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SPOMLADANSKO SAJENJE GOSTIH NASADOV JABLAN
Sajenje obnove jablan lahko pri nas poteka jeseni in spomladi. Pri jesenskem sajenju priporočamo, da se sadike
izkopane v drevesnici takoj pripeljejo v nasad in posadijo (braeburn). Če gredo sadike jablan v klasični zakop pri
sadjarju to pri današnjih zelo obraščenih sadikah ni najbolje. Zato jih drevesničarji običajno za sadjarje takoj po izkopu
običajno do sajenja skladiščijo v svojih specialnih hladilnicah. Sadike, ki so bile shranjene v takšni hladilnici, pa čeprav
krajši čas, se morajo pred sajenjem aklimatizirati v primerno vlažni kleti 1- 2 dneva in ne v hladilnici ali kleti skupaj z
jabolki. Jesensko-zimsko sajenje pa je lahko problematično, če prezgodaj nastopijo zelo nizke temperature brez
padavin. Tudi jesensko- zimsko sajenje zahteva dobro-finejšo pripravo tal in takojšnje zalivanje po sajenju, da se
koreninski sistem dobro sprime s prstjo. Izkušnje so pokazale, da je pri plitvejšem sajenju v gostih sistemih jablan s
katerim omogočimo umirjeno rast, potrebno sadike tudi jeseni zavarovati z dodatnim osipavanjem, najmanj 10 cm
sadilnim grebenom, ki preprečuje zimsko pozebo na koreninskem vratu žlahtnega dela sadike ali izsušitev zaradi
zimske in kasneje spomladanske suše. Opora mora biti postavljena že pred sajenjem sadik. V primeru, da to ni bilo
izvedljivo, je potrebno imeti pripravljeno začasno oporo, da sadike takoj po sajenju na višini 80-100 cm od tal privežemo,
da se korenine čim prej dobro sprimejo s tlemi in začnejo gnat lasaste koreninice, ki so ključne za začetno dobro rast.
In ker klimatske spremembe s seboj prinašajo mnogo bolj mile in sušne zime tudi pri nas (leto 2020), smo v tehnologiji
pridelave jablan podobno kot drugod po Evropi zaradi večje sigurnosti začeli jablanove nasade saditi pretežno zgodaj
spomladi. Spomladansko sajenje zato v naših sadnih okoliših priporočamo izvesti v času od sredine marca do sredine
meseca aprila, ali najkasneje do prve dekade meseca maja, ko so tla že dovolj ogreta, na najmanj 8-10°C. Za uspešno
spomladansko sajenje je zelo pomembno predhodno pravilno skladiščenje in transport sadik. Nestrokovno
skladiščenje povzroči preveliko izsušitev sadik in jih zato zelo težko obudimo v pravočasno in zadostno odganjanje tudi
z ustreznim namakanjem pred sajenjem. Prav tako lahko veliko škodo povzročimo tudi s slabim transportom. Prevelik
lom predčasnih poganjkov in brstov pri spomladanskem sajenju je lahko usodnejši za začetno rast sadik takoj po
sajenju. Trud drevesničarja, ki je vzgojil obraščeno sadiko z že diferenciranimi cvetnimi brsti je bil tako zaman in sadjar
mora v škodo nasadu po nepotrebnem opraviti več začetne rezi, ki slabo vpliva na ravnovesje v rasti in rodnosti v prvih
štirih letih vzgoje dreves do polne rodnosti.


Pri spomladanskem sajenju jablan sadike obvezno 1 -2 dni namočimo v vodo, v senčno pred vetrom zaščiteno
lego. Ob sajenju sadike dovažamo sproti, tako da se po nepotrebnem ne izsušijo. Tudi pri transportu do novega
nasad moramo paziti, da ne lomimo predčasnih poganjkov in brstov, ki so ključni za oblikovanje arhitekture
dreves izbrane gojitvene oblike (najpogosteje ozko ali zelo ozko vitko vreteno). Prikrajšava korenin mora biti
prilagojena značilnosti podlage in sorte ter delno tudi načinu sajenja. Pri strojnem sajenju je potrebno malo
krajša prikrajšava vseh korenin v eni liniji in ne samo predebelih ali poškodovani korenin.



Pri sajenju pazimo na enako globino sajenja. Cepljeno mesto mora biti vsaj 15 cm na tlemi, tudi če sadimo na
nizek 10 cm visok greben na lahkih tleh. Sadike takoj po sajenju dobro zalijemo, najmanj 10-20 litrov na sadiko.
Dodatki v sadilno jamo oziroma kanal so pri sajenju na utrujenih tleh tako rekoč nujni, saj je rast tudi
kakovostnih in bujno rastočih sort kljub kakovostnim sadikam šibkejša za najmanj 30%. Zato je zelo koristno
sadikam ob sajenju dodati biološko aktivne substrate in komposte z velikim deležem koristnih mikroorganizmov.
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Dodaten zadosten vnos koristnih mikroorganizmov močno poveča njihov delež na mikro območju razvoja
korenin in s tem se poveča konkurenca koristnih mikroorganizmov tega življenjskega prostora pred škodljivimi
mikroorganizmi. Pri kompostih je potrebno poznati njihovo sestavo-surovino in za sajenje uporabljati le
uležanega. Gnojenje z mineralnimi in tudi ne z organskimi gnojili direktno v sadilno jamo ali kanal ob sajenju ni
smiselno. Veliko bolj je pomembna priprava tal pred sajenjem (biološka, mehanska in kemična z dodatkom
gnojil). Koreninski sistem sadik jablan na šibki vegetativni podlagi M9 je ob sajenjuje tako okrnjen, da ni
sposoben še najmanj mesec dni po sajenju sprejemati dodanih hranil. Zato je mineralno dognojevanje z
dušikom po sajenju potrebno razdeliti v najmanj dva ali celo tri obroke, na 10-14 dni Dognojevanje z dušikom
zaključiti najkasneje do sredine junija in ne preseči skupnega odmerka 40 kg/ha. Previdno tudi pri dodajanju
dušika s fertirigacijo. Do zaključka vegetacije normalno rastoče sadike jablan dobijo dovolj dušika z
mineralizacijo in les zato do zime primerno dozori in je bolj odporen na zimske in spomladanske mrazove.


Tudi po končanem sajenju je za prvo leto rasti zelo ključna zadostna preskrbljenost z vodo. Razvijajoč
koreninski sistem sadik jablan na šibki vegetativni podlagi M9 v gostih nasadih od 3000-6000 sadik/ ha
potrebuje primerno vlažna tla. Uravnotežena vlažnost tal je za spomladansko sajenje običajno ključ do uspeha,
predvsem v sušnih razmerah. V nasadih opremljenih s kapljičnim namakanjem je tako najbolje mogoče
regulirati dodajanje vode in sicer največ 1 liter vode/sadiko/dan. Preveč vode lahko povzroči prenamočenost tal
in zmanjšanje razvoja koreninskega sistema.



Rez sadik jablan ob sajenju naj bo opravljena pred odganjanjem. Pri spomladanskem sajenju to pomeni takoj
po sajenju in jo je najbolje sočasno tudi privezati na oporo. Pri vzgojni rezi moramo dosledno upoštevati
zahteve arhitekture drevesa, ki jo določa izbrana gojitvena oblika in na osnovi katere smo tudi naročili sadike
jablan posamezne sorte (običajno ozko ali zelo ozko vreteno). Le tako bomo lahko uspešno izvedli vzgojno rez.
In ker je žal še vedno zelo pogosta težava primerna sadika, so sadjarji pri vzgojni rezi mnogokrat v dilemi. Še
posebej pri novih nepoznanih sortah jablan. Zelo moteče in pogostokrat za sadjarje pa so zelo usodna zelo
različna priporočila stroke. Zato je pomembno kje in na kakšen način sadjar pridobiva tehnološka znanja tudi o
vzgojni rezi jablanovih nasadov, še posebej novih sort, katerih lastnosti v praksi še niso preizkušene. Storjene
napake pri izboru kakovosti sadik in vzgojni rezi lahko resno ogrozijo ekonomičnost pridelave jabolk namizne
kakovosti že na začetku. Pri vzgojni rezi oblikovanja ozkega ali zelo ozkega vretena odstranimo vse premočne
poganjke, debeline več kot ½ provodnika in vse prenizko rastoče poganjke, pod 70 cm od tal. Pri zelo dobro
obraščenih sadikah odstanimo odvečne poganjke (maksimalno upoštevati značilnost sorte). To pomeni, da za
določeno predvsem šibko rastočo sorto jablan na primer obraščena sadika 7+ z enako dolgimi-kratkimi poganjki
dolžine 40 cm ni preveč obraščena. Medtem, ko velja za enaki tip sadike 7+, za neko drugo, na primer bujno
rastočo sorto jablan z mnogo daljšimi predčasnimi poganjki, 60 cm in več, da je preveč obraščena. V prvem
primeru takšne poganjke ob sajenju samo prikrajšamo in jih s tem okrepimo v rasti in razrasti ter rodnost v
naslednjem letu približamo deblu. V drugem primeru, pa moramo zaradi bujnejših lastnosti sorte odvečne
poganjke razredčiti tako, da jih odstranimo-razredčimo. Kjer želimo v prihodnosti, da nam ponovno zraste
šibkejši poganjek, le tega konkurenčnega odrežemo na 5 cm čep, oziroma poganjek prikrajšamo na 3 očesa.
Vse ostale predčasne dolge poganjke, 60 cm in več pa prikrajšamo običajno na dolžino 40 cm, da se obrastejo.
Vrhov v nobenem primeru na prikrajšujemo. Če je vrh v primerjavi s stranskimi poganjki predolg, neobrasel in
močan, ga po 15 aprilu upognemo v čim bolj vodoravni položaj in ko se obraste v zgornjem delu s 5 cm dolgi
poganjki, vrhove spet zravnamo in privežemo k opori. Takšno upogibanje predolgih in bujno rastočih vrhov je
zelo koristno tudi za boljšo rast in obraščenost ter kasnejšo rodnost predčasnih poganjkov že v drugem letu po
sajenju ( poln roden volumen spodnjega dela-mize).

Vzgojna rez jablan na »KLIK« zelo ozkega vretena nove sorte jabolk BONITA takoj po sajenju marca 2020 in enaka
vzgojna rez te iste sorte v tretjem letu po sajenju- drugi pričakovani pridelek v letu 2020. Fotografija: sadjar Toni Koršič,
Arnovo selo
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