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pogosto uporabljamo kar ime malina. Malinjak se od preostalih sadnih rastlin razlikuje
po tem, da je grm z dvoletnimi poganjki in trajnim koreninskim sistemom. Po
poletnem zorenju plodov se dvoletni poganjki malinjaka posušijo in odmrejo. Malinjak
je trajnica, katere življenjska doba je nekje 15 let. Plod malinjaka je sestavljen iz
številnih drobnih koščičastih plodičev. Dozorel plod maline se ob obiranju sname iz
cvetišča. Plod je lahko okrogel, stožčast ali izdolžen. Malina vsebuje veliko vitaminov,
mineralov, sladkorjev in polifenolov. Glavni dejavnik, kateri vpliva na kakovost
plodov, je genetska sestava, poleg te pa lahko na kakovost vplivajo tudi različne
kmetijske prakse, zrelost plodov, okoljske razmere in sestava metabolitov. Malinjak je
enkrat ali dvakrat rodna rastlina. Pri enkrat rodnih se na enoletnih poganjkih septembra
in oktobra začnejo razvijati cvetni brsti. Iz njih se prihodnje leto razvijejo cvetovi in
plodovi. Pri dvakrat rodnem malinjaku se začnejo cvetni brsti na vrhovih poganjkov
razvijati že v začetku poletja. Ti brsti rodijo že v prvem letu. Po koncu zorenja se vrh
posuši, zato ga odrežemo. Prihodnje leto se bo na spodnjem delu razvil še drugi
pridelek, ki bo dozorel hkrati s plodovi enkrat rodnih malin. V tehnologiji pridelave se
enkrat roden malinjak razlikuje od dvakrat rodnega predvsem v tem, da pri njemu
izrezujemo dvoletne poganjke, pri dvakrat rodnem pa lahko izrezujemo tako enoletne
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The plant Rubus idaeus is botanically called raspberry, although the name raspberry is
often used to name it. Raspberry differs from other fruit plants in characterization; it is
a bush with biennial canes and a permanent root system. After summer ripening of the
fruit, the two-year-old canes of the raspberry dry up and die. Raspberry is a perennial
whose lifespan is around 15 years. The raspberry fruit consists of many tiny stone
fruits. The ripe raspberry fruit is removed from the inflorescence when harvested. The
fruit can be round, conical or elongated. Raspberries contain a lot of vitamins,
minerals, sugars and polyphenols. The main factor influencing fruit quality is genetic
composition, which can also be affected by different agricultural practices, fruit
ripeness, environmental conditions and the composition of metabolites. Raspberry is
one or twice bearing plant. In those floricane raspberries flower buds begin to develop
on floricanes in September and October, flowers and fruits develop next year. In
primocane raspberries, flower buds on the tops of the canes begin to develop at the
beginning of summer. These buds fertile in the first year. At the end of ripening, the
top dries, so we cut it off. Next year, another crop will be developed in the lower part,
which will ripen at the same time as the fruits of floricane raspberries. In the
production technology, a floricane raspberry differs from a primocane raspberry
mainly in the fact that we cut out floricanes, in primocane raspberry we can cut out
both primocanes and floricanes and take advantage one or two yield.
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1 UVOD
Malinjak (Rubus idaeus L.) je pomembna vrsta jagodičja tako za svežo uporabo plodov kot za
njihovo predelavo. Vsebuje veliko vitaminov, mineralov in polifenolov. Glavni dejavnik, ki
vpliva na kakovost plodov je genotip, poleg tega pa lahko na kakovost vplivajo tudi različne
kmetijske prakse, zrelost plodov, okoljske razmere in vsebnost metabolitov. Tako kot
nekatere druge vrste jagodičja, tudi maline zorijo v nekaj zaporednih tednih. Z napredovanjem
sezone obiranja plodov lahko podnebne razmere pomembno vplivajo na kakovost plodov.
Vremenski dejavniki, kot so osvetlitev, temperatura in padavine, se lahko med obiranjem
bistveno spremenijo in vplivajo na rast in kakovost plodov. V Sloveniji je vrhunec obiranja
malin običajno konec julija oziroma v začetku avgusta, kar sovpada z visokimi
temperaturami, ki pogosto povzročajo rastlinam toplotni šok. Stres zaradi visokih temperatur
lahko vpliva na razvoj cvetov in posledično na velikost jagod, pridelek in kakovostne
parametre (Hanson in sod., 2011).
Največje pridelovalke malin so Rusija, Evropa (Poljska, Madžarska, Srbija, Nemčija in
Velika Britanija) ter pacifiška obala Severne Amerike in Kanade (Britanska Kolumbija,
Washington, Oregon). Večina sadja pridelanega v teh regijah se prideluje za predelavo in se
pobira mehansko. Svetovna pridelava malin je ocenjena na več kot 400 000 ton letno (Pritts ,
2003).
1.1 NAMEN IN VZROK DELA
Zaradi čedalje večjega povpraševanja po lokalno pridelani hrani in ker le-te sami ne
pridelamo dovolj, bomo v delu raziskali razlike v tehnologiji pridelave, rodnosti in kakovosti
plodov enkrat in dvakrat rodnega malinjaka vrste Rubus idaeus L. Na podlagi že obstoječih
rezultatov bomo poizkušali ugotoviti, kateri tip malinjaka oz. sorta je bolj primerna in
donosna za gojenje. Osredotočali se bomo predvsem na primerjavo sort iz sortne liste A
Sadnega izbora za Slovenijo (Godec in sod., 2018) kot so na primer sorte: 'Glen Ample',
'Amira' in 'Polka'. Pridobljeno znanje bomo s koristjo uporabili pri pridelavi kakovostnih
malin za domačo rabo in tudi za prodajo.
2 MALINJAK
2.1 TAKSONOMIJA IN KOMERCIALNI POMEN
Malinjaki so zelo raznolika skupina cvetočih rastlin, ki so v tesnem sorodu z robidami.
Spadajo v rod Rubus. Rod Rubus spada v družino rožnic (Rosaceae), v katerega so vključene
tudi druge pomembne sadne vrste. Do sedaj je bilo identificiranih preko 200 vrst malinjakov,
vendar je le nekaj od njih pomembnih za pridelavo. Med pomembne spadajo Evropska rdeča
malina, Severnoameriška rdeča malina in črna malina. Hibride med črnim in rdečim
malinjakom pa imenujemo purpurni malinjak zaradi barve sadja in poganjkov (Pritts, 2003).
2.2 KEMIČNA IN PREHRANSKA SESTAVA PLODOV
Glavna sestavina plodov je voda, ki predstavlja približno 87% (preglednica 1). Od preostale
suhe snovi je okoli 9% topne, ostalo pa je netopno. V jagodi najdemo sladkorje: glukozo,
fruktozo in saharozo. Sladkorji so glavna topna sestavina soka. Običajno zreli plodovi
1
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vsebujejo nekje 5-6% sladkorjev. Drugi največji del topne suhe snovi ploda je citronska
kislina. Vsebnost kisline v plodu se poveča že zgodaj v razvoju, nato pa se zmanjša, ko plod
začne zoreti. Ravnotežje med sladkorji in kislinami je pomembno za potrošnike, saj bo sadje z
večjim razmerjem med sladkorjem in kislinami bolj okusno. Sadje gojeno v toplih in suhih
razmerah je slajše in manj kislo, bolj aromatično in bolj obarvano. Vroče vreme zmanjšuje
aromo sadja, vlažno vreme pa zmanjšuje vsebnost sladkorjev (Pritts, 2003).
Plod maline vsebuje veliko hranilnih snovi. Malina ima v primerjavi z jabolko veliko večjo
vsebnost vitamina C. Malina vsebuje 26,2 mg vitamina C na 100 g, kar pomeni, da z
zaužitjem štirih plodov že presežemo priporočljiv dnevni vnos vitamina C, ki znaša 80 mg
(Raspberries …, 2020).
Preglednica 1: Vsebnost hranilnih snovi v malini in jabolku v 100 g plodov (Raspberries …, 2020; Apples ….,
2020)
Hranilne snovi
Energija
Sladkorji
Maščobe
Proteini
Vitamini
B1
B2
B3
B5
B6
C
E
Minerali
Kalcij
Magnezij

MALINE
220 kJ
4,42 g
0,65 g
1,2 g

JABOLKE
218 kJ
10,39 g
0,17 g
0,26 g

0,032 mg
0,035 mg
0,598 mg
0,329 mg
0,055 mg
26,2 mg
0,87 mg

0,017 mg
0,026 mg
0,091 mg
0,061 mg
0,041 mg
4,6 mg
0,18 mg

25 mg
22 mg

6 mg
5 mg

Voda

85,8 g

85,56 g
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Slika 1: Primer nasada malinjaka na kmetiji Podkubovšek

3 RAZLIKE MED CVETENJEM IN RODNOSTJO ENKRAT IN DVAKRAT
RODNEGA MALINJAKA
Pri malinjaku (Rubus idaeus L.) ločimo dva tipa sort, in sicer po cvetenju in rodnosti. Prva je
enkrat roden malinjak, ki cveti le na enoletnih poganjkih in zato predstavlja poletno pridelavo
plodov. Drugi tip pa je dvakrat roden malinjak, ki lahko cveti na toletnih poganjkih in na
enoletnih poganjkih, kar pomeni tako poletno kot jesensko pridelavo plodov. Dvakrat roden
malinjak ima večji gospodarski pomen, saj lahko cveti in obrodi dvakrat v sezoni, kar
omogoča daljšo obdobje obiranja, večji dohodek in večjo prilagoditev na zmerno podnebje
(Contreras in sod., 2019).
Kot so zapisali Contreras in sod. (2019), je pri enkrat rodnem malinjaku indukcija cvetov
pogojena z interakcijo kratkih fotoperiod in nizkih temperatur. Pri sorti 'Glen Ample'
temperatura 18 °C ali več zavira cvetno indukcijo, čeprav je fotoperioda kratka. Pri
temperaturi pod 15 °C pa se cvetna indukcija pojavi ne glede na fotoperiodo. Pri dvakrat
rodnem malinjaku pa imata temperatura in fotoperioda manjši vpliv na cvetno indukcijo, ki se
lahko pojavi pri višjih temperaturah in daljših fotoperiodah. Pri nekaterih sortah lahko
cvetenje spodbudimo tako, da rastline izpostavimo nizkim temperaturam v obdobju rasti.
K nastanku cvetov lahko pri nekaterih sortah pripomore tudi vernalizacija, ki pomeni daljše
obdobje nizkih temperatur med razvojem rastline. Takšna dvakrat rodna sorta je npr.
'Heritage' , medtem ko druge novejše sorte, ki so razvrščene kot dvakrat rodne, niso občutljive
na to vrsto dražljaja. Pri enkrat rodnih sortah proces cvetenja aktivirajo tako notranji kot
zunanji dražljaji rastlin. Giberelini so dejavniki notranjega nadzora, medtem ko sta
fotoperioda in vernalizacija dražljaja okolja, ki sprožita proces cvetenja. Nizke temperature
pozitivno vplivajo na malinjak, predvsem s skrajšanjem vegetativnega obdobja in
pospeševanjem indukcije in diferenciacije. K temu pripomore predvsem večje toplotno
nihanje med dnevom in nočjo (Contreras in sod., 2019).
3
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Pridobivanje genotipov, ki lahko cvetijo, ne da bi bili izpostavljeni nizkim temperaturam, ki
bi sprožili cvetno indukcijo, je glavni žlahtniteljski cilj. Take sorte bodo pomembne za širitev
obdelovalnih površin, kot tudi za pridelavo sadja izven sezone (Contreras in sod., 2019).
Poznamo enkrat in dvakrat roden malinjak. Enkrat roden malinjak prevladuje v intenzivnih
nasadih, kjer želimo čim večji pridelek. Pri enkrat rodnem malinjaku zraste rozga v prvem
letu do višine 2,2 m, oleseni in v naslednjem letu v začetku poletja rodi. Nato rozgo v celoti
odrežemo in pustimo koreninske poganjke, iz katerih vzgojimo nove rozge. Pri dvakrat
rodnem malinjaku rastlina že v prvem letu tvori rodne poganjke, in sicer v vrhnjem delu
rastline. V sredini septembra se bodo iz njih razvili plodovi. Nato rastlina do zime oleseni. Pri
zimski rezi odrežemo le vrhnji del, kjer so bili plodovi, ostali del pa rodi v naslednjem letu.
Potem rozga odmre in jo v celoti izrežemo. Pri dvakrat rodnem malinjaku lahko pri zimski
rezi v celoti odstranimo enoletne poganjke in tako dobimo samo jesenski pridelek, ki pa je
bolj kakovosten od poletnega. Tako se izognemo tudi pojavu bolezni, ki so ostale na
poganjku, hkrati pa lahko ob kombinaciji enkrat in dvakrat rodnih sort podaljšamo sezono
obiranja malin (Štampar in Jakopič, 2017).
4 TEHNOLOŠKI UKREPI V NASADU ENKRAT RODNEGA MALINJAKA
V preglednici 2 so prikazane sorte Sadnega izbora za Slovenijo (Godec in sod., 2019), ki so
priporočene za gojenje v naših talnih in klimatskih razmerah.
Preglednica 2: Enkrat rodne sorte malinjaka in glavne lastnosti sort (Godec in sod., 2018)
Sorta in izvor
Seznam A

Rast

Plod

Čas zorenja in pridelek

'Glen Ample', Velika
Britanija, 1994

srednje bujna do
bujna, pokončna

srednje velik do
velik, okroglo
stožčast

zori zgodaj, v sredini junija, pridelek
je velik do zelo velik

'Tulameen', Kanada, 1989

bujna in pokončna

zelo velik, dolg,
stožčast

zori v drugi polovici junija, pridelek je
zelo velik

'Willamette', ZDA, 1950

bujna in pokončna

srednje velik,
okroglo stožčast

zori v sredini junija, pridelek je
srednje velik do velik

'Meeker', ZDA, 1967

bujna, pokončna in
visoka

srednje velik do
velik, prisekano
stožčasti

zori srednje zgodaj, pridelek je srednje
velik

Seznam B

4
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Slika 2: Malinjak 'Glen Ample'

Pri enkrat rodnem malinjaku lahko pri rastlinah odstranjujemo rodne brste in s tem pridobimo
bolj kakovostne plodove. To so v raziskavi dokazali tudi Životić in sod. (2019), ki so v Bosni
in Hercegovini opravili raziskavo na enkrat rodnih sortah 'Willamette', 'Meeker' in 'Tulameen'.
V poskus so bili vključeni trije različni načini gojenja rastlin, in sicer z različno gostoto brstov
na meter. V prvem obravnavanju je bila obremenitev 120 mešanih brstov na meter razdalje,
torej je bila gostota 8 rastlin na meter, vsak s 15 vitalnimi, dobro razvitimi brsti (takšna
obremenitev se uporablja v običajnih nasadih). V drugem obravnavanju je bila obremenitev
100 mešanih brstov na meter, kar je pomenilo 10 rastlin s po 10 brsti (srednja rodnost). Tretje
obravnavanje pa je bilo 80 rodnih brstov na meter, kar pa je pomenilo 8 rastlin s po 10
rodnimi brsti (gre za majhen rodni potencial). Vse rastline so bile odrezane na višini 200 cm,
kar velja za standard v navadni pridelavi enkrat rodnega malinjaka. Na kakovost in količino
plodov v intenzivni pridelavi zelo vpliva tehnologija pridelave. To se je pokazalo, ko se je
število brstov na poganjek zmanjšalo na 10. Število plodov na stranskih poganjkih je
neposredno povezano z velikostjo rastline, čeprav ni vedno sorazmerno. Daljše rozge so
smiselne le v primeru, če s tem pridobimo večje število kakovostnih stranskih rodnih
poganjkov. Pri enkrat rodnem malinjaku je v spodnjem delu rastline (50-60 cm od tal)
navadno več zelo slabo diferenciranih brstov zaradi sence in pomanjkanja svetlobe, ki ne
kažejo želenega pridelka. Število plodov na rastlino je neposredno povezano s številom
rodnih stranskih poganjkov, ne glede na sorto in njeno specifičnost. Najboljši rezultati glede
kakovosti sadja so bili ugotovljeni pri drugem obravnavanju, ko so z odstranjevanjem dobili
obremenitev 100 brstov na tekoči meter. Povečanje in zmanjšanje števila brstov pa je imelo za
posledico zmanjšanje oziroma povečanje velikosti plodov. Natančno uporabljanje tehnologije
pridelave, ki se uporablja za uravnavanje potenciala plodov pri enkrat rodnem malinjaku,
vpliva na njegove lastnosti pridelka in skupni donos. Zmanjšanje števila brstov na dolžinski
meter pod 100 brstov je privedlo do znatnega zmanjšanja pridelka. Pri številu brstov do 120
pa ni povzročilo znatnega povečanja pridelka, vendar je vplivalo na lastnosti plodov. Vse
5
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preizkušene sorte so imele zelo veliko vsebnost fenolov, ki je bila močno povezana z
antioksidativnim delovanjem (Životić in sod., 2019).
V preglednici 3 so prikazani podatki za sorte 'Meeker', 'Tulamette' in 'Willamette', in sicer za
povprečne pridelke na rastlino (g), na tekoči meter (g) in na ha (t) za leti 2015 in 2016. Iz
podatkov je razvidno, da je imela sorta 'Meeker' leta 2015 največji povprečen pridelek na
tekoči meter in tudi na ha, medtem ko je imela v letu 2016 sorta 'Tulamette največji
povprečen pridelek na rastlino.
Preglednica 3: Razlika med količino plodov sort 'Meeker', 'Tulamette' in 'Willamette' (Životić in sod., 2019)
Leto

Sorta

2015

'Meeker'

765,5

7655,4

24,5

'Tulamette'

791,5

7123,7

22,8

'Willamette'

745,6

7455,7

21,8

'Meeker'

646,9

5822,5

18,6

'Tulamette'

820,2

6561,8

20,9

'Willamette'

406,3

3656,5

11,7

2016

Pridelek na rastlino (g) Pridelek na tekoči meter (g) Pridelek na ha (t)

5 TEHNOLOŠKI UKREPI V NASADU DVAKRAT RODNEGA MALINJAKA
V preglednici 4 so prikazane dvakrat rodne sorte Sadnega izbora za Slovenijo (Godec in sod.,
2019), ki so priporočene v naših talnih in klimatskih razmerah.
Preglednica 4: Dvakrat rodne sorte malinjaka in glavne lastnosti sort (Godec in sod., 2019)
Sorta in izvor
Seznam A

Rast

Plod

Čas zorenja in pridelek

'Enrosadira', Italija, 2008

bujna in pokončna

velik, stožčast

'Polka', Poljska, 1993

srednje bujna do
bujna, pokončna

srednje velik do
velik, stožčast

'Amira', Italija

bujna in pokončna

velik, stožčast

prvo obiranje zelo zgodaj, drugo
srednje zgodaj, pridelek je velik

'Himbo top', Švica

zelo bujna,
poganjki so močni
in visoki

velik, stožčast

drugi pridelek začne zoreti sredi
avgusta, pridelek je velik

'Autumn bliss', Velika
Britanija, 1984

srednje bujna,
pokončna

srednje velik do
velik, prisekano
stožčast

prvo obiralno obdobje zelo zgodaj,
drugo začetek avgusta, pridelek je
srednje velik do velik

'Kwanza', Nizozemska

močno pokončna
rast

zelo velik

srednje zgodnja, pridelek je velik

'Kweli', Nizozemska

bujna, pokončna

velik, okrogel

pridelek je velik do zelo velik

prvo obiranje zelo zgodnje, drugo
srednje zgodnje, pridelek je velik
prvo zorenje sredi junija, drugo
zorenje začetek avgusta, pridelek je
velik

Seznam B
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5.1 OPIS DVAKRAT RODNEGA MALINJAKA
Dvakrat roden malinjak poganja nove brste iz korenin ali na bazalnih delih. V eni rastni
sezoni tako dobimo pridelek pozno poleti ali jeseni. Cvetenje se pojavi na distalnih brstih
enoletnega poganjka, preostali proksimalni brsti pa mirujejo do naslednje pomladi in
zagotavljajo potencial za dva pridelka letno. Čeprav lahko dosežemo dva pridelka letno, pa ni
nujno da bomo dobili večjo količino pridelka. Zaradi prilagodljivosti dvakrat rodnega
malinjaka, lahko pridelovalci dosežejo podaljšanje sezone tudi s samo enim pridelkom na
sezono (Pritts, 2008).
5.2 PREDNOSTI DVAKRAT RODNEGA MALINJAKA
Dvakrat roden malinjak ima veliko prednosti pred poletnimi plodovi enkrat rodnega
malinjaka. Predvsem pa ponuja priložnost za podaljšanje sezone obiranja plodov v pozno
poletje oz. v jesen. Poletno obiranje plodov traja 6 tednov, jesensko obiranje plodov pa lahko
prinese še dodatnih 6 tednov ali celo več. Majhna zahteva po nizkih temperaturah mu
omogoča, da se goji tudi v toplejših regijah, kjer enkrat roden malinjak ne uspeva. Za razliko
od sort enkrat rodnih malinjakov, ki zahtevajo selektivno rezanje rastlin (odstranjujemo
poganjke, ki so rodili to sezono in se posušili), lahko pri dvakrat rodnih sortah pokosimo oz.
porežemo ves nadzemni del pozno jeseni ali zgodaj pomladi čisto pri tleh. To zmanjša stroške
rezi, seveda pa s tem izgubimo poletni pridelek. Z odstranitvijo vseh rastlin po sezoni se
zmanjša tudi število patogenov prihodnje leto, saj tako otežimo njihov razvoj. Pri rezi ni
potrebno paziti, da bi se poškodovale rastline, dobro pa je, da po rezi ves odrezan material
odstranimo iz sadovnjaka in ga uničimo zaradi preprečitve širjenja bolezni (Pritts, 2008).
5.3 TEHNIKE PODALJŠANJA SEZONE
Po Pritts (2008) je eden od načinov podaljšanja sezone obiranja malin uporaba prekrivalk. Z
uporabo le teh se segreje zemlja zgodaj spomladi. Spomladi, pred začetkom rasti malinjaka
zemljo prekrijemo s prekrivalko in jo nato odstranimo, ko rastline dosežejo velikost 0,5 m. To
bo omogočilo, da bodo plodovi zoreli kar 2 tedna dlje kot nepokrite rastline. Dvakrat roden
malinjak lahko gojimo tudi v visokih tunelih za pospešitev cvetenja. Z gojenjem v tunelih pa
rastline zaščitimo tudi pred zmrzaljo. Npr. če gojimo malinjak nepokrit v hladnejšem
podnebju, jih lahko obiramo približno 5 tednov, če pa jih gojimo v visokem tunelu, se lahko
sezona obiranja podaljša tudi do 10 tednov. Takšen pristop podaljša sezono obiranja, lahko pa
tudi zmanjšuje višino rastlin in potencialni donos.
5.4 REZ TOLETNIH POGANJKOV ZA ZAKASNITEV CVETENJA
Visoke temperature lahko vplivajo na razvoj cvetov malin in posledično na velikost samih
plodov, na pridelek in njegovo kakovost. Da se izognemo takšnemu stresu pri dvakrat rodnih
malinah odstranjujemo prve toletne poganjke. Odstranjujemo jih, ko zrastejo do višine 1 m ali
manj, in sicer pozno spomladi ali zgodaj poleti. S takšnim načinom rezi podaljšamo sezono
obiranja, hkrati pa dobimo prvi pridelek 3 ali več tednov kasneje.
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Slika 3: Malinjak 'Polka'

Po drugi strani pa s tem dobimo bolj kakovosten pridelek, saj so septembra in oktobra pogosto
nižje temperature, jakost svetlobe je manjša in dan je krajši kot poleti. Takšni sorti, kjer se
odstranjuje toletne poganjke sta tudi 'Amira' in 'Polka' (preglednica 5). Različne tehnike
gojenja vplivajo na začetek sezone obiranje obeh sort malin. Poleg velikosti plodov je zelo
pomembna lastnost tudi barva plodov. Na barvo plodov zelo vpliva tudi sama rastna sezona in
intenzivnost osvetlitve. Če je le ta velika, so običajno tudi bolj rdeči plodovi. Na samo obliko
in velikost plodov najbolj vplivajo lastnosti sorte, na njih pa lahko vplivajo tudi okoljske
razmere. Sorti 'Polka' in 'Amira' imata približno enak pridelek, in sicer cca. 1,1 kg sadja na
rastlino. Masa plodov se razlikuje tudi po obiranju, saj je največja en dan po obiranju, nato pa
plodovi izgubljajo maso. Pri sorti 'Amira' so bile pri prvem obiranju plodov izmerjene višje
vrednosti od vrednosti pri drugem obiranju, in sicer večja dolžina, širina in masa plodov. Pri
tretjem obiranju pa so bile opažene razlike le v dolžini plodov. Pri sorti 'Polka' so se pokazale
razlike med drugim in tretjim obiranjem plodov, in sicer so bile razlike v dolžini in širini
plodov ter masi (Zorenc in sod., 2017). Vpliv odstranjevanja plodov se je v največji meri
pokazal pri sorti 'Amira', in sicer v večjem pridelku in majskem odstranjevanju toletnih
poganjkov.
Preglednica 5: Značilnosti plodov sort 'Amira' in 'Polka' (Zorenc in sod., 2017)
Sorta
'Amira'
'Polka'

Odstranjevanje
toletnih poganjkov

Dolžina plodov
(mm)

Širina plodov
(mm)

Masa plodov
(g)

Pridelek
(g/rastlino)

maj

24,47

19,22

1,27

1217,9

junij

22,74

18,33

1,24

1063,1

maj

22,81

19,64

1,16

1050,8

junij

23,27

19,49

1,19

1058,1
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Slika 4: Malinjak 'Amira'

6 VPLIV PRIDELAVE NA KAKOVOST MALIN
6.1 EKOLOŠKA PRIDELAVA MALIN
V sistemih ekološkega kmetijstva je prepovedana uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil in
sintetičnih sredstev za varstvo rastlin (pesticidi). Uporabljajo se lahko naravna gnojila kot sta
npr. gnoj in kompost. Namesto uporabe pesticidov se rastlini raje dodajo biostimulanti, da
rastlina sama krepi odpornost. To prispeva k večji sintezi polifenolov. Polifenolne spojine
sintetizira rastlina v obrambne namene, kadar je v stanju povečanega abiotskega oziroma
biotskega stresa. Zato lahko polifenolne spojine spadajo tudi med naravne pesticide. Vsebnost
biološko aktivnih spojin v malinah je odvisna predvsem od načina pridelave, sorte in časa
obiranja. Številne raziskave so pokazale, da ekološka pridelava malin pomembno vpliva na
kakovost plodov (Ponder in Hallmann, 2019).
6.2 GOJENJE MALIN V ZAVAROVANEM PROSTORU
Pridelava malin se je v zadnjih 20 letih skoraj podvojila. Povečana ozaveščenost ljudi o
koristnih lastnosti plodov je vodila k večjemu povpraševanju po plodovih. Maline se pogosto
prodajajo za svežo uporabo, dolg rok trajanja pa je pomemben parameter kakovosti sadja.
Zaradi odlične kakovosti plodov in dolgega roka uporabe, če jih gojimo v zavarovanih
prostorih, se gojenje v polietilenskih tunelih čedalje bolj širi. V nekaterih državah takšno
gojenje zahteva trgovina. Številni parametri okolja v tunelu so različni od razmer na odprtem,
vključno z intenzivnostjo in kakovostjo svetlobe, temperature, vlage, vetra ter tudi škodljivcev
in bolezni. Sladkorji v plodu maline so sestavljeni iz 40-50% fruktoze, 30-40% glukoze in 1020% saharoze. Kislost je posledica visoke vsebnosti organskih kislin, pri čemer je
najpomembnejša citronska kislina. Običajno toplo in suho vreme poveča vsebnost sladkorjev
in zmanjša vsebnost organskih kislin v plodovih. Temperatura ima kontrastne učinke na
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bioaktivne spojine v plodovih malin. Nižje temperature povečajo velikost plodov, zato se med
zorenjem plodov malin priporočajo relativno nizke temperature, med 12-18 °C. Nihanje
temperature lahko poveča kopičenje bioaktivnih spojin v plodovih malin, zlasti v primerjavi s
stalnimi temperaturami. Dolgoročno lahko takšne razmere vplivajo na vsebnost vitamina C,
organskih kislin in zmanjšujejo vsebnost sladkorjev v plodovih (Palonen in sod., 2017).

Slika 5: Gojenje malin v visokih tunelih (Koron in sod., 2020)

Palonen in sod. (2017) so v poskusu merili pridelek sort 'Glen Ample', 'Glen Dee' in 'Maurin
Makea' (preglednica 6). Pridelek so obirali 47 dni na prostem in 62 dni v visokem tunelu.
Obiranje se je začelo s sorto 'Glen Ample', in sicer 1. julija v tunelu in 24. julija na odrtem. Pri
sortah 'Maurin Makea' in 'Glen Dee' so bili na odprtem veliko manjši pridelki kot v tunelu,
sorta 'Glen Ample' pa je bila uspešna tako na odprtem kot v visokem tunelu in je imela
približno enako velike pridelke. Z napredovanjem sezone se je zmanjševala masa plodov pri
vseh sortah.
Preglednica 6: Pridelek na rastlino, število plodov na rastlino in masa plodov (Palonen in sod., 2017)
SORTA

Pridelek (g/rastlino)

Število plodov/rastlino Masa ploda (g)

Brez folije
'Glen Ample'

1003

171

5,6

'Glen Dee'

367

59

6,2

'Maurin Makea'

272

71

3,6

905

224

4,6

'Glen Dee'

1272

203

6,3

'Maurin Makea'

1082

227

4,6

Visok tunel
'Glen Ample'
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Na vsebnost sladkorjev in kislost jagod so znatno vplivale rastne razmere (preglednica 7).
Plodovi v visokem tunelu so imeli večjo vsebnost pH, manj topne suhe snovi ter titracijskih
kislin, kljub temu pa ni bilo razlik v razmerju med sladkorji in kislinami plodov med obema
načinoma pridelave (pridelava z ali brez visokega tunela). Vsebnost sladkorjev je bila
najmanjša pri plodovih 'Glen Dee', pH pa je bil najnižji pri sorti 'Glen Ample'. Medtem ko so
bile med sortami na odprtem večje razlike v vsebnosti sladkorjev in pH vrednostjo, se
vrednosti v visokem tunelu niso veliko razlikovale (Palonen in sod., 2017).
Preglednica 7: Vsebnost topne suhe snovi, titracijskih kislin, razmerje med sladkorji in kislinami ter pH vrednost
med visokim tunelom in odprtim poljem (Palonen in sod., 2017)
Topna suha snov
(°Brix)
Način gojenja
Odprto polje
Visok tunel
Sorta
'Glen Ample'
'Glen Dee'
'Maurin Makea'

Razmerje med
sladkorji in
kislinami

Titracijske kisline
(g/100 g )

pH

10,0
8,6

2,06
1,77

4,86
4,88

3, 04
3,26

9,5
8,7

1,94
1,87

4,93
4,66

3,12
3,17

9,7

1,94

5,02

3,17

7 NAJPOMEMBNEJŠE BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI
7.1 MALINOVA SUŠICA
Malinova sušica (Didymella applanata in Leptosphaeria coniothyrium) je ena izmed najbolj
pogostih in najbolj pomembnih bolezni malinjaka. V veliko primerih je lahko vzrok za propad
celih nasadov malinjaka. Čeprav se lahko vse sorte malinjaka okužijo s malinovo sušico, je
najbolj dovzeten prav rdeč malinjak. Prvi simptomi okužbe z malinovo sušico so lezije, ki se
pojavijo na mladih poganjkih pozno spomladi ali na začetku poletja. Običajno so najbolj
okužene konice lista. Okuženi listi lahko odpadejo, na rastlini pa ostanejo zgolj peclji. Od
sredine pa do poznega poletja postanejo lezije ob popkih na spodnjem delu novih stebel
temno rjave ali vijolične barve. Lezije se nato obarvajo sivo, lubje pa lahko razpoka in se
razcepi. Do jeseni lahko površina zaradi trosov postane srebrno siva. Oboleli brsti na rastlini,
iz katerih v naslednjem letu dobimo rodne poganjke, imajo pogosto šibke stranske veje, ki so
izsušene in se ne razvijajo. Rastline začnejo poganjati stranske poganjke, na katerih prihaja do
prezgodnjega odpadanja listov in imajo poškodovane cvetne brste. Cvetovi, ki nastanejo na
obolelih rastlinah, se lahko izsušijo, kar ima za posledico precejšnjo izgubo pridelka ob
obiranju. Kakovost plodov je slabša, saj so lahko plodovi suhi in majhni (Fox, 2006).
Patogen napada rastlino pozno poleti. Zimo preživi v lezijah v lubju obolele rastline, zlasti v
bližini popkov in sprošča askospore. Te se z dežjem, vetrom in namakalno vodo v začetku
poletja naselijo v bližnje toletne poganjke. Potem, ko lubje na prizadetem območju razpoka
po dolžini, se v lezijah pojavijo majhne črne piknije. Iz njih se sproščajo konidiji od pomladi
pa vse do jeseni. Spore lahko kalijo v prisotnosti vode in povzročijo nove okužbe na odraslih
ali starih listih. Obstaja več vrst fungicidov, s katerimi lahko zatiramo povzročitelje sušice.
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Obstajajo tudi številne ne kemične metode nadzora, kot je uporaba odpornih sort. Obstaja tudi
rešitev, da po obiranju izrežemo vse poganjke, ki so rodili, ter vse obolele ali šibke enoletne
poganjke, ki so okuženi, preden se spomladi pojavijo novi poganjki. Zagotoviti je potrebno,
da so rastline pravilno razporejene in rezane, da so grmi dovolj zračni in se lahko hitro
posušijo v primeru dežja, saj mokra tla spodbujajo vlago in širjenje patogena. Odstraniti je
potrebno plevel, ki služi kot gojišče bolezni. Zmanjšati je potrebno tudi uporabo gnojil, zlasti
dušika, ki spodbuja prekomerno rast dovzetnega rastlinskega tkiva (Fox, 2006).

Slika 6: Obolel malinjak z malinovo sušico

7.2 PLODOVA VINSKA MUŠICA
Drosophila suzukii – plodova vinska mušica, je invazivni škodljivec sočnih plodov, vključno
z malinami. Izhaja iz jugovzhodne Azije, v zadnjem desetletju pa se je zelo razširila tudi na
Severno Ameriko in Evropo. Plodova vinska mušica ne odlaga jajčec samo v prezrele in
neuporabne plodove, temveč jih odlaga tudi v nepoškodovane plodove med zorenjem, kar ima
za posledico velike izgube za pridelovalce malin. Trenutno pridelovalci za zatiranje
škodljivca v večini primerov uporabljajo insekticide, ki jih nanašajo na vsakih 5-7 dni.
Čedalje bolj narašča zaskrbljenost zaradi uporabe insekticidov, saj so škodljivci čedalje bolj
odporni. Zaradi tega se predlaga uporaba bolj trajnostnih ukrepov, kot so zaščitne mreže, ki
kažejo učinkovito zmanjšanje števila poškodovanih s plodovo vinsko mušico, hkrati pa
zmanjšajo uporabo insekticidov in pripomorejo k manjšemu onesnaževanju okolja. Da pa je
zaščitna mreža učinkovita mora biti zelo gosto pletena, z okenci v velikosti 1 mm, tako da
prepreči prehajanje samic v nasade (Stockton in sod., 2020).
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Slika 7: Plodova vinska mušica (Jovanović, 2018)

7.3 OSTALI ŠKODLJIVCI IN BOLEZNI
Poleg malinove sušice in plodove vinske mušice poznamo tudi druge bolezni in škodljivce
malin. Do začetka cvetenja se tako na rastlini pojavljajo škodljivci, kot so sukači, uši, pršice
in jagodov cvetožer. Od začetka cvetenja pa do konca zorenja se poleg škodljivcev pojavljajo
tudi bolezni. Med njimi so bolezni lesa – siva plesen na rodnih poganjkih, bolezni listov – rja,
koreninske bolezni – odmiranje malin, venenje malin, rak malin in bolezni plodov – siva
plesen. Poleg bolezni se v tem obdobju pojavljajo tudi škodljivci, kot so malinova hržica,
malinova šiškarica ter malinar (Koron, 2019).
8 VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI
8.1 ZAŠČITNE MREŽE
Protiinsektna mreža za zaščito je lahko učinkovita in trajnostna metoda zatiranja škodljivcev
pri intenzivnem načinu pridelave, zlasti pri pridelovalcih, ki iščejo bolj ekološke načine
kmetovanja z zmanjšanim vnosom insekticidov. Stockton in sod. (2020) so v poskusu
ugotovili, da je zaščitna mreža učinkovito delovala za zaščito proti plodovi vinski mušici v
nasadu dvakrat rodnega malinjaka, zlasti v zgodnji rastni sezoni. Mreže sicer ne vplivajo
veliko na pridelek, pač pa na kakovost pridelka in s tem vplivajo na tržnost pridelka. Ko pa
pride do napada škodljivca pod mrežami, zaradi fizičnih poškodb mrež, pa lahko vpliva celo
na večje razmnoževanje plodove vinske mušice. Problem pri zaščitni mreži se pojavi tudi
kasneje v rastni sezoni, saj malinjak cveti skozi celotno sezono in je lahko mreža ovira za
opraševalce. Zaradi tega lahko dobimo tudi slabši pridelek, vendar se da to odpraviti z
vnosom opraševalcev. Široka uporaba mrež ima tudi ekonomski vpliv, saj je sama postavitev
le teh lahko zelo draga. Potrebno je preračunati stroške postavitve glede na tržni scenarij.
Predvsem je lahko problem same postavitve pri manjših pridelovalcih, saj je za namestitev
potrebna dodatna delovna sila. Po koncu rastne sezone je potrebno mreže tudi odstraniti in
popraviti vse nastale poškodbe, kar pa je zopet dodatno delo in hkrati dodaten strošek za
pridelovalca, kar mu zmanjša končni dobiček.
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8.2 UPORABA VAB
Mušice s pomočjo voha in vida iščejo substrat za hranjenje in razmnoževanje. Od daleč lahko
s pomočjo vizualnih znakov, kot sta rdeča in črna barva, ki kažeta na zorenje sadja, usmerijo
samice k iskanju ugodnega prostora za potencialno odlagalna mesta za jajčece. Ko so plodove
vinske mušice v neposredni bližini vab, jim vonjave, kot je metionin, ki je hlapna organska
spojina, še dodatno spodbudijo privlačnost sadne površine. Vabe dobro delujejo v
nadzorovanih okoljih, vendar je izvajanje na terenu pogosto zapleteno zaradi neciljnih
učinkov. Čeprav vizualno spodbudne atraktantske kroglice zmanjšajo okužbe plodove vinske
mušice, se lahko okužba poveča, če jo postavimo skupaj s feromonsko vabo. Ko je
uporabljena vaba z vizualnim učinkom v kombinaciji s feromonsko vabo, lahko privabi več
mušic kot sicer. Če se žuželke ne odzivajo na atraktant, se lahko pojavijo večji napadi okrog
vab (Stockton in sod., 2020).

Slika 8: Vaba za plodovo vinsko mušico

Vabe proti plodovi vinski mušici smo uporabili tudi na kmetiji Podkubovšek (preglednica 8).
Uporabili smo 25 plastenk, ki smo jih pred tem pobarvali na rdečo. Na sredini plastenk smo
naredili luknje v velikosti 5 mm. V plastenke smo nalili vodo, v katero smo dodali 2 kocki
kvasa in žličko sladkorja. To smo naredili v razmerju 3 dcl vode, 75 g kvasa in čajno žličko
sladkorja. Dodali smo še kapljico detergenta za umivanje posode. V vsako plastenko smo
nalili okoli 1 dcl zmešane tekočine. Plastenke smo namestili okoli malinjaka, in sicer na
višino 1,20 m. Že prvi dan smo v plastenkah opazili, da so se ulovile plodove vinske mušice.
Sedmi dan od začetka poskusa smo plastenke spraznili in prešteli ulovljene mušice. V
povprečju je bilo v plastenkah 52 plodovih vinskih mušic, ujelo pa se je tudi nekaj os in muh.
S poskusom smo skupaj ulovili okoli 1300 mušic in s tem kar precej zmanjšali populacijo. S
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poskusom smo ugotovili, da je bilo glede na prejšnja leta nekoliko manjši napad plodove
vinske mušice, vendar pa je veliko odvisno tudi od vremena in temperatur.
Preglednica 8: Štetje ulova plodove vinske mušice
Datum postavitve vab
14. 07. 2020
Ulov osebkov (povprečje)
Skupni ulov osebkov (25 vab)

Štetje
21. 07. 2020
52
1300

Slika 9: Štetje plodove vinske mušice

Čeprav so protiinseknte mreže del celostnega programa zatiranja škodljivcev poznamo tudi
druge pristope za zmanjševanje poškodb. Poleg mrež za zatiranje plodove vinske mušice je na
voljo tudi dodatni biološki nadzor, izsuševanje talnih površin, rez grma, sanacija na terenu in
odstranjevanje bližnjih divjih gostiteljev. Pomemben je tudi izbor sort, namenjen pridelavi.
Zmanjšanje vpliva plodove vinske mušice lahko nadziramo tudi z hitrim in rednim obiranjem
(Stockton in sod., 2020).
8.3 KEMIČNO VARSTVO
Sredstvo Laser 240 SC se uporablja kot želodčni in dotikalni insekticid. Deluje na mlade
ličinke škodljivih žuželk ter njihova jajčeca. Na malinjaku se uporablja na prostem in
zaščitenih prostorih za zatiranje plodove vinske mušice v odmerku 0,4 l/ha. V eni rastni
sezoni se lahko sredstvo uporabi največ 2 krat, v 10 dnevnem časovnem zamiku. Sredstvo se
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lahko uporabi le na podlagi obvestil službe za varstvo rastlin o pojavu plodove vinske mušice.
Laser 240 SC ima karenco 3 dni (MKGP, 2020).
Laser PLUS je insekticid s širokim spektrom delovanja, ki ga lahko na malinjaku uporabljamo
za zatiranje plodove vinske mušice. Za razliko od sredstva Laser 240 SC, ki ima 24% aktivne
snovi, ima sredstvo Laser PLUS kar 48 % aktivne snovi. Aktivna snov spinosad nastaja
biološko pri fermentaciji bakterije Sacharopolyspora spinosa. Uporablja se kot želodčni in
dotikalni insekticid za zatiranje mladih ličink žuželk, takoj ko se izležejo. Rastlina ga ne
vsrka. Uporabljamo ga lahko v odmerku 0,2 l/ha pri priporočeni porabi vode do 1000 l/ha.
Sredstvo se lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni na istem zemljišču. Nanos se
lahko ponovi čez 10 dni, če je to potrebno. Njegova karenca za malinjak je 3 dni (MKGP,
2020).
9 OBIRANJE MALIN
Maline so eden izmed najbolj pokvarljivih plodov. Pri vseh sortah bo sadje na grmu zorelo
nekaj tednov. Največkrat se plodove obira enkrat na 2 dni, saj bo imelo sadje pobrano pred
polno zrelostjo veliko daljši rok uporabnosti kot prezrelo sadje. Optimalna stopnja zrelosti
maline nastopi, ko so plodovi popolnoma rdeči, preden se razvijejo temnejši odtenki. Z
napredovanjem sezone upada kakovost sadja. Prve jagode bodo verjetno največje velikosti in
bodo najbolj kakovostne. Prezrele in poškodovane plodove moramo predelati ali zavreči, saj
so dovzetni za razne glivične okužbe. Plesen na prezrelih plodovih se lahko razširi in okuži
tudi druge plodove. Prezreli plodovi privabljajo tudi ose in mravlje (Pritts, 2003).

Slika 10: Kombajn za obiranje malin (Elektronik, 2020)

10 ZAKLJUČEK
Za uspešno pridelavo malin je potrebno veliko znanja. Poznamo zelo veliko tehnoloških
pristopov in načinov gojenja malinjaka tako pri enkrat rodnem kot dvakrat rodnem malinjaku.
Pridelek je zelo odvisen od tehnologije gojenja in rastnih razmer. Nanj zelo vplivajo
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temperaturne razmere in sončno obsevanje. Čeprav malinjaka ni tako težko gojiti, je večji
problem pridelati kakovostne plodove, ki jih kupci želijo. Enkrat roden malinjak prevladuje v
intenzivnih nasadih, kjer želimo čim večji pridelek. Z dvakrat rodnim malinjakom pa lahko ob
pravilni rezi podaljšamo sezono obiranja v jesenske mesece. Čeprav se sama tehnologija
pridelave ne razlikuje bistveno med obema tipoma malinjaka, so pa bistvene razlike v rezi. Pri
enkrat rodnem malinjaku izrezujemo enoletni les, ki je rodil in se posušil. V istem letu
puščamo toletne poganjke, ki bodo rodili prihodnje leto. Pri dvakrat rodnem malinjaku pa
lahko odstranjujemo tako toletne kot eno letne poganjke, odvisno od tega, kdaj želimo
pridelek. Tudi med samo kakovostjo plodov ni bistvene razlike med obema vrstama
malinjaka. Enkrat roden malinjak je bolj donosen, vendar zahteva več znanja za pridelavo
kakovostnih plodov. Zelo velika težava pri enkrat rodnem malinjaku je tudi malinova sušica,
ki lahko uniči celoten nasad, saj se širi zelo hitro. Zato je potrebna redna skrb in negovanje
rastlin, če želimo pridelati veliko kakovostnega pridelka.
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