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Imate otroka?
Pa še posadite drevo!

CITRUSI

Kam z njimi jeseni

NIKOLI PRAZNE GREDE

Prvi setvi naj sledita
še druga in tretja
ve dalije

Okrasne trave in zapelji

10 rastlin

za manj opazne brazgotine

Citrusi
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Vzgoja v l

Citruse v celinskem podnebju gojimo v posodah, saj posajeni na prostem ne bi
preživeli. S pravilno oskrbo in upoštevanjem gojitvenih nasvetov lahko doma
pridelamo zdrave in okusne sadeže, ki nam bodo v ponos.

V

rtičkarji pri nas se,
ko gre za citruse,
najpogosteje odločamo za gojenje
limonovca, pomarančevca in mandarinovca. Res pa je, da na vrtnarskih
sejmih v sosednji Italiji lahko izberemo tudi druge citruse, kot so limete,
grenivke, pomelo, ki rodi izjemno
velike plodove. A vrnimo se k najpogostejšim.

levo
Raznolikost sadežev citrusov je
navdihujoča. Poleg limon, mandarin,
pomaranč in limete sta za gojenje v
posodah primerna tudi kumkvat in
kalamondin.

spodaj
Če izbirate limonovec za domačo teraso,

Limonovec sodi med najbolj priljubljene posodovke ljubiteljskih gojiteljev. Rezine in sok plodov limone so
imeniten dodatek toplim napitkom za
krepitev imunskega sistema. A tudi
osvežujoči hladni napitki so nadvse
priljubljeni. Eterična olja v lupini
imajo močno aromo, ki izboljšajo
mnoge jedi in napitke.
Za gojenje v posodah priporočamo
sorto limonovca Meyer, katere plodove
lahko obiramo do trikrat letno. Plodovi
so okrogli, zelo sočni in s tanjšo lupino.
Starejša rastlina po nekaterih opažanjih prenese celo padec temperatur
rahlo pod ledišče. Limonovcev ne
sadimo v težko glinasto zemljo, temveč
uporabimo ustrezno peščeno-ilovnato
zemljo ali specialni substrat za citruse.
Limone dozorijo v zaprtih in hladnih prostorih tudi v zimskem času.
Potrebujejo le dovolj svetlobe, zato jih
postavimo tik ob okno. Če limonovci
cvetijo v notranjih prostorih, moramo cvetove oprašiti s čopičem. Pelod
nanašamo previdno s čopičem s cveta
na cvet.
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izberite sorto Meyer, ki je zelo primerna
kot posodovka.

Slast domačih
limon
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zgoraj
Ne le sok iz pulpe, temveč tudi lupinica

zgoraj
Citruse je jeseni treba preseliti v svetel

zgoraj
Pomarančevec sorte nevelina razvije

doma pridelanih sadežev bo imenitna za
uporabo v kulinariki. Nastrgana lupinica,
ki jo vmešate v sladkor in zaprto shranite
v hladilniku, bo vzdržala zelo dolgo.

prezimni prostor, lahko tudi v rastlinjak,
kjer je temperatura od 2 do 8 stopinj Celzija.

srednje velike plodove, ki so sladki in
brez pešk.

Primerna osvetlitev

uspevajo v glinenih loncih. Zalivamo jih
z deževnico ali postano vodo.

V celinskem delu mandarinovec gojimo v posodah in ga jeseni umaknemo
v zavetje, v rastlinjak, vetrolov, zimski
vrt ali primerno osvetljen hladen prostor. Mandarine vsebujejo veliko vitamina C in so še posebno priporočljive
za preprečevanje prehladnih obolenj.

Pridelajmo
eko mandarine

Pomarančevec
večji izziv

spodaj
Mandarinovec in drugi citrusi najbolje

Nekoliko kasneje
v oktobru zori
sorta chahara.
Plod je okrogel, velik in
zelo sladek. V novembru zori
mandarina satsuma. Plodovi
satsume so ploščati, sladki s
tanko lupino. Če so cepljene
na trilisti kitajski citronovec
ali poncirus, omenjene sorte
mandarin prenesejo celo
nekaj stopinj pod lediščem.
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Priporočena za gojenje kot posodovka
na celini je zgodnja sorta mandarinovca zorica rana. To je sorta neretvanske
mandarine, ki pri nas zori konec
septembra in oktobra.
Plodovi sorte zorica
rana so ploščati,
zelo sočni, sladko-kislega okusa
in nadvse
aromatični.
Plodovi
imajo
tanko
lupino.

Pomaranče so tipično zimsko sadje.
Gojenje pomarančevca kot posodovke
je v celinskem delu poseben izziv. Za
gojenje izberemo sorto pomarančevca
Navelina, ki zori v decembru.
Plodovi so srednje veliki,
sladki in brez pešk. Na
dnu ploda je izrastek, podoben
popku. Za dozorevanje plodov v mesecu
decembru je
priporočljivo
pomarančevec prenesti v
ogrevan rastlinjak ali zimski
vrt.
Lupina domače pomaranče
se uporablja kot dodatek
jedem. Plodovi pomaranče
vsebujejo veliko vitamina C
in številne druge vitamine.
Vsebuje tudi minerale, kot
so kalcij, magnezij, mangan, železo ...

Citrusi so rastline sonca, kar pomeni,
da za nemoten razvoj cvetnih brstov
in kasneje plodov potrebujejo dnevno
najmanj pet do šest ur sončne osvetlitve. Citruse, gojene v posodah, v
aprilu oziroma takrat, ko je povprečna
temperatura zunaj 5 °C, prenesemo na
vrt, balkon ali teraso. Če rastline pozimi
niso bile izpostavljene večjim količinam
sončne osvetlitve, jih na polno sonce
navajamo postopoma. Na zadostno
osvetlitev pazimo tudi ob prezimovanju. Pogosta je napaka, ko gojitelj na
prezimovanje prenese svoj citrus v
pretemen prostor, kot je garaža ali veža,
kjer je premalo svetlobe. Zaradi premalo svetlobe nato rastlina odvrže liste in
plodove. Takšna rastlina se sicer spomladi obraste, vendar slabi v razvoju.

Temperaturne
zahteve

V celinskem delu Slovenije vse citruse
gojimo kot posodovke, saj so zimske
temperature prenizke za gojenje na
prostem. V zavetnih območjih se nam
z zimsko zaščito lahko posreči obdržati
mandarinovce, vendar je to bolj izjema
kot pravilo. Citrusi nam bodo hvaležni,
če jih prezimujemo v neogrevanem
prostoru pri temperaturi 2-10 °C.
Idealen za zimovanje je rastlinjak, kjer
temperatura ne pade pod ledišče.
Ko jih jeseni prenesemo na zimovanje,
je ključno, da ni velikih temperatur-
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Škodljivci - kaj narediti?

zgoraj
Pomanjkanje železa se pokaže kot

zgoraj
Kaparji pogosto napadejo citruse.

bledenje listov.

Zatiramo jih z ustreznimi pripravki.

nih razlik med zunanjim in notranjim
prostorom. Prevelike temperaturne
razlike lahko podobno kot pri osvetlitvenih razlikah povzročijo odpadanje
listov, kar dodatno oslabi nadaljnji
razvoj rastline, ki se sicer spomladi
ponovno olista.

le enkrat mesečno, odvisno od zgoraj
naštetih dejavnikov. Vodi v času rasti
dodajamo tekoča gnojila za citruse.
Po zalivanju voda ne sme ostati v podstavku. Citrusi nam bodo hvaležni, če
jih bomo v obdobju zimovanja v suhih
prostorih pršili po listih. Za pršenje je
smiselno uporabljati mehko vodo, saj
trda voda pušča sledi vodnega kamna.
Citrusi potrebujejo ozračje z relativno
zračno vlago med 50 in 60 %. Občasno
pršenje po listih tudi preprečuje pojav
škodljivcev, kot so pršice. Pršice napadejo liste v suhem, vročem in senčnem prostoru.

Pravilno zalivanje citrusov poteka
tako, da omogočimo med dvema
zalivanjema, da se substrat v posodi
nekoliko osuši. Vlažnost prsti preverimo tako, da prst pritisnemo približno
tri centimetre globoko v zemljo, pri
manjših lončnicah pa rastlino lahko
rahlo privzdignemo in pogledamo,
kako vlažen je substrat. Večje posodovke zalivamo redkeje kot manjše
lončnice. Citrusov nikoli ne puščajmo
konstantno vlažnih, saj se lahko v
obdobju zimskega mirovanja hitro
pojavi koreninska gniloba ali gniloba
koreninskega vratu. Nekateri substrati
imajo boljšo, drugi slabšo sposobnost
zadrževanja vlage, kar upoštevamo pri
zalivanju. Tudi zunanja temperatura
poleti in temperatura zimišča v času
mirovanja vplivata na količino vode
v loncu in na potrebo po zalivanju.
V obdobju rasti citrusi potrebujejo
več vode in hranil. Zalivamo jih z
mehko vodo - deževnico ali postano
vodo, težko prenašajo zalivanje s klorirano vodo. Če je voda trda, je manj
primerna za zalivanje, saj se hitro
pojavi rumenenje listov. Okvirno je
priporočljivo, da v poletnem času
zalivamo trikrat tedensko, pozimi pa

•Pršice se rade naselijo na citrusih,
če so rastline v suhem in vročem
ozračju.
•Listne uši so redke, se pa lahko
pojavijo na mladih listih.
•Na citrusih se lahko pojavi tudi listna
bledica ali kloroza - to je fiziološka
motnja, ki nastane, ko rastlina ne
more absorbirati iz substrata zaradi
prevelike vsebnosti kalcija. Težava
se pojavi, če je rastlina posajena
v neustezno zemljo ali zaradi
zalivanja s trdo vodo.

spodaj
Za veličastne plodove, kakršne rodi pomelo, potrebuje rastlina ustrezno zemljo, velik
lonec in zalivanje z mehko vodo ter zadosti hranil.
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Kako jih zalivati?

•Citruse pogosto napadejo kaparji,
pršice in volnate uši. Škodo na
rastlini povzročajo s sesanjem
rastlinskih sokov. Kaparji izločajo
medeno roso, na kateri se na listih
pojavi gliva, ki povzroča sajavost.
Močan napad kaparjev lahko
rastlino dodobra izčrpa ali celo uniči.
Kaparje in volnate uši zatiramo
z ustreznimi pripravki.
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Ustrezna zemlja
in gnojenje

Zemlja za citruse mora biti odcedna.
Najprimernejša je peščeno-ilovnata
prst, ki naj bo rahlo kisla. V preveč
bazičnih tleh se pri citrusih rada pojavi kloroza ali listna bledica. Če uporabimo vrtno zemljo, ji primešamo
substrat za citruse. Paziti moramo, da
cepljenega mesta ne pokrijemo. Prav
tako je priporočljivo zemlji primešati
založno gnojilo za citruse. Ko sadimo
citruse kot posodovke, poskrbimo za
dobro drenažo na dnu lonca, zato tja
nasujmo glinopor ali kamenje, vendar
ne apnenčasto.

Za gnojenje citrusov uporabljamo
gnojilo za citruse. Odmerek gnojila
odčitamo na embalaži. Gnojiti začnemo drugo leto in zelo zmerno. Najbolj
preprosta za uporabo so tekoča gnojila. Pri vzgoji v loncih dodajamo gnojilo večkrat v manjših odmerkih, saj se
bolje absorbira. Tudi v zimskem času,
ko rastline počivajo, lahko dodamo
enkrat mesečno tretjino predpisanega
odmerka. V zimskem času je priporočljivo uporabiti gnojila z več fosforja in
kalija. V primeru pomanjkanja železa
dodamo železove kelate, da odpravimo bledico na listih.

Vzgojimo sadike
s cepljenjem

Citruse razmnožujemo s cepljenjem. V
celinskem območju izberemo kot podlago za cepljenje trilisti kitajski citronovec ali poncirus. Tako bodo limone,
mandarine in drugi citrusi nekoliko
bolj odporni proti nizkim temperaturam in bodo krepkejše rasti.
Iz semen poncirusa prvi dve leti vzgajamo primerno debele sejance, ki jih
gojimo do premera enega centimetra.
Cepljenja se lotimo septembra, da preprečimo prezgodnje odganjanje.
Brste žlahtnih sort citrusov, ki jih
nameravamo cepiti, izrežemo na
poganjkih, starih dve do tri leta. Za

Prikrajšajmo sadike
Če sadimo citruse spomladi, jih takoj
po sajenju prikrajšamo na višino
60 cm. Tudi jeseni sajene sadike
krajšamo spomladi. Prikrajšane
sadike se bodo v tekočem letu
obrasle z mladimi poganjki, ki bodo
v naslednjem letu nosili prve
plodove. Priporočam nakup
enoletnih sadik, podobno kot pri
drugih sadnih vrstah. V lonce
jih sadimo v jesenskem ali
spomladanskem času.
cepljenje primeren poganjek je v
prerezu okrogle oblike, v nasprotju
z drugimi poganjki, ki so v prerezu
trikotne oblike in niso primerni kot
cepiči. Za septembrsko cepljenje uporabimo način cepljenja ploščičasta ali
T-okulacija.
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Za sajenje citrusov izbiramo izključno
glinaste lonce zaradi zračnosti in boljšega vpijanja vlage. Plastični lonci so
za citruse manj primerni, ker plastika
ne vpija vlage in lahko hitreje privede
do gnitja korenin. Na vrtu lahko lonce
vkopljemo v zemljo, da jih zaščitimo
pred pregrevanjem.

zgoraj
V celinskem območju izberemo kot
desno
Krajšanje poganjkov pri citrusih
opravimo spomladi. Prikrajšane sadike
se bodo v istem letu obrasle, mladi
poganjki bodo v naslednjem letu nosili
plodove.
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podlago za cepljenje citrusov trilisti
kitajski citronovec ali poncirus.

