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Vse poganjke v nasadu privežemo ob žice
ali vstavimo med dvojne žice.
Rastline temeljito poškropimo s sredstvi
na osnovi bakra (Cuprablau Z).

Prvi tehnološki ukrepi v nasadih malin
Enkrat rodna malina
V nasadih enkrat rodnih malin v zgodnjem
pomladanskem obdobju ne izvajamo rezi ali
prikrajševanja poganjkov, vse dokler ne minejo
nevarnosti nizkih zimskih temperatur. Zaradi
klimatskih sprememb imamo v Sloveniji in
klimatsko podobnih državah Evrope že nekaj let
velike probleme z odmiranjem poganjkov malin
zaradi nizkih zimskih temperatur, ki se pojavijo po
daljšem obdobju tople zime ali neposredno po
zelo topli jeseni. K večji občutljivosti rastlin
pripomorejo pretirano in pozno gnojenje z
dušikom, pomanjkanje vlage v tleh, neustrezno
varstvo pred boleznimi (sušica).
Ko bo minila nevarnost zimske pozebe, začnemo z
izvajanjem zgodnje spomladanskih opravil.
- Opravimo korekcijo lanske poletne rezi
poganjkov. Na tekoči meter pustimo od 8
do največ 10 poganjkov. Pri bujnih sortah
(Tulameen) naj bo poganjkov manj.
- Izrežemo v zimskem času poškodovane in
predrobne poganjke (debelina svinčnika).
- Izrežemo vse poganjke na katerih opazimo
zadebelitev zaradi hržice šiškarice (glej
sliko).
- Predolge poganjke delno prikrajšamo na
želeno višino. Pri dobro rastočih sortah
naj bo višina od 180 do 200 cm.
- Pri
razvejanih
poganjkih
stranske
poganjke skrajšamo na 1 do 3 brste.
- Odrezan les odstranimo iz nasada in ga
sežgemo.

Zadebelitev poganjka povzroči malinova hržica
šiškarica

Poganjke ustrezno preredčimo, prikrajšamo in
privežemo ali vstavimo med žice

V primeru zgodnje jesenskih ali pozno zimskih
nizkih temperatur (-8 do -10 °C) počakamo, da
brsti na poganjkih odženejo. Deli poganjka brez
odgnanih brstov so verjetno pomrznili, zato
poganjke ustrezno prikrajšamo ali izrežemo do tal.
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Rastline temeljito poškropimo s sredstvi
na osnovi bakra (Cuprablau Z).

Dvakrat rodna malina – eno obiralno obdobje
(poletno jesensko)
Vse poganjke odrežemo do tal najkasneje do
konca januarja. Nizke temperature in snežna
odeja v začetku februarja bodo ugodno vplivale na
upočasnjeno rast talnih poganjkov.
Pri rezi dvakrat rodnih malin naj bo rez do tal
dosledno izvajana. S puščanjem štrcljev rastlino
prisilimo, da izrašča mlade poganjke iz bazalnih
brstov lanskih poganjkov. Ti poganjki so šibkejši in
nagnjeni k lomljenju.

Zimsko pozebo na poganjki enkrat rodnih malin ali
poganjkih dvakrat rodnih malin, na katerih
načrtujemo zgodnje poletni pridelek, opazimo v
času brstenja. Brstijo le nepozebli brsti. Rodni
poganjki, ki ozelenijo, pogosto ob prvem toplem
vremenu ovenijo in se posušijo.

Dvakrat rodna malina – dve obiralni obdobji
(začetek poletja / poletno jesensko)
Ko bo nevarnost zimske pozebe minila, začnemo z
izvajanjem spomladanskih opravil.
- Izvedemo krajšanje poganjkov, ki so imeli
pridelek v poletno jesenskem času.
Poganjke prikrajšamo do prvih zelenih
brstov, oz. do zadnjih vidnih ostankov
plodov.
- Poganjke preredčimo. Na tekoči meter
pustimo od 5 do 8 poganjkov. Pustimo
višje poganjke (od 1,2 do 1,5 m),
odstranimo pa tiste, ki so v predhodnem
obdobju rodili skoraj na celi dolžini.
- Pri
razvejanih
poganjkih
stranske
poganjke skrajšamo na 1 do 3 brste.
- Odrezan les odstranimo iz nasada in ga
sežgemo.
- Vse poganjke v nasadu privežemo ob žice
ali vstavimo med dvojne žice.

Vse poganjke porežemo do tal
Če maline gojimo na foliji, moramo pri rezi paziti
na to, da ne poškodujemo namakalne cevi.
Obvezno kontroliranje prisotnost glodavcev.
Dovoljenje za uporabo na jagodičju ima Cuprablau
Z: na jagodičevju (ribez, malina, kosmulja) in murvi
za zatiranje pegavosti (Mycosphaerella rubi), v
odmerku 1,28-1,7 kg/ha, ob porabi 800-1000 L
vode na ha. S sredstvom se lahko na istem
zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni,
v 7-10 dnevnem razmaku. Tretiranje se opravi
spomladi ob brstenju (BBCH 00-19) oziroma jeseni,
pozimi in zgodaj spomladi.
Pripravila 'Skupina za jagodičje'

