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Саджанці з відкритою кореневою системою можна висаджувати тільки навесні
(березень-квітень), або восени (жовтень-листопад), коли рослини знаходяться в стані
спокою.

Ранньою весною бажано висаджувати саджанці з відкритою кореневою системою до
початку набубнювання бруньок. Краще всього весною висаджувати культури (вишню,
черешню, абрикос, сливу, персик, аличу, айву та грецький горіх), які взимку можуть
підмерзнуть.

Восени бажано висаджувати саджанці з відкритою кореневою системою після перших
заморозків, але до замерзання грунту. На саджанці не повинно бути листя, його
видаляють відразу після викопування. Інакше рослина швидко втрачає вологу. В осінній
період бажано висаджувати зимостійкі культури (яблуні, груші, морозостійкі сорти вишні
та сливи)

Саджанці з закритою кореневою системою (в контейнері, з грудкою землі) можна
висаджувати в любий час; з ранньої весни до пізньої осені, або навіть взимку, особливо
крупноміри).

Якість приживання плодових саджанців, їх нормальний ріст і розвиток, врожайність і
довговічність залежать від комплексу агротехнічних вимог: правильний вибір саджанців
та міста їх посадки, підготовки посадкових ям, передсадивного удобрення та
приготування грунтової суміші, якості садіння, обрізки, поливання та підживлення.

Правильний вибір саджанців з відкритою кореневою системою. Зверніть увагу на на вік
саджанця. З відкритим корінням бажано висаджувати одно, або двохрічні саджанці.
Огляньте кореневу шийку, особливо місце окуліровки (прищепи), потім штамб (стовбур),
крону та корінь. Саджанець повинен бути гармонійно сформованим, місце прищепи чітко
вираженим, корінь мичкуватим, без наростів кореневого раку. Кора на стовбурі не
повинна бути зморшкуватою або зів’ялою і без механічних пошкоджень та тріщин.
Зверніть увагу на бруньки. Вони повинні бути живими (не сухими). Крона однорічних
саджанців рідко буває розгалуженою, а двохрічних вже повинна мати бокові гілки.
Приживлюваність саджанців з відкритою кореневою системою залежить від своєчасної,
сумлінної посадки та догляду.
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Правильний вибір саджанців у контейнері. Саджанці в контейнері можуть бути двох-,
трьох- та більшого віку. Місце прищепи повинно бути чітко виражене, та виступати над
грунтом в контейнері. На стовбурі не повинно бути механічних пошкоджень та тріщин.
Крона саджанців в контейнері повинна бути сформованою. Саджанці в контейнері краще
купувати та висаджувати протягом вегетаційного періоду, коли бруньки вже
набубнявили, або з листям, квітками, плодами. Приживлюваність саджанців в контейнері
практично стовідсоткова.

Висадка саджанців.

Для саджанців плодових культур викопуються ямки розміром 80х60 см. На піщаних
ґрунтах на дно насипають шар глини 20 см, утрамбовують.

В посадочні ями вносять 150 грам суперфосфату, 100 грам калійної солі і 10-15 кг
перегною. Ці органічні та мінеральні добрива в ямі перемішують з верхнім родючим
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шаром грунту. Саджанці бажано висаджувати в день придбання, або на наступний день.
Якщо немає можливості посадити саджанець відразу після купівлі, то його можна
прикопати в затінку. Рясно полити. Так саджанці можуть зберігатися й 2-3 тижні.
Головне не допустити пересихання коріння. Перед висаджуванням коріння саджанців
бажано замочить у бовтанку з глини та коров’яку, а весною з додаванням системного
инсектициду від личинки травневого хруща. Саджанець при висадці ставиться у яму
вертикально, спрямовуючи викривлення стовбура у ряд, а корені рівномірно
розподіляються по конусу землі. Після чого коріння засипають розпушеним, вологим
грунтом і добре ущільнюють, щоб не було порожнин між корінням. Коренева шийка при
цьому повинна бути на рівні грунту. Навколо посадженого саджанця зробити лунку і
полити з розрахунку 20-30 літрів води на ямку. Важливо після посадки зробити обрізку
крони (приблизно на третину довжини гілочок).
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Це важливо, тому що яким би не було коріння, воно все одно пошкоджується при викопці,
транспортуванні та зберіганні. Потім лунку бажано замульчувати перегноєм та підв’язати
деревце до кілків, висота яких не повинна перевищувати висоту штамба. При осінній
посадці бажано побілити стовбур садовою фарбою або обгорнути білим спанбондом для
захисту від опіків та морозобоїн. Запам’ятайте, що восени не слід робити ніяких
обрізувань на плодових саджанцях! Єдине, що ви можете підрізати, ? це зламані гілочки
й обчухрані місця, які можуть спричинити задирки на корі.

Висадка плодових рослин у контейнері за технологією мало чим відрізняється від
висадки саджанців з відкритою кореневою системою. Треба обережно звільнити
саджанець від контейнеру, щоб не розвалився ком грунту. Ямка повинна бути на 15-20
см глибше та ширше кому. Грунтосуміш готується також як і для відкритого кореня,
засипається та ущільнюється, робиться лунка, мульчується та заливається водою.

Перевага контейнерних рослин полягає у тому, їх можна висаджувати в зручний для вас
час (практично круглий рік), вони краще приживаються і раніше вступають в пору
плодоношення, тому що практично не переживають стресу при пересадці.
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