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Maliny należą do jednych z najpopularniejszych krzewów owoco-

wych uprawianych w naszym kraju. Zajmują powierzchnię około 

12 tysięcy hektarów, a roczna produkcja owoców wynosi około 

40 tysięcy ton. Stanowi to około 13% światowej produkcji owoców tego 

gatunku. Kiedyś malina była uprawiana w prawie każdym ogrodzie 

i wykorzystywana w medycynie ludowej. Obecnie straciła trochę na 

znaczeniu, bo istnieje przekonanie, że jest rośliną trudną w uprawie

Prawdą jest, że malina wykazuje dużą wrażliwość na czynniki atmo-

sferyczne, glebowe i chorobotwórcze. Zachowanie jednak kilku pod-

stawowych zasad uprawowych na pewno przyniesie zadowalające re-

zultaty. Poznanie wymagań siedliskowych maliny, metod uprawy oraz 

właściwy dobór odmian jest warunkiem powodzenia w uprawie. 
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Charakterystyka gatunku

Malina uprawna wywodzi się od gatunków z rodzaju Rubus, występujących we 
wszystkich strefach klimatycznych. W kształtowaniu odmian brało udział kilka-
naście gatunków, głównie jednak malina właściwa (R. idaeus) i malina omszona 
(R. strigosus), a także malina zachodnia czarna (R. occidentalis). Wyróżniającą 
cechą maliny jest owoc zbiorowy, składający się z drobnych pestkowców ściśle 
przylegających do siebie, a po osiągnięciu dojrzałości oddzielających się od dna 
kwiatowego. Wśród odmian uprawnych wyróżnia się trzy grupy: 

a) Malina czerwona i żółta
b) Malina czarna
c) Malina purpurowa

Oczywiście najpopularniejszą jest malina czerwona, wśród której wyróżnia 
się formy owocujące na dwuletnich pędach i powtarzające owocowanie. Pędy 
wyrastają z szyjki korzeniowej lub z pąków przybyszowych na szeroko rozra-
stających się korzeniach płytko pod powierzchnią ziemi. Po osiągnięciu pełnej 
wysokości i zakończeniu wzrostu, w kątach liści wytwarzają się pąki, z których 
wyrosną pędy owoconośne. Po zakończonym owocowaniu całe pędy zamierają.

Odmiany powtarzające owocowanie różnią się tym, że w górnym odcinku pędu 
zawiązują pąki kwiatowe, z których rozwijają się kwiaty i owoce jesienią tego 
samego roku. Następnie górna część pędu zasycha, ale z niżej położonych pą-
ków rozwijają się w następnym roku owoce, w zwykłym terminie owocowania 
maliny.

Owoce maliny zawierają około 85% wody, 1,3% białka, 0,3% tłuszczu, ponad 
8% węglowodanów, 5,3% błonnika, 0,5% substancji mineralnych, 2% kwasów 
organicznych. Ponadto zawierają również znaczne ilości witaminy C, B1, B2, 
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PP oraz aldehydy aromatyczne, lecytynę i barwniki antocyjanowe. Posiadają 
właściwości lecznicze dzięki zawartości kwasu elagowego, który usuwa wolne 
rodniki i działa antybakteryjnie. Maliny są spożywane jako owoce deserowe, 
a także w formie mrożonek, soków, kompotów i dżemów. 

Charakterystyka wybranych odmian maliny

ODMIANY TRADYCYJNE

Krzewy odmian tradycyjnych kwitną przeważnie w drugiej połowie kwietnia. 
Zazwyczaj prowadzi się uprawę w formie szpaleru. Odmiany owocujące na pę-
dach dwuletnich są bardziej narażone na przemarzanie pędów i porażanie przez 
choroby grzybowe i szkodniki.

Malling Promise

Odmianę wyhodowano w Anglii, w East Maling. Rośliny wydają dużą liczbę 
dość silnych pędów łukowo wygiętych. Pędy gęsto pokryte kolcami, średniej 
długości z dużą liczbą owoców. Owoce duże, szerokostożkowe, smaczne, jasno-
czerwone. Nadają się głownie do bezpośredniego spożycia. Odmiana wykazuje 
dużą wrażliwość na choroby powodujące zamieranie pędów i gnicie owoców. 
W warunkach klimatycznych Polski nie jest w pełni wytrzymała na mróz.

Malling Jewel

Angielska odmiana o średniej porze dojrzewania. Krzew jest słabo rozłożysty. 
Wytwarza mało odrostów korzeniowych oraz sztywne pędy z małą liczbą kol-
ców, które u wierzchołka są wygięte. Bardzo dobrze rośnie na ciepłych stano-
wiskach i żyznych glebach. Krzew zawiązuje średniej wielkości, stożkowate, 
intensywnie czerwone, smaczne owoce. Ich zbiór jest łatwy, dobrze odrywają 
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się od dna kwiatowego. Dobrze znoszą transport. Przeznaczone do bezpośred-
niego spożycia, mrożenia i do przetwórstwa. Odmiana średnio wrażliwa na mróz 
i choroby grzybowe, porażana często przez choroby wirusowe.

Beskid

Polska, późna odmiana. Silnie rosnący krzew wytwarzający średnią liczbę 
odrostów korzeniowych. Pędy niepodpierane mogą się wyginać i pokładać się 
w międzyrzędziach. Na brązowych pędach z lekkim nalotem woskowym, znaj-
dują się rzadko rozmieszczone, słabe kolce. Na krzewie pojawiają się średnie 
lub duże, wydłużone, czerwone owoce o smacznym miąższu. Odmiana ma dłu-
gi okres owocowania. Bardzo plenna. Owoce mało wrażliwe na gnicie. Krzew 
średnio wrażliwy na mróz i choroby, czasem występuje przemarzanie pąków, 
rzadziej pędów. Mimo przemarzania głównych pąków, rozwijają się dodatkowe, 
które dają plon.

Canby

Amerykańska odmiana o średniej porze dojrzewania owoców. Krzew silnie roś-
nie, wytwarza małą liczbę odrostów korzeniowych. Pędy są sztywne, ich wyższe 
partie są bezkolcowe, niższe, rzadko pokryte kolcami. Odmiana średnio plenna. 
Owoce są średniej wielkości, stożkowate, koloru czerwonego. Można je zbierać 
maszynowo. Wartość owoców deserowa, przeznaczane również do przetwór-
stwa, na mrożonki i kompoty. Obecnie zainteresowanie tą odmianą słabnie. 
Źle rośnie na ciężkich glebach, a na lekkich, o słabym nawodnieniu, drobnieją 
owoce. Odmiana posiadająca dużą odporność na choroby kory, wytrzymała na 
mróz.

Laszka

Polska, wczesna odmiana. Krzew średnio silnie rośnie. Wytwarza sztywne 
pędy wyginające się u wierzchołka. Owoce są duże, wydłużone, lekko omszone 
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i smaczne. Nie rozpadają się. Mają przede wszystkim wartość deserową. 
Odporne na uszkodzenia mechaniczne i gnicie. Mrozy powodują zmniejszony 
plon – mogą przemarzać pąki kwiatowe. Owoce zawierają dużą ilość kwasu 
askorbinowego.

Norna

Norweska odmiana o średniej porze dojrzewania. Silnie rosnący krzew z dużą 
liczbą odrostów korzeniowych. Pędy są grube, z małą liczbą kolców, u wierz-
chołka lekko wyginają się łukowato. Odmiana bardzo plenna. Wytwarza średnie 
lub duże, kuliste lub lekko wydłużone owoce. Ponadto są bardzo smaczne, łatwe 
do zbioru, dobrze odchodzą od dna kwiatowego. Niestety szybko przejrzewają, 
słabo się transportują, dojrzałe łatwo się rozgniatają. 

W przypadku zaniedbania krzewów, niestosowania cięć odmładzających owoce 
drobnieją. Plon przeznaczany do przetwórstwa i na bezpośrednie spożycie. Od-
miana mało podatna na choroby grzybowe i wirusowe, średnio odporna na mróz.

Veten

Norweska odmiana o średniej porze dojrzewania. Krzew silnie rośnie, pędy są 
sztywne, w wierzchołkowej części odginają się. Wytwarza średnią liczbę odro-
stów korzeniowych. Jedna z plenniejszych odmian, lecz plon uzależniony jest od 
warunków klimatycznych – wrażliwa na mróz. Owoce są średniej wielkości lub 
duże, wydłużone, ciemnoczerwone, łatwo się rozpadają, szybko przejrzewają 
i ciężko odchodzą od krzewu. Przeznaczone do bezpośredniego spożycia, na 
kompoty i do mrożenia. Mało odporna na choroby grzybowe i wirusowe. Często 
atakowana przez pryszczarka malinowca.
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ODMIANY POWTARZAJĄCE OWOCOWANIE

Odmiany powtarzające owocują na tegorocznych pędach, od końca lata nawet 
do października. Cięcie powoduje wzmocnienie owocowania na tegorocznych 
pędach, a także ogranicza porażenia krzewu przez choroby i szkodniki. Wszyst-
kie odmiany powtarzające charakteryzują się mniejszym porażeniem owoców 
lub jego brakiem przez kistnika malinowca i kwieciaka malinowca.

Pokusa

Polska odmiana. Krzew o silnym wzroście wytwarzający średnią liczbę od-
rostów korzeniowych. Wytwarza owoce bardzo duże lub duże, sercowatego 
kształtu. Dojrzewają od połowy sierpnia do końca okresu wegetacyjnego, na 
dwuletnich pędach jak u odmian tradycyjnych. Zbiory prowadzi się często do 
późnej jesieni. Odmiana średnio plenna. Owoce przede wszystkim deserowe. 
Krzew podatny na zamieranie pędów, gnicie owoców i przemarzanie. Wrażliwy 
na zgniatanie owoców.

Polana

Polska odmiana. Krzew rośnie średnio silnie z dużą liczbą odrostów korzenio-
wych. Owoce są średniej wielkości, wysokiej jakości, stożkowate, mocno czer-
wone i błyszczące. Wartość deserowa i przetwórcza. Na dwuletnich pędach owo-
ce dojrzewają na przełomie czerwca i lipca, na tegorocznych pędach od połowy 
sierpnia do końca października. Odmiana plenna. Zaleca się wycinanie pędów 
zeszłorocznych. Odporna na zamieranie i przemarzanie pędów oraz gnicie owo-
ców.

Polka

Polska odmiana. Krzew średnio silnie rośnie, wytwarza pędy pokryte duży-
mi kolcami. Wymaga podpierania. Owoce są duże, zwarte i bardzo smaczne. 
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Nadają się do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i szczególnie do mroże-
nia. Owocuje do nastania mrozów. Bardzo często uprawiana odmiana. Polecana 
do uprawy przyspieszonej pod osłonami. Na starszych plantacjach, zwłaszcza 
zaniedbanych, może być porażana przez choroby powodujące zamieranie korze-
ni. Odporna na przemarzanie pędów.

Charakterystyka odmian maliny

Odmiana
Typ 

owocowania 
- pędy

Pora 
dojrzewania 

owoców

Wielkość 
owoców

Podatność 
owoców 
na gnicie

Autumn 
Bliss

Jednoroczne Średnia Duże Średnia

Beskid Dwuletnie Późna Średnie Mała

Maling 
Seedling

Dwuletnie
Średnio 
późna Duże Średnia

Nawojka Dwuletnie
Średnio 
późna

Duże Średnia

Pokusa Jednoroczne Średnia Bardzo duże Duża

Polana Jednoroczne Średnia Średnie Mała

Polka Jednoroczne Wczesna Duże Mała

Poranna 
Rosa

Jednoroczne Późna Duże Bardzo mała

Tulameen Dwuletnie Późna Duże Średnia
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ZAKŁADANIE PLANTACJI

Wymagania klimatyczne i glebowe

Przed założeniem plantacji powinniśmy zdecydować jakie będzie przeznaczenie 
owoców. W towarowej produkcji owoców maliny wyodrębnia się dwa kierunki:

a) Produkcja owoców deserowych
b) Produkcja owoców do zamrażalnictwa i przetwórstwa

Jeśli chcemy produkować owoce do bezpośredniego spożycia powinniśmy pa-
miętać, że mają być one najwyższej jakości oraz dostępne przez jak najdłuższy 
czas. W Polsce przeważa produkcja na potrzeby przemysłu przetwórczego. Jest 
ona mniej wymagająca, ale jednocześnie mniej dochodowa niż poprzednia.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest dobór odmiany do miejscowych warunków 
siedliskowych. Bardzo duże straty mogą spowodować wiosenne lub jesienne 
przymrozki. Najlepiej uprawiać maliny na stokach o wystawie południowo- 
wschodniej lub południowo-zachodniej. 

Na pewno nie mogą to być miejsca, w których tworzą się zastoiska mrozowe. 
Gleba powinna być żyzna, średnio-zwięzła o uregulowanych stosunkach po-
wietrzno-wodnych. Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny 5,5-6,5. Bardzo 
istotnym czynnikiem jest wilgotność gleby. Dlatego zaleca się, aby przy zakła-
daniu plantacji założyć również system nawadniania. Pozwoli to na uniezależ-
nienie się od przebiegu pogody i zaopatrzenie roślin w wodę wtedy, kiedy tego 
najbardziej potrzebują.

Przedplon i przygotowanie gleby

Bardzo dobrym przedplonem dla maliny są rośliny z rodziny kapustowatych, 
rzepak oraz okopowe. Dobrym przedplonem są mieszanki roślinne, użytkowa-
ne jako pasza lub nawóz zielony. Przed założeniem plantacji najkorzystniej jest 
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zastosować obornik w dawce 40-50 t/ha. Nawożenie mineralne powinno opierać 
się o zasobność gleby w poszczególne składniki, którą określa się na podstawie 
wyników analizy gleby. Najczęściej stosuje się około 100 kg P2O5 w formie su-
perfosfatu potrójnego oraz około 200 kg K2O w formie siarczanu potasu.

Przed założeniem plantacji trzeba również zniszczyć chwasty trwałe. Zwykle 
przeprowadza się to metodą chemiczną stosując herbicyd Roundup 360 SL. 
Wysokość dawki zależy od rodzaju zachwaszczenia, ale zawiera się w przedziale 
4 – 6 l/ha.

Bardzo ważną istotną rzeczą jest zakładanie plantacji ze zdrowych sadzonek po-
chodzących z kwalifikowanych szkółek. Roślina powinna być silna, z dużym, 
niezaschniętym systemem korzeniowym. Najczęściej maliny rozmnaża się przez 
odejmowanie odrostów korzeniowych w specjalnych matecznikach. W pracach 
hodowlanych stosuje się również metodę „in vitro” 
i ukorzenianie pędów przybyszowych.

Sadzenie roślin

Maliny powinny być sadzone późna jesienią lub wczesna wiosną. Jesienny ter-
min jest chyba częściej stosowany ze względu na lepsze warunki wilgotnościowe. 
Rozstawa sadzenia zależy od sposobu prowadzenia oraz narzędzi stosowanych 
w pracach pielęgnacyjnych. Przy prowadzeniu plantacji w formie pojedynczego 
szpaleru zalecana rozstawa wynosi 2,5 m. Natomiast przy prowadzeniu szpaleru 
podwójnego zaleca się rozstawę 3,0-3,2 m. Odległość między roślinami w rzę-
dzie wynosi zazwyczaj 0,5 m. Rusztowanie dla roślin wykonuje się 
w tym samym roku lub w następnym po posadzeniu. Zwykle używa się słupków 
drewnianych o średnicy 10-12 cm lub betonowych o wysokości 2 m i wkopuje 
na głębokość około 0,5 m. Maksymalna odległość między słupkami może wy-
nosić 10 m. W przypadku szpaleru podwójnego przymocowuje się do słupków 
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poprzeczki metalowe lub drewniane na wysokości 1,4 -1,5 m. Między słupkami 
rozpina się drut ocynkowany o średnicy około 3 mm lub linkę, których zadaniem 
jest podtrzymywanie pędów. Przy linkach stosuje się specjalne spinacze, które 
montujemy tym gęściej im mocniej ma być naprężona linka.

System nawadniający jest nieodzowny na plantacji malin. Bez niego trudno wy-
obrazić sobie nowoczesną plantację. Jest on niezbędny do uzyskania wysokich 
i dobrych jakościowo plonów. System nawadniający powinien być montowany 
bezpośrednio po posadzeniu krzewów.

Cięcie krzewów

Pierwszym zabiegiem, który wykonujemy na plantacji po jej założeniu, jest 
cięcie wszystkich pędów przy ziemi. Pracę tę wykonujemy wczesną wiosną. 
Wynikiem cięcia jest wyrastanie dużej liczby pędów, które będą owocować 
w roku przyszłym (lub u odmian powtarzających jesienią). Na plantacji owo-
cującej przeprowadzamy takie zabiegi, aby uzyskać optymalną liczbę silnych i 
wyrównanych pędów. Najlepiej, aby pędy maliny nie zarastały przerw między 
roślinami. Powoduje to mniejsze porażenie roślin chorobami oraz ułatwia zabie-
gi ochrony. W zwartych rzędach natomiast staramy się zachować odpowiednią 
jego miąższość. Według zaleceń powinna ona wahać się od 25 cm dla odmian 
owocujących na dwuletnich pędach do 50 cm dla odmian owocujących na jedno-
rocznych pędach. Usuwanie pędów zagęszczających wykonuje się mechanicz-
nie lub chemicznie. 

Po zakończeniu zbioru owoców wycina się i usuwa z plantacji wszystkie ubie-
głoroczne pędy. Wszystkie pędy maliny owocującej późnym latem i jesienią wy-
cina się i usuwa z plantacji. Najlepiej nie wycinać tuż przy ziemi, tylko przyciąć 
na wysokości około 20 cm. Wyrasta wtedy mniej młodych pędów, lecz są one 
silniejsze.
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Odmiany owocujące na dwuletnich pędach powinny być prowadzone w formie 
szpalerowej. W uprawie stosuje się dwie formy – szpaler pojedynczy lub po-
dwójny:

a) Pojedynczy szpaler wysoki – składa się z 10 – 12 pędów na 1 m rzędu. Pędy 
przypina się do drutu specjalnymi spinkami na wysokości około 150 cm. 
Pędy mogą być skrócone na wysokości około 15 cm nad drutem. Daje to 
najlepsze warunki nasłonecznienia i przewietrzenia, ale wyrastające młode 
pędy mogą utrudniać zbiór.

b) Szpaler podwójny – polega na rozdzieleniu pędów na dwie części i przymo-
cowaniu ich do dwóch równoległych drutów rozciągniętych na wysokości 
1,4 m. Druty mogą być rozciągnięte w odległości 30-90 cm.

c) Szpaler zmienny – polega na przywiązywaniu pędów maliny do drutów 
umieszczonych na wysokości 1,4 m w odległości równej średnicy słupka. Po 
wyrośnięciu pędów owoconośnych druty przesuwa się na końce poprzeczki 
długości 90-100 cm.

Wybór konkretnego sposobu prowadzenia zależy od decyzji i możliwości plan-
tatora.

Nawadnianie jest niezbędne do uzyskania wysokich plonów owoców dobrej ja-
kości. Krzewy maliny korzenią się płytko i bardzo szybko odczuwają skutki 
suszy. Zwłaszcza w okresie od kwitnienia do zbioru owoców. Efektem braku 
wody jest drobnienie owoców, czyli obniżenie plonu i pogorszenie jego jako-
ści. Najczęściej stosuje się nawadnianie kroplowe za pomocą specjalnych linii 
kroplujących. Ważne jest, aby długość węża nie była zbyt duża, bo wówczas 
nawadnianie będzie nierównomierne.
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Uprawa gleby

Na plantacji maliny możliwe są trzy sposoby utrzymania gleby: ugór mechanicz-
ny, ugór herbicydowy lub ugór herbicydowy w rzędach i murawa w międzyrzę-
dziach. Najczęstszym sposobem utrzymania jest chyba ten ostatni. Zadarnienie 
międzyrzędzi nie wpływa negatywnie na wzrost i plonowanie maliny, a ograni-
cza stosowanie herbicydów i zapobiega erozji. Poza tym na plantacjach, gdzie 
nie ma nawadniania wskazane jest stosowanie ściółkowania gleby. Ogranicza 
ono parowanie wody z gleby oraz ogranicza rozwój chwastów.

W pierwszym roku uprawy stosuje się 3-4 razy nawozy azotowe w rzędach. 
Nawożenie rozpoczyna się gdy młode pędy osiągną wysokość kilkunastu cm 
(około połowy maja). Kolejne dawki wysiewamy co 14 dni, tak aby łączna daw-
ka wyniosła około 100 kg N na ha. W następnych latach nawożenie ustala się 
na podstawie analizy gleby oraz wyglądu roślin. Zazwyczaj stosuje się saletrę 
amonową w dawce 60-80 kg N/ha w dwóch dawkach: wczesną wiosną i po 
kwitnieniu. Nawożenie fosforowe i potasowe wykonujemy przed założeniem 
plantacji oraz w przypadku stwierdzenia dużych niedoborów. Poleca się również 
stosowanie w okresie wzrostu nawożenia dolistnego lub fertygacji.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

W zwalczaniu chorób i szkodników maliny bardzo ważna jest profilaktyka. Już 
sam wybór materiału szkółkarskiego, stanowiska, czy przygotowanie gleby mają 
istotny wpływ na zdrowotność roślin. Do najważniejszych chorób i szkodników 
maliny należą: zamieranie pędów, gnicie owoców, pryszczarek malinowiec, 
kwieciak, kistnik, przędziorki. 

Po przekroczeniu progu szkodliwości stosujemy środki chemiczne według aktu-
alnego Programu Ochrony Roślin.
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Zwalczane 
choroby

Środki chemiczne Dawka
kg (l)/ha

Uwagi

Przed kwitnieniem

Zamieranie pędów 
maliny

Usuwanie pędów -

Usuwanie wszystkich 
młodych pędów przed 
końcem maja pozwala na 
rezygnację z dwóch 
pierwszych zabiegów. 

Mythos/Favena 300SC
Rovral Aquaflo 500SC
Sadoplon 75
Vima-Boskastrobina
Switch 62,5 WG
Luna Sensation 500 SC
Luna Experience 400 SC
Yamato303 SE
Topsin M 500 SC

2,5
1,5-2,0

3,0
1,8

0,8-1,0
0,6-0,8

0,6
1,2-1,5

1,5

Pierwsze opryskiwanie 
należy wykonać, gdy nowe 
pędy osiągną wysokość 10 
– 20 cm, a następnie co 10 
dni.

Rdza maliny
Zato 50 WG
Luna Sensation 500 SC
Luna Experience 400 SC

0,2
0,6-0,8

0,6

Zabiegi rozpocząć tuż przed 
kwitnieniem. Środki 
stosować maksymalnie
2 razy w sezonie

Mączniak maliny
Armicarb/Karbicure SP
Siarkol 80 WP/Extra 80
Bis 80 WG

5,0
3,0-5,0
3,0-5,0

Środki stosować 
zapobiegawczo lub z chwilą 
wystąpienia pierwszych 
objawów. Zabiegi 
powtarzać po kwitnieniu

Kwitnienie, Rozwój owoców

Szara pleśń

Vima-Boskastrobina
Switch 62,5 WG
Rovral Aquaflo 500SC
Luna Sensation 500 SC
Sadoplon 75 WP
Yamato303 SE
Topsin M 500 SC

1,8
0,8-1,0
1,5-2,0
0,6-0,8

3,0
1,2-1,5

1,5

Opryskiwać od początku 
kwitnienia, co 7 dni z 
zachowaniem karencji 
preparatów

Po zbiorze owoców – tylko odmiany owocujące na pędach dwuletnich

Zamieranie pędów 
malin

Mythos/Favena 300SC
Rovral Aquaflo 500SC
Sadoplon 75
Vima-Boskastrobina
Switch 62,5 WG
Polyversum WP
Yamato303 SE
Topsin M 500 SC

2,5
1,5-2,0

3,0
1,8

0,8-1,0
0,2

1,2-1,5
1,5

Opryskiwać 2-krotnie
w warunkach sprzyjających 
porażeniu roślin.

Choroby wirusowe
Zwalczanie mszyc i szpeciela ogranicza rozprzestrzenianie chorób 
wirusowych.
Prowadzić lustracje i usuwać chore rośliny.

 

Program ochrony maliny – choroby
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Program ochrony maliny – szkodniki

Zwalczane 
szkodniki

Środki chemiczne Dawka 
kg (l)/ha

Uwagi

Przed kwitnieniem

Mszyce

Calypso 480 S.C.
Acetamip 20 SP
Ceta 20 SP
Kobe 20 SP
Mospilan 20 SP
Stonkat 20 SP
Sekil 20 SP
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,25
0,25

Opryskiwać w okresie 
wylęgania się i występowania 
mszyc na liściach
i wierzchołkach pędów.
Stosować jeden z nich

Zwójki liściowe

Acetamip 20 SP
Ceta 20 SP
Kobe 20 SP
Mospilan 20 SP
Stonkat 20 SP
Sekil 20 SP

0.2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Opryskiwać podczas wylęgania 
się gąsienic, zanim zwiną liście.

Stosować jeden z nich

Przędziorki
Ortus 05 S.C.
Envidor 240 S.C.
Safran 18 EC

1,5
0,4
0,5

Opryskiwać, jeśli liczebność 
form ruchliwych wynosi 2 lub 
więcej na 1 listek liścia 
złożonego.

Kwieciak 
malinowiec

Calypso 480 S.C.
Acetamip 20 SP
Ceta 20 SP
Kobe 20 SP
Mospilan 20 SP
Stonkat 20 SP
Sekil 20 SP

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Opryskiwanie wykonać
w okresie żerowania chrząszczy 
na liściach, tuż przed 
kwitnieniem, najpóźniej po 
zauważeniu pierwszych 
uszkodzonych pąków 
kwiatowych

Kistnik malinowiec

Calypso 480 S.C.
Acetamip 20 SP
Ceta 20 SP
Kobe 20 SP
Mospilan 20 SP
Stonkat 20 SP
Sekil 20 SP

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Opryskiwać w okresie 
żerowania chrząszczy na 
liściach i pąkach kwiatowych, 
10 – 14 dni przed kwitnieniem 
oraz bezpośrednio przed 
kwitnieniem.

Kwitnienie

Pryszczarek 
namalinek 
łodygowy

Calypso  SC480
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW

0,2
0,25
0,25

Stosować w okresie lotu 
muchówek pryszczarka. 
Preparaty zwalczają również 
kistnika malinowca i zmieniki
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Zbiór owoców

Maliny należą do mało trwałych, delikatnych i łatwo psujących się owoców. 
Zbiera się owoce dojrzałe, ale nieprzejrzałe. W okresie ciepłej i słonecznej po-
gody zbiór przeprowadza się co drugi dzień, a w okresie chłodnym – co trzy dni. 
Najlepiej gdyby zbiór odbywał się rano, kiedy owoce są schłodzone i w pełnym 
turgorze. Najczęściej maliny zbieramy ręcznie. Jedna osoba może zebrać w cią-
gu godziny od 2 do 5 kg malin. Owoce zbieramy do plastikowych pojemników 
o pojemności 250 g umieszczonych na specjalnym stojaku. Owoce po zbiorze 
powinny być schłodzone do temperatury +2°C do +5°C w możliwie najkrótszym 
czasie. Wskazane jest również utrzymywanie niskiej temperatury w czasie trans-
portu do miejsca przeznaczenia.
Na dużych plantacjach stosuje się już zbiór mechaniczny. Polega on na otrzą-
saniu dojrzałych owoców, oczyszczaniu z zanieczyszczeń i umieszczaniu 
w skrzynkach. Ten rodzaj zbioru na pewno jest mniej pracochłonny, jednak 
powoduje większe uszkodzenia owoców, co ma istotne znaczenie zwłaszcza 
w przypadku tych deserowych.
Owoce maliny przeznaczone do bezpośredniego spożycia powinny być czy-
ste, zdrowe, o świeżym wyglądzie, niezawilgocone, wolne od szkodników i ich 
uszkodzeń oraz bez obcych zapachów. Wyróżniamy trzy klasy jakościowe, dla 
których minimalna wielkość owoców wynosi: Klasa Ekstra – 15 mm, I – 12 mm, 
II – nie określa się wielkości. Ponadto wymagana jest jednolitość partii owoców 
oraz odpowiednie opakowanie.

Zwalczane 
szkodniki

Środki chemiczne Dawka 
kg (l)/ha

Uwagi

Po zbiorze owoców

Przeziernik 
malinowiec

Calypso 480 S.C.
Acetamip 20 SP
Ceta 20 SP
Kobe 20 SP
Mospilan 20 SP
Stonkat 20 SP

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Na zasiedlonych plantacjach 
opryskiwanie wykonać 
bezpośrednio po zbiorze 
owoców i ewentualnie 
powtórzyć po 2 tygodniach.
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