JAK NA FRIGOSADBU
OBECNĚ
Frigo sadba je odborný termín pro hluboce zamraženou sadbu. Sazenice jsou bez listů, jedná se
pouze o mohutné kořínky s kořenovým krčkem, tzv. srdíčkem, vydobývané z půdy někdy cca v
prosinci. Následně jsou rostliny zabaleny do neprodyšné fólie, aby se zabránilo vysychání, a jsou v
bednách uloženy do chladícího boxu, kde jsou uchovány při teplotách kolem -2 až 0°C. Tímto
způsobem mohou být skladovány bez problému až do termínu výsadby, klidně i několik měsíců.
Jestliže rostliny roztály na dobu delší než 24 hod. nelze je již znovu zmrazit, ale pouze zchladit na
teploty těsně nad 0 °C a doba skladování je omezena na maximálně 1 týden.
Termín výsadby je od počátku dubna až do konce června. My osobně radíme vysazovat, když denní
teploty přesáhnou 10 °C a v noci není méně než 0 °C. Frigo sadbu můžeme sázet na černou fólii nebo
přímo do půdy. Rostliny vysazujeme do dobře prokypřené a vlhké půdy. Při výsadbě musí jít kořeny
rovně dolů a kořenový krček(srdíčko) musí zůstat nad zemí. Okolí rostliny je potřeba řádně přitlačit,
aby nedocházelo k obnažení vrchní části kořenů a následnému vysychání. Během dvou až tří týdnů po
výsadbě je nevhodné přihnojování, protože by se mladé kořínky sazenice poškodily.
Výhodou frigo sadby je lepší ujímání i při vyšších teplotách a při menší závlaze (rostliny nemají listy,
nevyžadují tolik vody). Po výsadbě roste sazenice velmi rychle, protože mají k dispozici mnoho
zásobních látek potřebných pro růst. Po 2 - 4 týdnech, v závislosti na termínu výsadby, rostliny
začínají kvést. V případě, že má rostlina dostatek vláhy a živin, můžeme nechat plody dozrát. V
opačném případě je lepší květy vyštípat.
Jahodník snáší nejrůznější půdní podmínky. Zcela nevhodné jsou půdy studené, jílovité nebo
zamokřené. Nejvhodnější jsou půdy hlinitopísčité a dobře zásobené vláhou. Velkou výhodou
frigosadby je to, že se sází na jaře a tím nehrozí vymrznutí sazenic. Rostlina má delší vegetativní
období pro zakořenění, proto nedochází k takovým ztrátám jako u klasické výsadby na podzim. Co se
týče způsobu výsadby, je možné sázet do jednořádků i dvouřádků. Osobně doporučujeme výsadbu
výhradně do jednořádků.

NAŠE DOPORUČENÍ
Vaše objednávky frigosadby jahodníků balíme a expedujeme z mrazáků ve stejný den a z pravidla do
několika mála hodin. Přepravní společnost vám je doručuje v rozmezí 1-3 pracovních dnů. Po
doručení sadby vždy zkontrolujte stav sazenice. Někomu z vás může přijít ještě zamrzlá a někomu
naopak povolená a mokrá. V případě, že vám sadba přijde opravdu ve stavu a po uplynulé době, kdy
není možné sadbu znovu zamrazit, doporučujeme ji skladovat na chladném místě a dle obecného
textu výše, maximálně 1 týden. Nezapomeňte cca den nebo půl dne před výsadbou frigosadbu
namočit/zavlažit ve studené vodě.
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