32. ČLANEK
TEMA : ARTIČOKA-KARDIJ
Artičoka je trajnica, katero gojimo zaradi lepega listja.
Za vzgojo artičok je potrebno veliko prostora, glede na to, da je pridelek majhen.
Rastlina daje pridelek tri leta, nato pa jo zavržemo.
Artičoke potrebujejo odprte lege in plodno zemljo s ph 6,5 do 7,5. Uspevajo v
različnih vrstah zemlje, ki dobro prepuščajo vlago. Pozimi gredo dobro
obdelamo in pognojimo s hlevskim gnojem. Nekaj tednov pred sajenjem pa
dodamo še 4 dag NPK na m2.
Iz matičnih rastlin režemo od marca do aprila čvrste stranske izrastke, ki so
dolgi od 20 do 22 cm, in imajo več korenin. Matično rastlino dobro okopljemo,
jedro rastline pa pustimo na rastišču.
V prvem letu sajenja od marca do aprila porežemo stranske koreninske izdelke.
Nato jih posadimo na razdaljo 60 cm v vrsti, med vrstami pa so 75 cm narazen.
Takrat jih tudi zalijemo. Zalivati pa jih je potrebno dokler se rastline ne primejo.
Poleti moramo artičoke redno okopavati in jih pleti. Predvsem v suhem vremenu
je zalivanje zelo pomembno. Od avgusta do oktobra porežemo vse nedozorele
cvetne glavice, preden cvetovi pordečijo. Novembra vsa stara stebla porežemo,
vrste pa prekrijemo s slamo. Od marca do aprila odstranim slamo iz pokritih
rastlin in jih dognojimo z NPK gnojilom. Od julija do oktobra so cvetovi še
zaprti. Takrat porežemo omesenele cvetne glavice. Najprej odrežemo glavno
cvetno glavico, da ta požene čim več stranskih.
Prvo leto bo proti koncu avgusta na vsaki rastlini uporabnih od 1 do 6 uporabnih
cvetnih glavic. Drugi in tretje leto pa vsaka razvije že od 10 do 12 cvetnih
glavic. Te lahko začnemo rezati že junija. Pri artičoki uporabljamo nerazcvetene
cvetne glavice, jemo pa samo mesnato cvetičje in omesenele luskoliste. Če se
pojavijo škrlatni vijolični cvetovi, so cvetne glavice že neužitne. Porežemo
glavni cvet, in počakamo, da se razvijejo stranski. Ko poberemo cvetna glavice,
porežemo tudi stebla. Prekrijemo jih s slamo ali praprotjo. Rastline, ki so stare
od dveh do treh let obilno rodijo. Pozneje pa jih lahko tudi zavržemo.
Zelo pa moramo biti previdno, da artičoka obvarujemo pred boleznimi in
škodljivci.
VIR: knjiga Pridelovanje vrtnin, Tony Biggs, založba Kmečki glas, 1986

