
Maasikataimede 
istutaja meelespea. 

Taimede kasv on külmutatud oleku tõttu seiskunud, taimede transportimisel ja 
hoiustamisel vältige nende kuuma päikese kätte sattumist. Kuni istutamiseni 
hoidke taimi varjulises, jahedas kohas. Taimede liigses kuumuses hoidmine on 
lubamatu, see rikub taimi ja vähendab tunduvalt nende elujõudu. Ka uuesti 
külmutamine vähendab taimede elujõudu.

» Taimed istutatakse esimesel võimalusel eelnevalt ettevalmistatud maale. Läbi peab  
     olema mõeldud istutusskeem ja taimehooldustehnoloogia. Põld peab olema haritud,    
     väetatud ja umbrohupuhas. 

» Maasikakile kasutamisel peab põld olema varustatud kastmissüsteemiga. Taimed        
      istutada eelnevalt kastetud põllule. Liialt kuivanud juurtega taimede leotamine vees  
      ei ole soovitatav. NB: Tagada juurdumiseks piisav mullaniiskus taimejuurte 
      piirkonnas.

» Jälgida, et taimed on istutatud õigele sügavusele. Liiga kõrgele istutatud taimedel  
     kuivavad juured, liiga sügavale istutatud taimed lähevad lihtsalt mädanema. Juurte  
     lühemaks lõikamine, nende rulli keeramine või juured ülespidi istutamine takistab 
     taimede juurdumist või põhjustab koguni nende hukkumise.   

» Taimehaiguste ennetamine ja juurdumise kiirendamine.
     Enne istutamist soovitame  taimed asetada 0,5-1 tunniks fungitsiid Aliette 
     lahusesse. Alietti 300 g/100 l vee kohta. Kiiremale juurdumisele aitab kaasa 
     kasvuregulaator Allgrow lisamine Aliette lahusesse, kulunorm: 4 l/100 l vee kohta. 
     Aliette võib asendada loodusliku tootega Trianum-P. Lahusesse võib taimed asetada    
     koos kastiga, ilma kilekotita.
     -Taimi võib kasta ka istutamiseaegselt või vahetult pärast istutamist 0,3% Aliette´i    
     lahusega.



» Edaspidi kasta maasikataimi vastavalt vajadusele. Kuni puhma moodustumiseni          
     kastetakse ilmaoludest sõltuvalt kuni 1-2 l vett taime kohta nädalas, hiljem 
     vajadusel veenormi suurendatakse. Maasikas ei talu seisvat vett (põld peab olema  
     tasane, ilma lohkudeta!). Veepuuduses vaevlevad taimed annavad väiksemaid marju  
     ning saak jääb tunduvalt tagasihoidlikumaks. 

» Kuna frigotaimede õiepungad arenevad väga kiiresti, on olulise tähtsusega  
     öökülmakahjustuste ärahoidmine õiepungade arenemise algfaasist alates. Kindlasti   
     kasutada katteloori, sprinkler-süsteemiga piserdamist, öö hakul süüdata 
     suitsukuhjad. Tugevamate öökülmade puhul kasutada kindlasti veega kastmist.

» Pärast taimede juurdumist alustatakse maasikataimede kastmisväetamisega. 
     Alustage väetamist Terrafl ex T või Universol Orange-ga,  jätkake marjade 
     kasvamisel  väetamist Hydrofl ex-S või Hydrofl ex –T-ga.

» Kahjurite ja haigustega võitlemiseks tuleb sobivate ilmade saabudes alustada 
     tõrjetöödega. Horticomist saate hankida kõik vajaminevad tooted.

» Maasikapõllu umbrohupuhtana hoidmiseks on vaja teostada umbrohutõrjetöid 
     (küsige lisa Horticomist).

NB! Elava taimmaterjali kvaliteedi säilitamiseks on oluline tarnekiirus, õiged 
niiskus- ning temperatuuritingimused kogu nii transpordi- kui istutamiseelse    
hoiustamise ajal.

Siinkohal tahame Teile veelkord meenutada, et kõik vajalikud ettevalmistused 
istutamiseks oleks eelnevalt tehtud. Mida kiiremini ja nõuetele vastavalt istutate, seda 
kiiremini taimed saavad juurduda ning hakata kasvama. 

PALUME KÕIGIL, kes soovivad, et organiseeriksime transpordi teavitada meid 
vajalike kontaktandmetega. Palume Teilt täpseid telefoninumbreid, aadressi, 
meiliaadress ning Teie kohalolekut päevadel, mil taimed peaksid Teieni jõudma.

TELLIMUSTE VORMISTAMINE VAJAMINEVATELE KAUPADELE JA NÕUANNE:
Horticom OÜ
Loomäe tee 11, Rae vald, Harjumaa
Ladu on avatud tööpäeviti kella: 9–16 


