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Koncentracija vitaminov v aroniji
Vitamin
Vitamin A
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin B2
Vitamin B9
Vitamin C
VitaminP

Priporočena dnevna količina (mg) Vsebnost vitamina v aroniji
(mg/100g suhe snovi
0,25 - 2,7
1, 1-2, 4
5,0 - 3,0
0,8 - 3,1
1,5 - 7
0,8 - 1,0
0,4 - 2,5
0,13
0,1 - 0,5
0,1 - 0,21
35 - 150
10 - 50
25
1200 - 500

Kako do hitrejšega, zdravega pridelka aronije?
Štiri in triletne sadike aronije so že v rodnost in rodijo takoj. Tako boste plodove občudovali že v tekočem letu.
Sadike, ki so dvoletne ne rodijo takoj, saj je treba na pridelek čakati. Dvoletne sadike praviloma rodijo drugo leto
po sajenju.
Za dober in hiter pridelek priporočamo, da posadite 1 x štiriletno sadiko, 2 x triletna sadiko in 3 x dvoletno sadiko
različnih sort aronij. Nakup bo tako cenovno ugoden, pridelek hiter, za pestros okusov pa poskrbijo štiri različne
sorte.

Glavne značilnosti posameznih sort aronij
Sorto Nero odlikujejo debelejši plodovi velikosti več kot 12 mm, ter velika rodnost. Med vsemi sortami ima
največjo vsebnost antioksidantov. Črnoplodna aronija sorta „Nero“ zori konec avgusta. Plod je okrogel in
debel, grm pa poganja številne koreninske odganjke.
Črnoplodna aronija sorta „Viking“ zori konec avgusta in v začetku septembra. Sorta „Viking“ ima nekoliko
manjšo koncentracijo antocianov kot sorta „Nero“.
Črnoplodna aronija sorta „Galicijanka“ zori v začetku septembra. Sorta ima nekoliko manjšo koncentracijo
antocianov kot sorta „Nero“ in sorta „Viking“, dosega pa nekaj večjo rodnost kot sorta „Viking“.
Plodovi črnoplodne aronije sorte „Hugin“ zorijo od septembra do oktobra. Pokončen, manjši grm, zraste do
1,3 m in je primeren tudi za sajenje živih mej. Plodovi so sladko-kislega okusa, nekoliko manjši od sorte „Nero“.

Rastne zahteve aronije
Aronijo sadimo jeseni ali spomladi. Če sadimo več rastlin naj bo razdalja v vrsti 1,5 metra in 2,5 metra med
vrstami. Sadimo jo tako globoko kot je sajena v loncu.
Aronija uspeva v vseh tipih tal. Poiščemo ji sončno lego. Proti nizkim temperaturam je povsem odporna. Zelo
dobro prenaša tudi sušne razmere.
Ob pojavu suše ji dodamo organsko zastirko in poskrbimo za namakanje, saj ima v času zorenja rada več vlage kot
suše. Za dober pridelek ima raje globoko in rodovitno zemljo. Zato pred sajenjem zemljo globoko prekopljemo in
dodamo domač kompost ali kupljena organska gnojila.
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