Nashi ali Azijska hruška
Nashi, izg. naši je skupno ime za sorte hrušk, ki izvirajo
iz Azije. Nastale so iz tamkajšnjih avtohtonih vrst.
Razširjene so v Koreji, Japonski in Kitajski. Zmotno
je pogosto laično mnenje, da je Nashi križanec med
jabolkom in hruško.
Celoten članek:
http://zelenisvet.com/nashi-azijska-hruska

Od evropskih sort hrušk se ločijo predvsem po jabolčno – okrogli obliki. Sorte so sočne, aromatične in hrustljave.
Posebno izstopa sorta Pung z aromo po punču.
Sadeže uporabljamo kot namizno sadje in za kuhanje kompotov.

Opraševanje nashija
Sorte so v glavnem samoneoplodne, zato je potrebno medsebojno opraševanje. Cvetijo pred sortami evropskih
hrušk oz. skupaj z najbolj zgodnjimi evropskimi sortami. Vse sorte niso medsebojno kompatibilne za uspešno
oprašitev, zato je pomembno izbrati ustrezen par. Zaradi zgodnega cvetenja so občutljive na pozebe.

Rodni les azijske hruške
Tudi azijske hruške, podobno kot naše evropske vrste tvorijo rodni les na brstičih, brstikah in rodnih šibah.

Podlage za cepljenje azijske hruške
Nashi cepimo na generativne podlage azijskih vrst rodu Pyrus. Nashi ni kompatibilen z kutino ali sejancem
hruške. Drevesa nashija so bolj bujna od evropskih sort hrušk.

Gojitvene oblike
Azijske hruške vzgajamo v gojitveno obliko vreteno ali ploščato obliko palmeta.

Redčenje plodov
Plodove je potrebno razredčiti, da ohranimo redno in zadovoljivo rodnost. Sorte nashija so že po naravi zelo
rodne.
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Klimatske in talne zahteve
Sorte imajo na klimatske in talne dejavnike dokaj podobne zahteve kot evropske sorte hrušk.

Bolezni in škodljivci
Podobno kot pri hruškah je nevaren bakterijski hrušev ožig. Pri sumu na to bolezen je potrebna strokovna
potrditev. V kolikor je sum utemeljen je potrebno ravnati v skladu z navodili.

Obiranje in skladiščenje nashija
Nashi na vrtovih zori postopoma. Za svežo porabo ga obiramo v času zrelosti. Za daljše skladiščenje pa nekoliko
prej. Plodovi nashija so manj časa obstojni v hladilniku kot evropske sorte hrušk.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/nashi-azijska-hruska						
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