41. ČLANEK
TEMA : POR
Pri poru uživamo spodnji del tesno stisnjenih listov, ki so videti kot steblo. Por
raste dolgo, uporabljamo pa ga od septembra do maja. Prenese pa tudi močen
mraz. Najbolje uspeva v rodovitni zemlji, ki dobro prepušča vodo in ima ph od
6,5 do 7,5. Sicer pa lahko uspeva tudi v nekoliko bolj kislih ali bazičnih tleh,
nikakor pa ne v težki zemlji, kjer pozimi zastaja voda. Zemljo pozimi dobro
obdelamo, ker je potrebno por posaditi globoko, ali pa ga osuti, če ga hočemo
beliti. V tla vkopljemo 5 do 8 cm debelo plast hlevskega gnoja ali komposta. Ne
smemo pa preveč gnojiti, ker potem rastline postanejo preveč nežne in
posledično ne prenesejo več mraza. Od enega do dveh tednov pred saditvijo
zemljo pognojimo z NPK gnojilom.
Por kali pri temperaturi 7 stopinj celzija. V začetku raste zelo počasi. Sadike
lahko vzgojimo pod steklom ali pa v ogrevanih rastlinjakih. Zgodnji pridelek
dobimo, če sejemo konec januarja do začetka februarja.
Rastline začnemo utrjevati v neogrevani zaprti gredi v mesecu marcu. Na prosto
presajamo konec aprila. Če sejemo junija, presajamo julija in pridelek pobiramo
naslednjo pomlad.
Por presajamo na prosto, ko so sadike za svinčnik debele in visoke 15 do 20 cm.
Sadimo pa jih v vrste, ki so 30 cm narazen. V zemljo naredimo 5 cm široke in
15 cm globoke luknje v vrsti na razdalji 15 cm. Ko postavimo sadiko v luknjo,
jo najprej zalijemo z vodo, da je okoli korenin dovolj zemlje, nato pa zasujemo z
zemljo. Lahko pa por posadimo tudi v plitve jarčke, in ga belimo tako, da v času
rasti postopoma osipamo okoli rastlin. Suha tla pokrivamo s travo, kompostom
ali folijo. Na nerodovitnih tleh dognojimo v začetku rasti, kajti če dognojujemo
prepozno, postanejo rastline prenežne.
Zgodnje sorte dozorijo pred novoletnimi prazniki, lahko pa ga obiramo sredi
zime ali spomladi. Por izkopljemo z vilami. Ker prenese mraz, ostane uporaben
vse do maja.
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