Vrtnarstvo

'Redlove® Sirena'

Bo anika

Plod, ki ima 95% rdečega mesa, je po okusu podoben sorti 'Elstar'. Zori konec
avgusta in septembra, jabolko je osvežujoče kiselkasto in ne postane kašasto.
Plodove lahko skladiščimo do konca septembra. To je počasi rastoča, zelo rodna
sorta.

'Redlove® Circe'

Debelo, čvrsto, sladko in sočno poletno jabolko, ki ga odlikuje dišeča aroma, ima
80% rdečega mesa. Za razliko od prejšnje sorte raste srednje do bujno. Plodovi
dozorijo po 20. avgustu, shranjujemo jih do konca septembra. Sorta je izjemno
rodna.

'Redlove® Calypso'
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Vrtnarstvo

Bo anika

Manjši do srednje debeli rahlo sploščeni plodovi imajo 70% rdečega mesa. To je do
sedaj najbolj aromatična sorta v seriji Redlove®. Žlahtnitelj jo po kvaliteti ploda
primerja s sorto 'Koksova oranžna reneta'. Z obiranjem pričnemo konec septembra,
v skladišču se jabolka ohranijo do januarja. Značilne arome se razvijejo dva do tri
tedne po obiranju.
Drevo raste počasi do srednje bujno.

'Redlove® Era'

Srednje debeli okrogli plodovi imajo do 95% temno rdečega, izjemno sočnega mesa.
Kisline in sladkorji so v jabolku dokaj izenačeni, zato bo sorta všeč prav vsakomur.
Z obiranjem pričnemo med 10. in 20. septembrom. Jabolka se ohranijo v domači
kleti vse do božiča.
Za sorto je značilna počasna rast drevesa in izjemna rodnost.

'Redlove® Odysso'

V seriji Redlove® ima ta nova sorta najslajši okus. Sodi med pozne, saj plodovi
dozorijo na začetku oktobra. Skladiščimo pa jih lahko do februarja.
Tako kot vse ostale sorte je tudi 'Odysso' odporna na škrlup.
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Vrtnarstvo

Sibirska borovnica

Bo anika

Spomladi leta 2007 je prišla v naše kraje zanimiva uporabna grmovnica – kamčatski
kovačnik Lonicera kamtschatika . Ameriški žlahtnitelji so prvo sorto 'Blue Velvet'
poimenovali “sibirska borovnica”. Plodovi po barvi res spominjajo na borovnice, a
obiramo jih veliko prej.
Dehteči belo rumeni cvetovi se odpirajo že marca, nekoliko za dreni, in so izjemno
odporni na mraz – prenesejo temperaturo do minus 10 stopinj Celzija. To je
dragoceno jagodičevje, saj dozori vsaj dva tedna pred prvimi jagodami. Pridelek
torej obiramo od sredine maja pa vse do junija. Pazimo, da nas pri tem ne prehitijo
ptiči! Grme po potrebi zaščitimo z mrežo.
Vas zanima okus modrih ovalnih plodov, ki kar “pokajo” od vitaminov C in D? Res je
nenavaden, a lahko rečem, da prijeten.
Razveselil nas bo tudi tudi podatek, da kamčatski kovačnik podobno kot ribez,
kosmulje in maline, uspeva v navadni vrtni zemlji. Posadimo ga lahko tako na
sončne kot tudi polsenčne lege. Grm zraste do poldrugi meter visoko, veje se ne
prevešajo.
Kako pa je z obrezovanjem? Zakonitosti rezi so povsem enake kot pri rdečem in
črnem ribezu. Izrezujemo stare in pregoste veje. Zadošča, če v grmu vsako leto
zrastejo trije mladi poganjki.
Poznamo že kar nekaj sort. V literaturi lahko preberemo, da je opraševanje boljše,
če skupaj posadimo dve različni sorti. Pridelek je pri vseh zelo podoben, to je 2,5
kg na grm.
Konec avgusta in septembra zaskrbljeno zremo v kamčatski kovačnik. A naj nas ne
skrbi. Za to vrsto je značilno, da začne zelo zgodaj izgubljati liste in ogoli pred
ostalim jagodičjem.

'Morena' in 'Fialka'

Morena

Fialka

Obe sorti začneta s cvetenjem sredi aprila. Ovalni plodovi, ki so dolgi 3 do 4 cm in
široki 1 cm, dozorevajo postopoma, od sredine maja. Sorti sadimo skupaj zaradi
boljšega opraševanja.

'Siniczka'
Sorta nima izrazito prevešajoče rasti, tako kot 'Morena' in 'Fialka'. Grm je po
izgledu podoben ribezu. Odlikuje ga tudi visok pridelek, saj lahko v polni rodnosti
pričakujemo 2 do 6 kg plodov.
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Vrtnarstvo

Fourberry

Bo anika

Lani je prišla k nam osupljiva novost na področju jagodičja. Požlahtnila jo je
švicarska ﬁrma Lubera. V središču pozornosti je povsem preprosta rastlina, ki po
izgledu rasti spominja na ribez. Za čudo pa cveti kot forzicija, dehti kot nageljček,
rodi plodove, podobne josti, a brez, za marsikoga neprijetnega okusa po črnem
ribezu in za nameček se jeseni obarva kot najbolj žlahten pahljačasti javor.
Ribes aureum, s sinoninom Ribes odoratum, se samoniklo razrašča v severni
Ameriki. Švicarski strokovnjaki so po dobrem desetletju žlahtnjenja med nekaj
tisoč sejančki selekcionirali najboljše in nastale so prve tri sorte nenavadne
prerijske rastline. Nadeli so ji ime Vierbeeren®, Fourberries®. Zaradi zgoraj
povedanega povsem upravičeno!
Na voljo so tri sorte: Black Pearl®, Black Jam® in Black Saphir®. Ta sadna vrsta je
prava popestritev za naš vrt, saj plodovi dozorijo precej kasneje kot pri klasičnem
rdečem, črnem in zlatem ribezu. Prvo sorto začnemo obirati sredi julija, drugo
konec julija in tretjo na začetku avgusta. Plodovi dozorevajo postopoma, tako da
sladkanje traja dva do tri tedne. Sorte se v rasti ne razlikujejo, saj vse razvijejo
120 do 150 cm visoke grme. Dehteči cvetovi se pojavijo sredi aprila, žareče,
oranžno rdeče barve listov pa lahko pričakujemo konec septembra. Priporočamo
uživanje svežih, stisnjenih v sok, zamrznjenih ali predelanih v marmelado. Nekaj
plodov lahko pustimo na grmu in pridelamo rozine, tako kot so delali že Indijanci.
Pri nas, na sončni strani Alp, bo kaj takega mogoče le v vročem poletju in če bomo
grme zavarovali pred pernatimi požrešneži.

Fourberry 'Black Pearl'

To je sorta z najbolj okusnimi sadeži. Dozorijo od sredine do konca julija. Za
razliko od ostalih je nekoliko širše rasti, v višino pa doseže tako kot ostale 120 do
150 cm. Jagode, ki so nanizane v grozdih, so velike 8 do 10 mm.
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Vrtnarstvo

Fourberry 'Black Gem'

Bo anika

Sorta daje največji pridelek. Velike jagode so značilno sočno sadnega okusa. Dozori
konec julija in sredi avgusta, torej nekoliko kasneje kot 'Black Pearl'. Cvet je
izrazito rumen in močno dehteč.

Fourberry 'Black Saphir'

Najpoznejša sorta ima pokončno kompaktno rast. Cveti intenzivno rumeno proti
koncu aprila, plodovi pa dozorijo v avgustu.
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Jagode GOJI

Prve rastline t.i. »Wolfberry «, »Goji (izgovorimo gouči) Berry « so prišle k nam
spomladi leta 2009. Za imenom “Goji Berry“ se skrivata dve vrsti – Lycium
barbarum in L. chinense. Uvrščamo ju v veliko družino razhudnikovk Solanaceae,
kamor sodijo tudi krompir, paradižnik, paprika, tobak, petunije ...
Poreklo ni pojasnjeno, a rastlini po vsej verjetnosti izvirata iz jugovzhodne Evrope
in jugozahodne Azije. Znano pa je dejstvo, da so zaenkrat največji nasadi na
Kitajskem. Tam so leta 2004 na površini 82.000 hektarov pridelali kar 95.000 ton
plodov. Zarad i vse večjega povpraševanja se število nasadov v zadnjem času
izjemno povečuje. Jagode goji v kitajski tradicionalni medicini cenijo že skoraj dve
tisočletji.
V zadnjem času pa so kot “Goji Berry“ postale sinonim za »super hrano«. Rdeči
plodovi so izjemno močni antioksidanti in vsebujejo številne minerale in vitamine,
ki pomagajo proti staranju ter krepijo imunski sistem. So odlični v borbi proti
številnim kroničnim obolenjem.
Jagode goji zrastejo v dobra dva metra visok, robusten listopaden grm s
prevešajočimi vejami in užitnimi plodovi. Po izgledu spominja na mogočno
rantonetijevo krompirjevko Solanum rantonetii , ki jo gojimo kot posodovko. Na
cvetenje kitajske volčje jagode čakamo dve do tri leta. V juniju se na dolgih,
prevešajočih poganjkih pojavijo vijoličasto beli cvetovi, ki so magnet za čebele.
Konec poletja pa na rastlini zažarijo podolgovati, centimeter do dva veliki rdeči
plodovi. Lahko jih posušimo – v ugodnem poletju kar na zraku ali pa predelamo v
sok. Grm je neuničljiv, saj prenese minus trideset stopinj.
Ključno za dober pridelek pa je obrezovanje. Nekaj poganjkov privežemo ob
oporo, ostale, ki bujno poganjajo, pa redno izrezujemo ter po potrebi tudi
krajšamo. Grm, ki ima neizmeren rastni potencial, ne sme biti pregost. Pri negi
jagod goji morajo biti škarje pogosto v roki.

Vrtnarstvo

Češnja 'Carmen'

Bo anika

Ta češnja je razred zase! Ima zelo debele plodove, ki merijo 28 do 33 mm. Tehtajo
9 do 13 g in imajo obliko ledvice ter dolg pecelj. Meso je temno rdeče, sočno in
harmoničnega okusa.
Drevo je šibke do srednje bujne rasti, češnja se odlično se razrašča in oblikuje lepo
krošnjo. Cveti srednje pozno in potrebuje opraševalca (npr. sorta 'Vanda'). Zori 10
do 12 dni za sorto 'Burlat'.

'APRISALI
'

To je medvrstni križanec med marelico in slivo. Po okusu se nagiba k slivi, a so
okrogli vijoličasto modri plodovi manj čvrsti kot pri tej sadni vrsti. Meso je rdeče in
se lepo loči od majhne koščice. Plodovi dozorevajo v juliju in so primerni za svežo
porabo in predelavo, za marmelado in kompot.
Drevo raste počasi in doseže v višino dobra dva metra. Odlikuje ga odpornost proti
zimskemu mrazu in moniliji. Križanec zarodi zgodaj, saj prve plodove oberemo že
drugo leto po sajenju.
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Vrtnarstvo

'APRYKIRA
'

Bo anika

To je medvrstni križanec med marelico in češnjo. To je zgodnja sorta, ki redno rodi
na eno- in dvoletnem lesu. Mešanica okusov marelice in češnje je edinstvena, zato
tako drevo zagotovo sodi v naš vrt. Rdeči plodovi so nekoliko manjši kot pri
marelici, so pa mehki in veliko bolj sočni kot klasične češnje.
Križanec je samooploden, cveti nekoliko kasneje kot marelica in se tako izogne
pozebi. Redčenje plodov ni potrebno.
Drevo je manjše rasti in v višino doseže 2,5 m. Les je odporen proti zimski zmrzali.

Jablana 'Apistar'

Nenavadno sorto žlahtnitelj imenuje kar »užitna velikonočna dekoracija«.
Plod je povsem drugačen od klasičnih jabolk, saj je zvezdaste oblike. Ima sladko
kiselkast okus in čvrsto meso.
Jabolka dolgo zdržijo na drevesu. Sorta, ki zraste v višino dobra dva metra, je
odporna na škrlup.
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Vrtnarstvo

Ameriška borovnica'Pink Lemonade'

Bo anika

Tu je prva ameriška borovnica z rožnato obarvanimi plodovi! Dober meter visok,
pokončno rastoč grm, je zanimiv v vseh letnih časih. Spomladi se odpirajo drobni,
rožnato beli zvončasti cvetovi. Plodovi so sprva svetlo zeleni in se v času zorenja
obarvajo intenzivno rožnato. Jeseni nas očara žareče oranžno rdeče listje. Pozimi
grm krasijo poganjki rdečkasto rjave barve.
'Pink Lemonade' je srednje pozna do pozna sezona. Plodovi zorijo avgusta in
septembra, so čvrsti, sladki in imajo blag, prijeten okus. Rožnato ameriško
borovnico, ki ima nekoliko ožje liste od klasične, sadimo v gredico s kislo zemljo ali
pa v skledo, široko vsaj 40 cm. Rastlina potrebuje sončno lego (najmanj šest ur
sonca) in redno oskrbo.
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