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Link do produktu: https://sklep.krzewinski.pl/malina-laszka-p-134.html

Malina "Laszka"®
Cena

3,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu
Maliny dzielą się zasadniczo na odmiany letnie i jesienne. Uprawa pierwszej odmiany jest bardziej skomplikowana i
pracochłonna. Krzewy owocują na pędach 2 letnich, co często jest kłopotliwe ze względu na ich zdrowotność przez dwa lata.
Uprawa malin z tej grupy wymaga także skonstruowania systemu podpór dla pędów i zastosowania specjalnych mocowań
którymi rośliny są mocowane w celu przyjęcia pożądanej pozycji. Maliny letnie owocują już w drugiej połowie czerwca

Okres dojrzewania: Pierwsze zbiory zaczynają pod koniec czerwca i trwają do drugiej połowy lipca.

Odporność: "Laszka"® jest mało podatna na zamieranie pędów, oraz inne choroby grzybowe.

Owoce: Owoce odmiany 'Laszka®' są duże i bardzo smaczne, a ich kształt jest walcowaty; mają niewielki połysk. Odznaczają się bardzo dobrą jakością i wysoką
jędrnością.
Zastosowanie: Odmiana deserowa i przetwórcza . Zarówno nadaje się do bezpośredniego spożycia jak również idealnie nadaje się na przetwory. Owoce dobrze znoszą
transport.
Poradnik działkowca:
SADZENIE I UPRAWA
Sadzonki maliny 'Glen Ample' sadzimy co 0,3-0,5 m w rzędzie, zachowując ok 1,5-1,8 m odległości między poszczególnymi rzędami. Maliny sadzimy późną
jesienią lub wczesną wiosną. Najkorzystniejszym terminem jest jesień z uwagi na optymalną wilgotność gleby o tej porze roku. Rośliny sadzone jesienią, wiosną
mają lepszy start i szybszy wzrost. Rośliny w doniczce mogą być sadzone przez cały okres wegetacyjny.
Bardzo często nasze maliny będą wymagały odpowiedniego rusztowania stawianego w szpalerze. Najczęściej używa się do tego słupków o długości ok 2 m, które
wkopuje się w ziemię na głębokość ok 50 cm. Zalecana maksymalna odległość między słupkami to 10 m.

CIĘCIE
Pierwsze cięcie wykonujemy na wiosnę (zaraz po posadzeniu roślin, jeśli sadzimy je wiosną). Tniemy wszystkie pędy przy ziemi. Jeśli malinę sadzimy jesienią, to
takie cięcie wykonujemy wczesną wiosną. Dzięki temu uzyskamy sporą liczbę nowych pędów, które będą obficie owocować w kolejnym roku
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