PESTOVANIE CITRUSOV
Citrusy (mandarínky, citrónovníky, pomaran ovníky)
sú teplomilné rastliny, ktoré môžeme v našich podmienkach pestova v nádobách,
prípadne vo vo nej pôde v skleníku. Je však treba dodrža nieko ko pestovate ských
zásad.
Hlavnou požiadavkou je dostatok svetla. Jeho nedostatok sa prejavuje zmenou ve kosti
listov, neplodnos ou a odráža sa i na zdravotnom stave rastliny. Optimálnou teplotou pre
citrusy je 21 – 25 ºC, pri om teplota pôdy by sa mala pohybova pri teplote okolo 21 ºC.
Korene citrusov sú citlivé na prehriatie a nepravidelnú zálievku (hlavne
pomaran ovníkové podpníky), pri ktorej sa strieda presušenie s premokrením. Má to za
následok hnitie kore ov a postupný úhyn rastlín. Na zalievanie používame daž ovú
alebo odstátu vodu. Mladé rastliny uvítajú i pravidelné rosenie, zvláš v suchých bytoch.
V lete môžeme citrusy umiestni von. Ale nie hne na priame slnko! Rastlinu treba
postupne zvyka a najskôr umiest ova pod tienenie. To platí i pre rastliny donesené
z predajne domov.
Na pôdu citrusy nie sú náro né, len im nevyhovuje vápenitá pôda. Najvhodnejšou je
zmes zeminy, rašeliny a piesku v pomere 3:2:1, s Ph 4,5 – 5,5.
Rastliny presádzame pred nástupom vegetácie, t.j. v jarnom období po prezimovaní,
ke sú v kontajneroch (v repníkoch) dostato ne prekorenené. Hnojíme striedmo,
najlepšie tekutým hnojivom. Dostupné sú už i hnojivá špeciálne pre citrusy.
Citrusy kvitnú bielym alebo ružovkastým vo avým kvetom, raz alebo viac krát v roku.
Vä šinou sú samoopelivé. Niektoré citrusy kvitnú i v druhom roku po zaštepení. Vtedy
odporú ame kvety odstra ova , aby rastlinka zosilnela. Neskôr ponecháme jeden plod
na cca 20 listov. Správny pomer nasadených plodov poznáme aj pod a toho, že náš
citrus vyhá a i nové výhonky, o znamená, že nie je vysi ovaný plodmi.
V zimnom období je vhodné, pre dobrý zdravotný stav a kondíciu, citrusy prezimova .
Môžeme tak urobi bu
vo svetlej miestnosti s teplotou 3-7 ºC, alebo v tmavej
miestnosti pri teplote 0-3 ºC. V oboch prípadoch výrazne obmedzíme zálievku, aby
nedošlo k premokreniu a hnitiu kore ov.
V našich podmienkach majú citrusy škodcov. Medzi naj astejšie patria rozto , ve ký asi
pol milimetra, ervenej, žltej alebo zelenej farby, ktorý sa objavuje hlavne v suchých
a teplých bytoch. Tvorí pavu inky a po jeho satí ostávajú na listoch svetlé škvrny. Na
šetrenie citrusu použijeme v predajniach dostupné chemické postreky (Omite, Milbol a
i.). alej sa môžeme stretnú s puklicou. Je to saví škodca pripomínajúci pancierik, sivej
až hnedej farby. Môžeme ho odstráni mechanicky a následne rastlinu postrieka , alebo
opakovane použi chemický postrek (Anthiem, Actellicem a i.)
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