MAASIKAISTIKUD MOUNT EVEREST
SOOVITUSED ISTUTAMISEKS
Istikute kättesaamisel
Soovitatav on istikute mahaistutamisegaalustada kohe , istutamise kõige hilisem tähtaeg- 2-3 päeva pärast istikute
kättesaamist.Maasikaistikud tarnitakse kohale jahutatud olekus (nad kaevati pinnasest välja vegetatiivse une ajal ning
paigutati spetsiaalsesse külmikusse).Kui ronimaasikate istikuid pole võimalik kasvukohale istutada kohe pärast nende
soetamist,võibhoida neid külmkapis juurviljade säilitamise riiulil.
Külmikus hoidmine tagab taimede edaspidise ärkamise ning nad hakkavad kasvama kohe pärast nende mahaistutamist.
Istikute ettevalmistamine
Enne mahaistutamist asetada istikud veeämbrisse (10-15 minutiks, mitte rohkem).
Istutamine
Istikud tuleb istutada suhteliselt sügavale (vt. joonist)Kui pinnas Teie aias ei ole
istutamiseks ettevalmistatud,temperatuur väljas aga ei ulatu üle +5-6 kraadi,siis
ärge heitke meelt:istutage istikud lillepottidesse ja pange aknalauale,kus on palju
päikesevalgust,ning alles siis.kui saabuvad soojad ilmad-istutage taimed õue
peenrasse.
Kastmine
Esimese 10 päeva jooksul pärast mahaistutamist tuleb istikuid kasta iga päev.
Esmakordselt kastetakse istikuid kohe pärast nende mahaistutamist.
Temperatuur
Kõrgem temperatuur kiirendab istikute kasvu. Paremaks juurdumiseks on
istutamisel soovitatav tagada temperatuur +14-+15 ºС.
Maasikas kasvab ka madalama temperatuuri puhul.
Väetamine
Maasikas ei armasta liiga kõrge soolasusega pinnast (tema juured võivad
kahjustuda) valige neutraalse pinnasega paik.
Kolm nädalat pärast istutamist on soovitatav alustada regulaarset väetamist (1-2 g tasakaalustatud väetist liitri vee kohta
igal kastmiskorral)
Samuti on soovitatav kasutada aeglaselt lahustuvaid väetisi (mis on arvestatud 3-6 kuuks).
Kaitse kahjurite eest
Kaitsta rooside jahukaste eest (profülaktikaks töödelda väävliga, nimrodiga jne.)
Samuti tuleb kaitsta parasiitseene Botrytis, lehetäide ja ämblike eest
Tolmlemine
Kui Teie aias kasvab ka teisi maasikasorte, siis soovitame istutada maasikasordi Mount Everest nendest eemale, et vältida
taimede omavahelist risttolmlemist.
Mulla ettevalmistamine
Maasikate kasvukohaks tuleks valida koht, kus ei kasva mitmeaastast umbrohtu, näiteks harilikku orasheina. Sobivaim on
kerge, kohev, aga niiske muld. Maasikaid ei tohi istutada sinna, kus enne seda oli kasvatatud tomateid, kartuleid või
vaarikaid, samuti maasikaid. Kõige paremini sobib selline kasvupinnas, kus eelmist kultuuri on rohkesti väetatud
sõnnikuga, kuna ta imendub mulda aeglaselt ja selles sisalduvad mineraalained vabanevad pikema aja jooksul.
Istutamine
Neli nädalat enne istutamist ja sama palju pärast istutamist ei ole vaja mingit väetist. Istikute mahapanemisel teha
istutusauk täpselt nii laiaks ja sügavaks, et juured keerdu ei jääks, need tuleb ilusti sirgelt laiali laotada.
Istikuid ei istutata liiga sügavale, istiku südamik koos uute pungadega peab jääma mullapinnale. Liiga sügaval istutamisel
muutuvad taimed hahkhallitusele väga vastuvõtlikuks.Sort MOUNT EVEREST(tõlge prantsuse keelest-Everesti mägi)on
võimeline andma pikki võsusid ning hakkab praktiliselt kohe moodustama leherosette,isegi ilma juurdumata,ajama
kasvupunktist välja õievarsi,õitsema ja vilju kandma.Selliseid võrseid võib siduda toe külge ja suunata ülespoole,aga
samuti võib maasikaid istutada tara voi võrkaia äärde.
Esimesed õied tuleks eemaldada, et taim koguks jõudu. Talve lähenedes tuleks eemaldada esimesed viljakandnud võrsed.
Rõdul pottides või kastides kasvatatud ronimaasikad on soovitav jätta õue ka talveks. Tuleb jälgida, et juurestik ära ei
kuivaks. Pinnase kaitsmiseks kuivamise ja umbrohu eest tuleks see katta musta aianduskilega või võrguga. Katteks võib
kasutada ka õlgi.
Nelja nädala möödudes pärast maha istutamist tuleks taimed väetada; ronimaasikate puhul saagikuse tõstmiseks tuleks
anda väetist kogu vegetatsiooniperioodil.
Haigused
Aedmaasikate ohtlikuim haigus on HALLITUS. Selle vältimiseks tuleks taimed pritsida lühikese lagunemisperioodiga (1
päev) seennakkusevastaste preparaatidega.
Kõige sagedamini esinevaks maasikataimede haiguseks on JAHUKASTE. See on pinnase
seenhaigus, mis hakkab vohama siis, kui muld pole enne maasikate istutamist õigesti
ette valmistatud. Haigus põhjustab juurte ja võrsete kuivamist. Sel juhul on tähtis
haigete taimede hävitamine ja tervete taimede teise kohta ümberistutamine.
Värskeltistutatud taimi on vaja kaitsta võimalike öökülmade eest
(tuleks kattelooriga kinni katta).
Eestdirect office OÜ ei kanna vastutust halbade ilmastiku olude tõttu tekkinud
istikute kahjustuste eest.
Järgides kõiki nõuandeid ronimaasikate istutamise ja haiguste ennetamise
kohta, saate kindlasti nautida nende maasikate suurepärast saaki.

