
ed jagodičasto 
sadje prišteva-
mo grmičaste 
sadne vrste, 
kot so ribez, 

josta, kosmulja, borovnice, aronija, 
maline, robide ..., ter nižja drevesa, kot 
so šmarna hrušica, bezeg, rakitovec 
in rumeni dren. Dobra novica je, da je 
jagodičevje dokaj enostavno gojiti na 
vrtovih, če mu zagotovimo ustrezne raz-
mere za rast.

Obožujejo sonce
Večina vrst in sort jagodičevja zahteva 
sončno lego. Sončni žarki zagotavljajo 
boljše zdravje rastlin in pripomorejo k 
boljšemu cvetnemu nastavku. Veliko 
jagodičastega sadja je že v osnovi kisel-
kastega, vendar sonce pomaga pri tvor-
bi sladkorjev v plodovih. V senci rastli-
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Na slovenskih vrtovih 

so od jagodicevja najbolj 

priljubljene jagode in 

maline. Vendar ne 

pozabimo tudi na druge 

sadne vrste, saj so plodovi 

vir razlicnih vitaminov 

in mnogih zdravilnih 

ucinkovin. Pa še okusni so!
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ne, ki zahtevajo sončno lego, rastejo 
slabo in neizenačeno ter se pretegnjeno. 
Za večino jagodičastih vrst na vrtovih 
zemljo jeseni ali pred pomladjo pripra-
vimo z dodajanjem zrelega komposta in 
sadjarskih gnojil. Po navadi za maline, 
robide in ribez dodamo 10-20 dag sad-
jarskega gnojila NPK, pri drevesastih 
vrstah pa dodamo ob sajenju do 25 dag 
omenjenega NPK-ja in do 10 kg hlevske-
ga gnoja ali komposta.

Nove sorte ribeza 
obetajo več
Najbolj razširjena v domači samooskr-
bi sta rdeči in črni ribez. Beli ribez je 
mutant rdečega ribeza. Načeloma so vsi 
ribezi samooplodni, le črni so tudi delno 
samooplodni. Pridelek se dokazano 
poveča in je boljše kakovosti, če sadimo 
več sort. 

Sorte rdečega ribeza zorijo v juniju, 
takoj za belimi sortami. Jagode so slad-
ko-kislega okusa. Selekcija ribezovih 
sort je usmerjena predvsem za svežo 
uporabo. Črni ribez je po krivici neko-
liko zapostavljen zaradi starejših manj 
kakovostnih sort, ki so malo manj 
aromatične in okusne. Pri novih sortah 
ribeza Nimue in Noiromo so jagode 
precej večje in s polnejšim okusom, 
bogatejšo aromo in večjo vsebnostjo 

sladkorjev. Ribez sadimo nekoliko glo-
blje, kot je rasel v drevesnici. Zemljo 
izboljšamo z zrelim kompostom in gno-
jili za jagodičje. Uporabimo organsko 
zastirko, za zadrževanje vlage v tleh. Z 
globljim sajenjem spodbudimo izrašča-
nje iz osnove. Šibke poganjke v celoti 
izrežemo. Pazimo, da pri črnem ribezu 
ne krajšamo poganjkov kot pri rdečem, 
saj nam odrezana mesta zavrta ribezova 
steklokrilka. Ta škodljivec vrta po vse-
bini poganjkov, zaradi česar odmirajo. 
Prikrajšamo le poganjke rdečega ribeza, 
da se grm lepše obrašča in zgosti.

Ameriške borovnice 
Ameriške borovnice in brusnice so glede 
tal posebnež, zahtevajo drugačno prst 
od drugega jagodičevja. Pri ameriških 
borovnicah je velikokrat težava bledika-
vost listov – kloroza zaradi pomanjkanja 
železa. Vzrok za to fiziološko motnjo 
je razkisanost zemlje. Zato borovni-
cam pripravimo izrazito kislo rastišče. 
Izberemo sončno lego in skrbno pripra-
vimo življenjski prostor v humusni, kisli 
in za vodo prepustni zemlji (pH 3,8-5,0). 
Sadilna jama naj bo široka 80 cm in 
globoka do 40 cm. Stene in deloma dno 
sadilne jame obložimo s plastično folijo 
(za ribnike), da preprečimo razkisanje 
zemlje. Za ameriške borovnice uporabi-
mo fiziološka kislo delujoča hranila. Dno 
sadilne jame napolnimo z drenažnim 

Vam goji jagode  
ne rodijo?

Resda so goji jagode zelo zdravilne, 
vendar je za vrt ta vrsta jagodičevja 
manj primerna, saj se močno razra-
ste in ni samooplodna, zato je treba 
posaditi več sort. To je tudi razlog, 

zakaj ne rodi dobro ali sploh ne rodi. 
Goji jagode se rade same razsejejo po 

vrtu in ponekod so že označene za 
invazivno rastlino. Omislimo si raje 
nasad dvakrat rodnih malin, ribeza, 
robid in jagod ter aronije, saj bomo 

tako pridobili dovolj vitaminov, 
antioksidantov ter se sladkali celo 

poletje od junija do oktobra. 

slojem peska, da voda lažje odteka. To 
je nujno tam, kjer so tla slabo prepustna 
za vodo. Zemljo za sajenje pripravimo 
iz šotnih substratov za rododendrone 
in manjšega dela kisle gozdne zemlje, 
bogate s humusom. Korenine borovnic 
namreč živijo v simbiozi z glivicami, ki 
pomagajo pri prehrani (erikoidna miko-
riza). Zato rastline bolje rastejo in tudi 
hitreje rodijo, če jih sadimo v zemljo, v 
kakršni rastejo samonikle gozdne borov-
nice, ker ta zagotavlja idealne razmere 
za rast. Vendar pozor, z gozdno zemljo 
ne pretiravajmo, saj lahko z njo v vrt 
zanesemo hrošče rilčkarje ali katere 
druge škodljivce. Dovolj bo le lopata ali 
dve dobro preperelih tal, ki vsebujejo 
omenjene mikorizne glive. Po sajenju 
dodamo po vrhu zastirko iz svežih, še 
zelenih borovih iglic ter borovega žaga-
nja in lubja. Takšna zastirka pomaga pri 
ohranjanju optimalne kislosti zemlje, 
vzdržuje vlago, ohranja rahlo zemljo in 
ovira rast plevelov. Zastirko letno obna-
vljamo in vzdržujemo plast 5 do 8 cm. 
Borovnice lahko posadimo tudi v večje 
lonce in jih vkopljemo v zemljo. Tudi v 
loncih moramo urediti drenažo in jih 
napolniti z ustreznim substratom.

levo
Plodovi ribeza so izjemno bogati z vitaminom C. Rdeči ribez pospešuje 
nastajanje krvi in krepi imunski sistem, črni pomaga pri obolenjih jeter in 
odpravljanju infekcij v ustih. 

spodaj
Tudi ameriške borovnice so pravi pomočnik pri težavah v ustih, odpravljajo 
črevesne težave in pomagajo pri hujšanju.

spodaj desno
Uši na ribezu prepoznamo po rdečih mehurjastih tvorbah na listih.  
Preženemo jih z naravnimi insekticidi in sajenjem pelina med grme ribeza. 
Lahko uporabimo tudi koprivni pripravek. 


