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   Tehnološko navodilo 2/2016 – maline 
 

1. Poglejte vsebino tehnoloških navodil 1/2016 
 

2. Glivi, ki povzročata  malinovo sušico, vstopata v rastlino skozi rane. Pri pregledu stanja 
na terenu smo ugotovili veliko poškodovanih poganjkov, ki so nastali zaradi različnih 
vzrokov: 
 
- Poškodbe poganjkov zaradi ubodov malinove hržice in malinove hržice šiškarice ter 

ostalih žuželk (rogati bivolček, …) 
- Poškodbe zaradi toče 
- Poškodbe od košnje s koso na nitko (»laksarca) 
- Poškodbe na stiku poganjka s folijo oziroma plastificirano pokrivno folijo (ob 

tesnem stiku poganjka s folijo oziroma agrotekstilom) 
- Pokanje povrhnjice  (skorje) poganjkov ob bujni rasti  
- Poškodbe od vezenja in žice 

 
Priporočamo, da se v nasadu malin tudi izogibate delu, s katerim povzročate poškodbe 
poganjkov. Preglejte nasade in v primeru zajedanja tkanine v poganjek takoj  razširite odprtine. 
 

 
  

3. V nasadih enkrat rodnih malin preglejte poganjke na prisotnost hržice šiškarice 
(odebelitve na poganjkih). To storite tudi v dvakrat rodnih malinah, če ste jih pustili za 
obiranje drugega pridelka. Napadene poganjke izrežite in odnesite iz nasada ter sežgite. 
 

4. Redčite odvečne poganjke. V enkrat rodnih malinah poganjke redčimo do sredine maja. 
V višje ležečih nasadih poganjkov ne redčimo ali le krajši čas. Na tekoči meter pustimo 
od 8 do 12 poganjkov. V dvakrat rodnih malin redčimo poganjke na približno 12 do 15 
poganjkov. Poganjke odstranjujemo s škarjami. 
 

5. V nasadu ves čas izvajajte kontrolo zdravstvenega stanja in sproti odstranjujete obolele 
poganjke. 
 

6. Prilagamo seznam sredstev za varstvo rastlin,  ki so dovoljena na dan 9. marec 2016. 
Sredstva uporabljajte le če so potrebni škodljivi organizmi, nikoli brez vzroka. Mnoga 
sredstva imajo dovoljenje za uporabo samo na odprtem, ni pa dovoljena njihova  
uporaba v tunelih. 



 
7. V zunanjih nasadih svetujemo redno varstvo (7 – 10 dni) z sredstvi, ki zaviralno delujejo 

na sušico (v začetku bakrena sredstva (labicuper in coptrel, v nadaljevanju izmenjaje 
ostala sredstva iz priložene tabele) 
 

8. Priporočamo, da v nasad obesite bele lepljive plošče za spremljanje oziroma manjšanje  
populacije malinove hržice. 
 

9. Pred cvetenjem maline potrebujejo največ hranil, zato ne pozabite na gnojenje v skladu 
z gnojilnim načrtom. V tem času priporočamo tudi  dognojevanje preko listov. 
 

10. Ob večjih temperaturnih nihanjih listi malin spremenijo barvo (porumenijo ali 
pordečijo). Po ustalitvi vremenskih razmer, postanejo normalno obarvani. Ob stresnih 
dejavnikih je priporočljiva uporaba sredstev za krepitev rastlin.  
 
 
 

11. FFS IN UPORABA 
V tabeli Dovoljena sredstva za varstvo rastlin v nasadih malin so navedena 
sredstva in mesto uporabe: zunaj in v zaščitenem prostoru, Podatki so povzeti iz 
spletne strani FITO – INFO. Pri sredstvu signum so pri podjetju ugotovili, da je 
na spletni strani sredstvo narobe deklarirano za uporabo v nasadih jagod in je 
sredstvo dovoljeno za uporabo zunaj in znotraj pokritih prostorov oziroma 
rastlinjakov.  V izogib podobnim napakam, vedno natančno preverite  sredstvu 
priloženo navodilo za uporabo, ki je trenutno najbolj verodostojni napotek, če ffs 
še  ni potekel rok trajanja. 
 

 
 
 
Pripravila skupina za pridelavo jagodičja 
 
 


