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Jeżyna bezkolcowa sadzonki 20 cm / 40
cm
Cena

9,99 zł

Dostępność

Dostępny - InStock

Czas wysyłki

3 do 5 dni roboczych

Producent

Gospodarstwo Rolne

Transport

Dostawa

Opis produktu
JEŻYNA BEZKOLCOWA DUZY OWOC odporna na mróz
DUZY OWOC WCZESNA PODŁUŻNE OGROMNE OWOCE !
ODPORNA NA MRÓZ I CHOROBY GRZYBOWE
wysokość sadzonki z gołym korzeniem około 20-40 cm.

JEŻYNA BEZKOLCOWA jest krzewem, które bardzo szybko się rozrasta. Roczny przyrost pędów wynosi od 1,5 m do 2,5 m,
dzięki czemu z każdym rokiem uprawy roślina pokrywa pędami coraz to większą powierzchnie nawet do 2 m2.
Nawożenie robimy dwa-trzy razy w roku pierwszy w marcu drugi koniec maja można trzeci raz już na koniec sierpnia ale już
nawozem jesiennym z małą zawartością azotu (azot tylko powoduje wzrost rośliny ale tego w okresie jesiennym roślina już nie
potrzebuje tylko innych minerałów fosfor i potas oraz mikroelementy-miedź, bor, żelazo i mangan.
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Składniki te nie ulegają wypłukaniu z gleby i okażą się przydatne wczesną wiosną.
Jesienne podanie potasu pozwala też wielu roślinom lepiej przygotować się do zimy i przetrwania mrozów. które ją wzmocnią
przed zimą ukorzenią ją żeby w okresie zimy pobierała pokarmy z gleby ).
W okresie zimowym składniki nawozu będą miały szansę ulec korzystnym przemianom i dobrze przenikną do gleby. Mogą
okazać się bardzo potrzebne wczesną wiosną, gdy rośliny zaczną ruszać z wegetacją, a zastosowanie nawozów nie będzie
jeszcze możliwe ze względu na zamarznięte podłoże.
nawóz jesienny przynosi następujące korzyści:
lepsze przygotowanie roślin do zimy
zwiększenie mrozoodporności
lepszy start na wiosnę, obfitsze kwitnienie i plonowanie
JEŻYNA BEZKOLCOWA, nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jest łatwa w uprawie i potrafi się odwdzięczyć
bardzo obfitymi zbiorami. Rzadko zachodzi konieczność stosowania oprysków-jest odporna na ataki szkodników oraz choroby
roślin.
zastosowanie:
JEŻYNA BEZKOLCOWA mają intensywnie zielone liście pokryte delikatnymi włoskami, które na jesień przepięknie żółkną.
Dodatkowo pięknie kwitnie na przełomie maja i czerwca. Owoce można spożywać wprost po zerwaniu, bądź przyrządzać z
nich przetwory lub soki
Jest to odmiana wczesna, powtarzająca owocowanie, owocująca na tegorocznych pędach, owocuje koniec lipca aż do samych
przymrozków !
Owoce są duże lub o średniej wielkości, podłużne, szeroko stożkowate, perłowo czarne z połyskiem, zwarte, aromatyczne,
smaczne.
Ze względu na średni wzrost, nie wymaga podpór. W końcu października lub wczesną wiosną należy wyciąć pędy dość nisko
przy ziemi. Powoduje to wzrost większej ilości pędów. Jeżeli przytniemy je nieco wyżej, wyrośnie ich mniej, ale będą silniejsze.
JEŻYNY wymagają gleby żyznej i próchnicznej, która powinna mieć odczyn lekko kwaśny (pH 5,5-6,5). Odpowiednia wilgotność
gleby ma znaczenie szczególne, ponieważ malina ma płytki system korzeniowy i nawet krótkotrwała susza wpływa bardzo
niekorzystnie na wzrost i owocowanie. Bez nawadniania możliwa jest jej uprawa tylko na terenach o dużej ilości opadów i na
glebie o dużej pojemności wodnej. Gleby nieprzepuszczalne nie nadają się pod uprawę malin ze względu na groźbę zalewania,
co jest równie szkodliwe jak susza.

Instrukcje sadzenia
Instrukcje sadzenia
1 Wykopujemy dołek, zawsze większy od korzeni rośliny.
2. Wlewamy wiadro wody (około 10 litrów) do wykopanego dołka - jak roślina jest mniejsza to oczywiście mniej lejemy wody.
3. Wkładamy roślinkę i zasypujemy ziemią.
4. Ważne: roślina ma być na środku wykopanego dołka oraz ziemia ma być delikatnie ubita wokół pnia drzewka/krzaczka.
5. Nie dajemy żadnego obornika i nawozu pod korzenie ponieważ może tylko popalić młode pędy korzeniowe.
6. Na koniec podlewamy roślinę (około 10 litrów wody) - w okresie obfitych opadów nie trzeba tak obficie podlewać po
posadzeniu.
7. Jeżeli drzewko jest małe, dobrze jest wbić obok palik zabezpieczający.
8. Jeżeli sadzimy rośliny w polu lub na otwartej przestrzeni dobrze jest drzewko zabezpieczyć siatką przeciw dzikiej zwierzynie.
9. Po zakończeniu sadzenia trzeba delikatnie roślinę nawozić nawozem granulowanym wieloskładnikowym posypując wokół
rośliny garstkę na 1 roślinę czyli +- 1 czubata łyżka od zupy.
10. Po posadzeniu w okresie suszy podlewamy raz dziennie a nawet rano i wieczorem.
11. Po tygodniu od sadzenia jest dobrze zapobiegawczo wykonać oprysk od grzyba Topsinem a za 14 dni dobrze jest opryskać
również zapobiegawczo od robaka Mospilanem, ten środek jest tani i bardzo dobry ponieważ jest to środek który działa w
wysokich temperaturach oraz głęboko wnika w roślinę i ją dobrze zabezpiecza od szkodników.
12. Rośliny w okresie wiosennym w naturalny sposób nie mają liści dzięki czemu lepiej znoszą czas przewozu , natomiast w
okresie jesiennym rośliny w naturalny sposób mają już liście przebarwiające się na żółto, czerwono brązowo lub już ich tez nie
mają – po prostu roślina zaczyna przygotowywać się do odpoczynku zimowego.

Kiedy Kupić?
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Rośliny kupowane w okresie wiosennym dla lepszego przetrwania czasu przewozu wyjmowane są z ciemnej chłodni i z
tego powodu roślina ma zakłócony cykl wegetacji co wpływa na jej wygląd - ma mniej rozwinięte liście lub ich prawie brak,
dzięki czemu po włożeniu jej do gruntu i wysokim temperaturom powietrza oraz mocnemu podlewaniu szybko zaaklimatyzuje
się w danym miejscu nasadzenia i będzie miało ładne przyrosty.
Rośliny kupowane w okresie późnowiosennym aż do czasu jesieni mają liście które podczas przewozu najczęściej więdną
ale proszę się tym nie przejmować - to jest naturalny system obronny rośliny żeby całość nie uschła, dlatego proszę oberwać
uschnięte liście i mocno podlewać aż roślina wypuści nowe.
Rośliny kupowane jesienią/zimą w naturalny sposób nie posiadają liści, więc proszę się tym nie przejmować tylko po
posadzeniu rośliny trzeba ją podlewać, a gdy pojawią się duże mrozy należy zabezpieczyć ją przed niską temperaturą.
SADZONKI DRZEWEK MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD SIEBIE, CO NIE WPŁYWA NA, JAKOŚĆ ROŚLINEK.DRZEWKA DANYCH
RODZAI RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE WYGLĄDEM. JEDNE SĄ TYLKO JEDNYM PATYCZKIEM BEZ BOCZNYCH GAŁĄZEK, DRUGIE MAJĄ
TROCHĘ ROZWINIĘTA KORONKĘ - ALE JEDNE I DRUGIE PO ROKU BĘDĄ ZACZYNAŁY TWORZYĆ PRAWIDŁOWĄ FORMĘ DRZEWKA
DANEJ ODMIANY.

Nawożenie i Pielęgnacja
Nawożenie roślin
Do zasilania roślin możemy stosować nawozy organiczne (naturalne) oraz mineralne (o zróżnicowanym składzie). W okresie
wiosennym rośliny potrzebują nawozów zasobnych w azot, późnym latem i jesienią nawozimy je mieszankami potasowofosforowymi (w odpowiednich dawkach).
Nawożenie drzewek
Wiosenne nawożenie azotem młodych drzewek owocowych należy zastosować na przełomie marca i kwietnia. W roku
pierwszym oraz drugim 50 g azotu, w trzecim i czwartym - 80 g. Na glebach lekkich w sadzie owocującym należy zastosować
od 60-120 kg azotu na hektar. W dawkach: 1/3 w marcu, 1/3 po kwitnieniu, 1/3 po 20 czerwca.
Nawożenie krzewów
Nawozy azotowe stosujemy tylko do końca czerwca, później już tylko te zawierające fosfor i potas. Stosowanie: Nawozy
mineralne stosuje się na wilgotną glebę, rozsypując granulki lub proszek wokół roślin i delikatnie przekopując grabkami z
wierzchnią warstwą gleby. Następnie nawóz i glebę trzeba dobrze podlać.
Pielęgnacja roślina
Pielęgnacja roślin to szereg ważnych czynności mających wpływ na ich prawidłowy rozwój. Dwa podstawowe zabiegi to
podlewanie oraz nawożenie. Zarówno dawka nawozu jak i wody musi być dopasowana do wymagań konkretnego gatunku. W
skład pielęgnacji wchodzi też przycinanie rozrastających się gałęzi drzew i krzewów. Ma ono między innymi na celu usunięcie
chorych pędów i pobudzenie rośliny do rozwoju. Ważne zabiegi to również ściółkowanie, przesadzanie i usuwanie chwastów.a

Uprawa roślin
Dzikie pędy
Istnieje możliwość, że podkładka użyta do szczepienia wytworzy z korzeni lub na pniu dzikie pędy, które należy w całości
usunąć.
W przypadku drzewek owoców jagodowych dzikie pędy mogą wyrastać z korzeni, na pniu i bezpośrednio pod koroną. Należy je
wszystkie bezwarunkowo usunąć.
Nawadnianie
Regularne podlewanie ma pozytywny wpływ na plony.
Nawożenie
Nawożenie należy zacząć już w marcu nawozem pełnoskładnikowym w dawkach wskazanych na opakowaniu.
Odległość roślin
- pienne 1,25 - 1,5 m
- krzewy 1 m
Ochrona roślin
Najczęściej występującymi szkodnikami są mszyce. Natychmiast po zauważeniu należy zastosować odpowiedni środek
chemiczny.
Choroby grzybicze występują rzadko. U nowo zasadzonych agrestów nie występuje mączniak.
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Okres sadzenia
Marzec - maj oraz październik - do zamarznięcia gleby, rośliny uprawiane w pojemnikach całorocznie.
Przycinanie
Porzeczki i agrest należy zacząć przycinać w trzecim roku od posadzenia.
Przerzedzenie korony poprzez wycięcie starszych pędów spowoduje wzrost jakości owoców i ułatwi późniejszy zbiór.
Sadzenie
Dla krzewów jagodowych wykopać należy dołki o średnicy ok. 50 – 60 cm i głębokości 40 cm.
W przypadku odmian piennych należy jeszcze przed posadzeniem wbić palik, który powinien sięgać aż do koronki. Korzenie
można przyciąć, a nadziemne pędy skrócić o 1/3 ich długości.
Krzewy posadzić należy tak głęboko, aby miejsce rozgałęzienia było przy ziemi, co pomoże w tworzeniu się ziemnych pędów.
Późniejsze obrabianie ziemi nie powinno być zbyt głębokie.
Uprawa i pielęgnacja roślin
Agrest
Płasko rosnący krzew ma ok. 1 m wysokości. Gałęzie uginają się pod ciężarem owoców w kierunku zewnętrznym. Owoce
znajdują się zarówno na jednorocznych gałązkach, jak i na krótkich pędach wieloletnich. Agresty są samopylne. Zebrane
jeszcze twarde owoce służą jako dodatek do ciast, całkowicie dojrzałe owoce nadają się na marmolady i soki, ewentualnie na
wino. Agrest lubi głębokie, gliniaste gleby, przy dostatecznym podlewaniu można uprawiać również w glebach próchniczych i
piaszczystych.
Porzeczkoagrest
Krzyżówka porzeczki i agrestu. Liść jest podobny do agrestu, ale większy. Pędy są szarobrązowe i bezkolcowe jak w przypadku
czarnej porzeczki. Brązowoczarne owoce podobne są do wielkiej czarnej porzeczki. Z jednego krzewu można zebrać nawet 5
kg owoców. Podkreślić należy szczególnie odporność na mączniaka, rdzę i roztocza.
Czarna porzeczka
Główną zaletą czarnej porzeczki są cenne substancje, przede wszystkim kwas askorbinowy (witamina C), którego zawiera
więcej niż którykolwiek gatunek owoców w naszej strefie klimatycznej. Wszechstronnie wykorzystywana w gospodarstwie
domowym na galaretki, likiery i soki. Nie ma żadnych szczególnych wymagań dotyczących gleby jednak z uwagi na wczesne
kwitnienie powinno unikać się sadzenia w mroźnych rejonach.
Czerwona porzeczka
Tworzy krzewy o wysokości ok. 1,2-1,8 m. W przypadku wielu odmian kwiaty i owoce powstają jeszcze na pędach kilkuletnich,
jednak piękne grona i wielkie jagody uzyskać można wyłącznie na pędach jednorocznych. Czerwone porzeczki są samopylne,
dlatego wystarczy uprawiać tylko jeden krzew w celu uzyskania owoców Zbiór czerwonych porzeczek zaczyna się pod koniec
czerwca, a kończy w połowie sierpnia. Porzeczki można przetworzyć na galaretkę, desery, sok, wino. Zdrowe owoce o wysokiej
jakości uzyska się dzięki odpowiednio dobremu oświetleniu.
Zapylanie
Sposoby zapylania w naszym poradniku opisane są wyłącznie w przypadku drzew owocowych.
Zimowa ochrona
Nie jest konieczna.
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