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   Tehnološko navodilo 1/2016 – maline 
 
Rez malin 
 
V kolikor še niste porezali malin, opravite to čim prej.  
 

a) Enkrat rodne (tulameen, mekeer,..): prikrajšajte poganjke na 2 do 4 brste nad zgornjo 
žico  cm in jih preredčite do gostote cca 15 - 20 cm med poganjki. V bujnejšem 
nasadu pustimo 5 poganjkov, v šibkejšem pa  8 poganjkov na tekoči meter.  
Odstranimo tanjše in najdebelejše poganjke in jih takoj odstranimo iz nasada.  
Najkakovostnejši poganjki so debeline 10 – 15 mm. Poganjke privežemo ob žice.  

b) Dvakrat rodne maline:  zaradi bujnosti in doseganja boljše kakovosti plodov na 
letošnjih poganjkih,  najpozneje do konca januarja porežemo rozge, ki so rodile v 
lanskem letu do tal. Vse porezane poganjke takoj iznesemo iz nasada. Ko začnejo 
izraščati letošnji poganjki, jih skrbno redčimo na 12 do 15 poganjkov na tekoči meter. 
Pri robustnejših sortah v bogato založenih tleh naj bo število poganjkov manjše. 
 

V obeh primerih svetujemo, da nasad zaščitite s sredstvi, ki vsebujejo baker.  Ker pri nas v 
pridelavi malin še  nimamo dovoljenega nobenega bakrenega fitofarmacevtskega sredstva, 
lahko uporabite foliarna gnojila, ki vsebujejo baker: LabiCuper (dovoljen tudi v eko),  
Coptrel,.. 
 
Gnojenje 
Z pridelkom 1000 kg/10 arov odnesemo iz nasada v obliki čistih hranil: cca 5 kg dušika, 2 kg 
fosforja in 8 kg kalija. Malinam najbolj ustrezajo organska gnojila v obliki kompostiranega 
hlevskega gnoja (do 3.000 kg/10 arov). Uporabite lahko tudi industrijsko pripravljena 
organska gnojila: bioorganik, stalatico, briketirani hlevski gnoj,...pri uporabi upoštevajte 
navodila proizvajalca  za uporabo. V kolikor niste gnojili v jesenskem času, potem vsa 
organska gnojila posujte po celotni površini nasada  konec februarja oziroma v začetku marca.  
V kolikor boste gnojili z namakanjem, upoštevajte pri izračunu porabe odvzem z pridelkom. 
Korenine prično z rastjo pri T nad 8 0C.  
Tisti, ki gojite maline na zastirki (folija, agrotekstil), rastline dognojite z mineralnimi gnojili 
po celi površini, ali s počasi sproščujočimi gnojili ob sadilnih mastih ali preko namakalnega 
sistema. Dodajanje hlevskega gnoja v medvrstni prostor sicer doprinese k prehranjenosti 
rastlin posajenih na folijo, vendar učinek ni enak kot v nasadih brez zastirke. 
 
Pripravila skupina za pridelavo jagodičja 
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