih
se začenja oblikovanje grma.
5. Nega.
Spomladi v času cvetenja sadike poškropite s pripravkom iz koprive (5 kg kopriv : 50 litrov vode – pustite stati od 12 do 24 ur).
Škropljenje s kemikalijami ni potrebno. Aronija je odporna proti številnim boleznim in škodljivcem. Idealna je za organsko in bio-ekološko
proizvodnjo. V takšnih primerih je treba med vrstami posaditi belo deteljo. Le-ta preprečuje rast plevela.
V času daljšega sušnega obdobja je potrebno sadike zalivati.
6. Obrezovanje grma.
V treh do petih letih oblikujemo ogrodje grma, v katerem pustimo od 12 do 15 vej. Po sedmem letu rastline pomlajujemo tako, da izrezujemo
poškodovane, povešene in izrojene veje ter v sredini grma redčimo enoletne poganjke. Tako zagotovimo aroniji dobro osvetlitev, dovolj
kakovostnega rodnega lesa in velik pridelek.Najbolj plodne so 2–6 let stare veje. Maksimalni razvoj in poln donos doseţe šele v desetem letu
ţivljenja, ko lahko dobimo 5-10 kg plodov po rastlini. Opora ni potrebna.
7. Kdaj lahko pričakujete prvi pridelek?
Prvi pridelek lahko pričakujete ţe v tretjem letu starosti sadik (to pomeni, da, če kupite dvoletne sadike, nekatere lahhko ţe naslednje leto
obrodijo).
Zorenje se začne v avgustu in traja pribliţno mesec dni. S trgatvijo ne morete zamuditi. Priporočljivo je, da plodovi ostanejo na drevesu čim
dlje, saj se s tem okus izboljša. Zreli plodovi ne gnijejo, ni črvivosti in teţko odpadajo. Številni se posušijo in dolgo ost anejo na rastlini. Če je
poletje zmerno toplo, ostanejo tudi do pozne jeseni in celo zime. Ni redko, da se spomladi začne listanje, na vejah pa so še vedno lanskoletne,
suhe jagodice. Najprej so rdeče, potem postanejo črne in se ne osipajo. So zelo aromatične, grenko – kiselkastega okusa.
8. Ali je aronija zahtevna glede vzgoje?
Za gojenje je aronija izredno nezahtevna. Raste celo na revnih tleh, samo da niso preplitva in zamočvirjena. Aronija je odporna proti nizki m
temperaturam, nevtralizira celo ultravijolično sevanje. Zelo je odporna na mraz, saj prenese zimsko temperaturo celo do -47ᵒC.
Ţelim vam veliko veselja v sajenju in obilo polodov.
www.aronija-si.si
www. cudezna-zivameja.si

