Piše: Davor Špehar

Sadje, zrelo
Sadni vrt

in vabljivo kot v raju

Š

Imate toliko socnih jabolk in hrušk, da bi z njimi lahko zapeljali
Evo in morda celo Adama? Potem jih je zagotovo dovolj tudi za vas,
zato najprej poskrbite za pravilno skladišcenje. Kakor hitro pa
z dreves odpade listje, vzemite v roke še lopato.

e preden pričnete
obirati plodove
jablan in hrušk,
morate vedeti, katere sorte so posajene
na vrtu in kdaj je posamezna sorta
zrela. To boste izvedeli iz sadjarske
literature ali iz opisov sort priznanih
sadnih drevesnic, ki jih najdete tudi na
spletu. Lahko pa pokličite tudi bližnje
sadjarje, ki vam bodo za vsako sorto
razkrili optimalen čas.

Barva pečk

V domačem vrtu se najlažje ravnamo
po barvi pečk. Če jabolko prerežemo
na polovico, morajo biti pečke značilne
temno rjave barve, plod mora imeti
tudi značilno barvo in aromo. Tudi z
okušanjem plodov boste hitro spoznali,
ali je vsebnost sladkorjev dovolj izražena. Plodovi, ki so črvivi zaradi gosenic
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sno obarvajo. Tudi močno sonce lahko
plodove ožge in obarvanost vas lahko
zavede, da plodove prezgodaj oberete.
Obirajte vedno s pecljem vred. Kako se
peclji ločijo od tkiva na drevesu, je tudi
znak dozorelosti. Za ozimnico odberite
samo zdrave plodove. Pazite, da plodov
ne poškodujete.

Skladiščenje plodov
Vse sorte jabolk na drevesu ne dozorevajo hkrati, zato jih obirajte postopoma. Za skladiščenje je pomembno,
da jih oberete nekoliko prej, preden
nastopi prava zrelost. Premalo zreli
plodovi v skladišču naknadno ne
bodo dozoreli in tudi nimajo dozorele
lupine. Pokožica jih ne ščiti pred izhlapevanjem. Plodovi, obrani prezgodaj,
nimajo pravega razmerja med kislinami in sladkorji, ustrezne arome ter
drugih organoleptičnih lastnosti. Prav
tako velja, da prezrelih plodov ne skla-

diščimo, ker postanejo kašasti in lupina mastna. Plodove, ki so prezreli in
poškodovani, lahko predelate v najrazličnejše domače proizvode. Jabolčna
čežana, s katero napolnite kozarce, bo
imenitna za zimsko razvajanje. Sadje
skladiščite ločeno od zelenjave (zlasti
krompirja). Kleti naj bodo hladne in
dovolj vlažne. V kletnih skladiščih ne
sme zmrzovati.

Sajenje drevja

Ko drevesom odpade listje, navadno
je to konec oktobra in v novembru, se
lahko lotite sajenja sadnega drevja.
• Najprej si pripravite kompost, hlevski
gnoj ali druga organska gnojila kot
nadomestek hlevskega gnoja, do 25
dag mineralnega gnojila, mrežo za
zaščito korenin proti voluharju, kol za
privezovanje in sadjarsko vrvico.
• Izkopljite jamo, široko približno 60

levo

Ob ograji ali namesto nje si lahko omislite stebričaste jablane.
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cm in globoko 40 cm. Po izkopu ločite
zgornjo plast zemlje (živica) in spodnjo
plast, imenovano mrtvica. Ločite tudi
izrezano travno rušo. Mrtvico obogatite s kompostom. Tudi živici dodajte
kompost. Zlasti fosfor je v začetnem
obdobju pomemben za dobro razrast
korenin lasnic, ki so ključne za uspešno ukoreninjanje sadik.
• Na dno sadilne jame posujte priporočeno količino organskega gnojila ali
hlevskega gnoja (do 10 kg) in ostanke
nasekane travne ruše. Na to podlago
postavite mrežo proti voluharju. V
mrežo zabijte ošiljen kostanjev kol za
privezovanje sadike. Drevje potrebuje
kol najmanj dve leti po sajenju. Sadne
sadike, ki so cepljene na šibke podlage,
pa potrebujejo oporo celotno življenjsko obdobje in se največkrat sadijo ob
žičnato armaturo.
• Sadiko nato vstavite v mrežo na nasuto zemljo in ji pri sadikah brez koreninske grude razporedite korenine v vse
smeri. Sadikam iz loncev pa korenine
nekoliko razmaknite, da se lažje ukoreninijo in se ne ovijajo krožno naprej.
Sadike posadite enako globoko, kot so
rasle v drevesnici ali v loncu, cepljeno
mesto mora ostati nad zemljo.
• Korenine zasujte z zemljo, ki ste ji
dodali kompost. Sadiko, obdano z
zemljo, spodaj malo potresite in se prepričajte, da pod koreninami ne nastaja
prazen zračni prostor. Ne pretiravajte z
odmerki gnojil.

• Sadiko sadnega drevesa nato v obliki
osmice privežite ob količek. Deblo
naj bo od količka oddaljeno do 10 cm.
Količek naj bo na južni strani. Če se
drevo preveč drži količka, se sadika na
tem delu ne obraste. Posajeno drevo
dobro zalijte in ga na odprti legi z
mrežo zaščitite pred divjadjo.

Sajenje jagodičevja

Podobno se lotite tudi sajenja jagodičevja
(ribez, ameriške borovnice, maline robide …). Sadike jagodičevja sadite
približno 5 cm globlje, kot so
rasle v drevesnici ali v loncu,
da odženejo močne poganjke iz
osnove. Spomladi rozgasto
jagodičevje porežite do
zemlje, rdeči ribez prikrajšajte, črnega pa pustite
popolnoma pri miru. Pri ameriških borovnicah in brusnicah
pripravite dovolj velike jarke,
napolnjene s kislo zemljo.

Posebneži

Zadnja leta opažamo množico stebričastih, počasi rastočih in pritlikavih sadnih
vrst. Te oblike so posledica
žlahtnjenja in naključno
odkritih sejancev, ki se nato
razmnožujejo s cepljenjem
na skrbno izbrano podlago.

Mumije in kodravost
• Jeseni odstranite obolelo listje in
poberite iz krošenj sadne mumije,
ki so vir okužb.
• Tik pred odpadanjem listja lahko
zlasti breskve poškropite z bakrenimi
pripravki proti listni kodravosti.
• Stebričasto sadno drevje razvije osnovno deblo, iz katerega izraščajo rodni
poganjki. Ta drevesa tvorijo rodni
les le okoli osnovnega debla. To velja
predvsem za pečkarje (stebričaste
jablane in hruške). Plodove je tudi pri
stebričih treba pravilno redčiti, da
razvijejo značilne lastnosti. Stebričasto
sadno drevje sadimo na manjših vrtovih z omejenim prostorom, lahko tudi
kot sadno živo mejo. Stebričaste, bolje
rečeno pokončne oblike rasti zasledimo tudi pri češnjah, breskvah, slivah
in marelicah.
• Počasi rastoče sadne vrste (ang. dwarf)
zrastejo med 2 in 2,5 metra, medtem
ko miniature dosežejo do 2 metra višine v določenem obdobju. Ne rastejo
stebričasto, temveč kompaktno v
grmičasti obliki krošnje. Sadimo jih na
manjše vrtove.
• Pritlikava ali miniaturna sadna drevesa sadimo tudi v lonce na balkonih in
terasah. Plodovi miniatur po velikosti
in kakovosti ne zaostajajo za običajnimi drevesi.

levo zgoraj

Posajeno sadno drevje je na odprtih
legah treba z mrežo zaščititi pred
zajci in srnjadjo.
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Hruške in jabolka vedno
obirajte s pecljem vred.

Video z naslovom
"SAJENJE SADNEGA DREVJA"
si lahko ogledate na portalu
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