УКЛАЊАЊЕ СТАРОГ ЛИШЋА И ЗАКИДАЊЕ СТОЛОНА КОД ЈАГОДА
Уклањање старог лишћа, закидање столона припадају групи мера којима се
регулише родност и вегетативна активност јагоде.
Уклањање старог лишћа се врши у два наврата: једно у пролеће пред кретање
вегетације, а друго после бербе током лета за обнову бокора. Уклањање старог лишћа
обавља се углавном ручно (овчарским маказама) јер је квалитетније, али је и скупље па се
користи на мањим парцелама. Уколико су површине велике могу се користити коса или
тример, али је овде већа опасност да се оштете централно стабло и пупољак уколико се
коси превише ниско.
Лишће јагоде живи свега 50 до 60 дана, поступно смањује фотосинтетску активност
и на крају се суши. После бербе на бокору остаје доста старог, сувог , оштећеног па и
трулог лишћа због чега је његово уклањаје веома корисна мера.
Друго уклањање лишћа се врши након бербе у току лета. Међутим, за разлику од
пролећне резидбе ова мера није увек неопходна. Уколико проценимо да је бокор снажан, а
лисна маса развијена и здрава онда ову меру не морамо да вршимо. Уколико је лишће
ипак старо, суво и оштећено, па и труло, ову меру је неопходно применити. Тиме се
подстиче бржи развој новог лишћа, што доприноси бржем обнављању вегетативне
активности, бујнијем развоју бокора, бољем презимљавању и већој родности у наредној
години.
Закидање столона је мера коју је неопходно вршите такође након бербе јагоде.
Развој столона и живића су карактеристични за већину сорти, а њихов број зависи од већег
броја фактора: сорте, исхране, земљишта и воде. Они се развијају на рачун матичне биљке
и при томе њу слабе, што директно лоше утиче на принос и квалитет плодова идуће
године. Зависно од сорте и климатских прилика столони почињу да се развијају од краја
маја до октобра, па их у том периоду треба закидати у 3-4 наврата када достигну дужину
од 10-15 цм, а пре почетка интензивнијег развоја живића. Применом ове веома важне мере
принос се може повећати и до 50%.
Столоне се могу на мањим површинама уклањати ручно: маказама, ножем или
механизацијом при обради земљишта. Механизовано се уклањају само столоне у
међуредним растојањима (између редова односно банкова), док се оне које пружају низ
ред морају уклањати ручно. Њих не треба уклањати чупањем јер се може повредити
читава биљка. Столоне се могу остављати само у случајевима када је потребно попунити
неко празно место у реду под условом да претходно није дошло до заражавања вирусима.
У засадима са малчом или фолијом се ова мера изводи искључиво ручно.
При уништавању корова у међуредном простору хербицидима (Грамоксон, Реглон,
Баста и сл.) уништиће се и столони са живићима.

