
OSNOVNI NASVETI ZA SAJENJE JAGOD 
 

1.PRIPRAVA ZEMLJE:  naj bo čimprej, če je le mogoče že precej pred sajenjem 
zaradi nepredvidljivih vremenskih pogojev . Priporočamo 4 letni KOLOBAR, v 
težkih tleh nujno PODRAHLANJE zemljišča 50-70 cm.  

Zelo pomembna je  ZRAČNOST in prepustnost tal za vodo, tako se izognemo  težavam  pri obremenitvi ob obiranju  
naslednje leto ali mogočim koreninskim boleznim. 

oranje po potrebi 20-30 cm  

2. uporaba  KOMPOSTA ali DOZORELEGA  HLEVSKEGA  GNOJA cca 40 t/ha, odvisno od %  humusa in glinastih delcev v 
tleh,  bolj so tla težka, več humusa je priporočljivo    

3. ZALOŽNO GNOJENJE GLEDE NA ANALIZO ZEMLJE, v ekološki pridelavi le organska gnojila 

4. BRANANJE z vrtavkasto brano je boljše, kot frezanje 

5. PRIPRAVA ČIM VIŠJIH GREBENOV glede na zemljišče 25 - 40 cm (v obliki prisekanega stožca) 

 

II. POLAGANJE FOLIJE IN NAMAKALNEGA ČREVESA: 

1. FOLIJO ČIMBOLJE NAPNEMO preko grebena in hkrati položimo namakalno črevo (strojno ali ročno) 

  Folija naj bo čimbolj poravnana z NIVOJEM zemlje, ker  sicer lahko novi listi pridejo  v  stik z vročo folijo in se po 
robovih sušijo . 

2. NAMAKALNO ČREVO obrnemo navzgor – kapljalniki proti foliji  

    SADIKE PO PREVOZU SKLADIŠČIMO V HLADNEM IN TEMNEM PROSTORU, DA NE ZAČNEJO  RASTI (če jih ni moč 
takoj posaditi). 

3. PRIPOROČAMO: če ni možnosti oroševanja ali senčenja  lahko folijo pred sajenjem  POBELITIE(pobarvate S HIDR. 
APNOM in  firnežem ALI  na folijo namečemo zemljo  ali slamo,  da znižamo visoko temperaturo na foliji <50 st.C ! 

III. SAJENJE : pomembno je SADITI  OB PRAVEM času glede na pridelovalno področje 

 - posvetujte se za čas sajenja SORT, kar je različno glede na okolje in nadmorsko višino,  npr.zgodnje sorte sadimo  

konec junija do 10.julija, pozne sorte do konca julija 

*SADIKE je dobro OROŠEVATI, rositi (tuširati, hladiti) z vodo, vendar pazljivo glede na zračnost zemljišča,  

če je vode preveč lahko 3 tedne po sajenju rastline odmrejo zaradi zadušitve korenin 

* RAST BO DOBRA, če je pred sajenjem zemlja in celoten greben dobro NAVLAŽEN  (potem vlažnost zemlje z 
namakanjem ZJUTRAJ! ! le vzdržujemo in ne namakamo preveč !) 

* ŠOPE SADIK lahko pred sajenjem potopimo v  vodno raztopino z algami, ni nujno   

* KORENINE ob sajenju ne smejo biti  SPODVIHANE !, sicer bodo sadike odmrle, ampak jih ob potegu v zemljo s 
sadilnim klinom na koncu le malo prirežemo  (poravnamo korenine v smeri navpično navzdol) 

* OB SAJENJU sadike močno ZATISNITI z zemljo okoli  koren. vratu, da zemlje ne spira dež, kar osuši zgornje korenine 

* KORENINSKI VRAT naj bo po sajenju poravnan z nivojem zemlje ali malenkost globlje. Po prvem močnejšem deževju  

   preveriti ali je voda sprala zemljo okoli koreninskega vratu. Po natančni KONTROLI  po potrebi posamezne sadike 
ponovno zatisniti. 

>> sadike je potrebno posaditi čimprej po prevzemu iz hladilnice, da ne začnejo odganjati v prehodni hrambi, kar 
potem otežuje sajenje  

IV. OSKRBA TAKOJ PO SAJENJU – zagotovite nižjo temperaturo na foliji ! 

1. za uspešno sajenje je dovolj tudi  beljenje folije in JUTRANJE kapljično namakanje. Zelo dobrodošlo je senčenje s 
senčnimi mrežami, ker je UV in sončno sevanje vse močnejše. OROŠUJEMO  (hladimo ) 4-6x čez dan po cca. 15 min.  

Ni dobro pretiravati, ker lahko zemljo prepojimo in v težki, slabo zračni zemlji  korenine odmrejo. Lahko se 'SKUHAJO'  
zaradi tople vode, ki je čez noč v zemlji . Zemljo v grebenu ponoči  ohladi nižja temp. zraka  in ne voda, ki se čez dan   

pregreva pod vročo črno folijo.  Pri temp. zemlje pod 24st.C  zrastejo  nove bele korenine in priraščajo svetlo zeleni  
listi, kar je znak za dobro rast in oprijem sadik. 

2. SADIKE A+ KVALITETE lahko ob dovolj zgodnjem sajenju pustimo roditi (po občutku glede na močno rast)  

3. SADIKE A in KVALITETE TRGAMO CVETOVE IN VITICE, A- saditi dovolj zgodaj. 

 

ŽELIMO VAM  USPEŠNO PRIDELOVANJE  JAGOD  in HVALA ZA ZAUPANJE, Sivis d.o.o.  

*za dodatne nasvete pokličite Iztoka,  041/ 618 810  

 


