
OKUSNO IN ZDRAVO 
JAGODIČEVJE 

Z DOMAČEGA VRTA

Jagodičevje je pri nas 
vse bolj priljubljeno. Vsebuje 

veliko vitaminov, mineralov 
in antioksidantov, pa še okus je 

prav prijeten. Večino jagodičevja 
je prav preprosto vzgojiti, zato ni 
razloga, da ne bi našlo mesta v 

našem vrtu ali loncu. 



Jagodičevje
 je pri nas vse bolj 

priljubljeno, saj vsebuje 
veliko vitaminov, 

mineralov, vlaknin, 
antioksidantov, polifenolov 

in drugih fitonutrientov. 
Poleg tega pa je tudi 

prav prijetnega okusa. 
Jagodičevje je bilo prvo 

sadje, ki so ga nabirali 
že naši predniki. Večino 

jagodičevja je v našem 
podnebju relativno 

preprosto gojiti, saj so to 
rastline, ki so tudi doma v 

našem naravnem okolju. 
V vrt ga lahko umestimo 

kot del sadovnjaka, če 
imamo prostora dovolj, 

čudovito pa se obnese tudi 
v kombinaciji z okrasnimi 

rastlinami, saj tako v 
različnih letnih 

časih pričara posebno 
lepoto vrta.

Jagodičevje lahko pomembno vpliva na 
naše zdravje

Koliko jagodičevja potrebujemo?

Plodovi naj zorijo vse leto

1. faza: posadimo svoj jagodičnjak
• ustvarimo idealne pogoje
• ideje za domači jagodičnjak
• kako se lotimo sajenja jagodičevja?

2. faza: nega našega jagodičevja
• redno zalivanje in zastirka
• obrezovanje
• pravilno gnojenje jagodičevja

3. faza: pogoste težave z jagodičevjem 
in kako jih rešujemo

Nevenka Breznik Beton, univ. dipl. agr.
Zaljubljena v lepo oblikovane vrtove in 

specialistka na področju ekološkega 
vrtnarjenja. Že dvajset let se ukvarja 

s svetovanjem na temo ekološkega 
vrtnarjenja in varstva rastlin.
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ameriška borovnica 
• zavira razvoj      

degenerativnih bolezni
• izboljšuje ravnotežje
• zavira strjevanje krvi
• deluje protivnetno in proti raku
• pomaga proti driski in zaprtju
• upočasnjuje staranje
• izboljšuje vid

jagode
• izboljšajo odpornost
• izboljšajo zdravje sečil
• izboljšajo apetit
• izboljšajo fizično in 

psihično počutje
• preprečujejo staranje kože
• pospešijo regeneracijo 

rdeči ribez
• pomaga pri želodčnih 

težavah, vnetju dlesni
• povečuje tek in izboljša 

prebavo

malina
• znižuje sladkor
• povečuje odpornost
• izboljšuje vid
• odličen antioksidant
• zavira krvavitve
• deluje odvajalno
• proti raku

robida
• bogata z vitamini in minerali
• proti slabokrvnosti
• veliko antioksidantov, za  

večjo odpornost
• čisti kri
• pospešuje prebavo
• pomirja

JAGODIČEVJE LAHKO POMEMBNO 
VPLIVA NA NAŠE ZDRAVJE:

Izberimo idealno jagodičevje za svoj vrt

črni ribez
• za srce in ožilje
• proti vnetjem, raku
• močan antioksidant
• proti slabokrvnosti
• krepi imunski sistem
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šisandra
• zmanjšuje vnetja
• je dober antioksidant
• razstruplja telo
• povečuje energijo in vitalnost
• proti staranju
• za boljšo odpornost in 

okrevanje po operacijah

goji jagode
• regenerirajo
• zvišajo energijo
• razstrupljajo
• izboljšajo vid
• izboljšajo zdravljenje 

bolečin v sklepih
• proti sladkorni bolezni, 

neplodnosti, impotenci, 
raku

aronija
• preprečuje tvorbo prostih 

radikalov, degeneracijo 
zdravih celic

• upočasnjuje proces staranja,
• izboljšuje vid
• pomaga pri zdravljenju ran 

na želodcu
• proti sladkorni bolezni, 

slabokrvnosti
• varuje črevesje
• odstranjuje težke kovine iz 

telesa
• dobro vpliva na ožilje in srce

kosmulja
• izboljšuje rast las
• krepi vid
• proti sladkorni bolezni
• izboljša imunski sistem
• pospešuje presnovo
• zavira staranje
• proti vnetjem
• znižuje krvni tlak
• varuje dihala

josta
• za boljši imunski sistem
• proti vnetjem
• upočasnjuje staranje
• pospešuje presnovo
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sibirska borovnica
• varuje pred boleznimi srca 

in ožilja
• varuje želodec, jetra
• za boljši vid
• za lepšo in bolj zdravo kožo
• proti artritisu, raku in 

alergijam 



V domačem vrtu si lahko na majhni površini 
pridelamo toliko jagodičja, da ga bomo zaužili 
svežega, zamrznjenega v poznejšem zimskem 
obdobju ali pa ga bomo predelali v marmelade 
ali sokove. Družinski vrt z jagodičevjem naj bi 
bil velik vsaj 7 x 7 m ali več, če želimo zasaditi 
različne jagodičaste vrste v takih količinah, da 
pridelek zadošča za naše potrebe.

Jagode: Na vrtu naj bi imeli od 3 do 4 m² 
jagod, od katerih pričakujemo vsaj 10 kg 
jagod. Za uživanje jagod od poletja do pozne 
jeseni posadimo večkrat rodne sorte. 

Maline: Če želimo družino oskrbeti s približno 
15 kg malin, moramo posaditi vsaj 5 m malin 
oz. 15 rastlin na razdalji od 30 do 40 cm. 

Robide: Ob pravilnem načinu gojenja je 
rodnost 3 - 5 kg na grm.  

Rdeči ribez: Lahko gojimo v obliki špalirja ali 
grma. Na večji grm lahko pridelamo do 10 kg 
pridelka, ob opori (špalir) pa 3 – 4 kg. Glede 
na to, da rdeči ribez v glavnem predelujemo 
v marmelade in sokove bo zadostovalo, da 
imamo v vrtu 1 do 2 grma.

Črni ribez: Grm črnega ribeza rodi 2 – 3 kg 
plodov. Za družinsko oskrbo s sokom in 
marmelado posadimo 10 grmov črnega ribeza. 

Ameriške borovnice: Imajo v polni rodnosti 
3 – 5 kg pridelka na grm. 

KOLIKO JAGODIČEVJA 
POTREBUJEMO?

3-4 m2 / 10 kg

5 m2 / 15 kg

1 grm / 3-5 kg

1 grm / 10 kg
ob opori / 3-4 kg

1 grm / 2-3 kg

1 grm / 3-5 kg
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Z jagodičevjem iz domačega 
vrta se lahko oskrbujemo od 
pomladi do jeseni. V maju 
zorijo prve jagode. Zorenje 
se zaključi v začetku junija, 
ko že začnejo prve maline, 
nato kosmulje, rdeči in črni 
ribez ter šmarna hrušica. 
Proti koncu junija začnejo 
zoreti ameriške borovnice, 
v juliju pa robide. Zadnja 
obiranja se že prepletajo z 
obiranji večkrat rodnih jagod 
in dvakrat rodnih malin.

Čas sajenja in obiranja jagodičevja

PLODOVI NAJ ZORIJO VSE LETO

Vrsta jagodičevja Sajenje Obiranje

Ameriška borovnica III, IV, X, XI, v posode: III–XI VII, VIII

Aronija III, IV, X, XI, v posode: III–XI VIII

Goji jagoda III, IV, X, XI, v posode: III–XI VIII–X

Jagode IV, VIII, IX V–IX

Kosmulja III, IV, X, XI, v posode: III–XI VI, VII

Rdeči ribez III, IV, X, XI, v posode: III–XI VI, VII

Črni ribez III, IV, X, XI, v posode: III–XI VI, VII

Josta III, IV, X, XI, v posode: III–XI VI, VII

Malina III, IV, X, XI, v posode: III–XI VII–IX

Robida III, IV, X, XI, v posode: III–XI VIII, IX

Sibirska borovnica III, IV, X, XI, v posode: III–XI IV, V

Šisandra III, IV, X, XI, v posode: III–XI IX, X

Taybery III, IV, X, XI, v posode: III–XI VII, VIII



Prvi pogoj je izrazito sončna lega. 

Jagodičastih rastlin nikoli ne 

smemo saditi na senčne lege kot 

podrast ali za poslopji. Grmički morajo 

biti posajeni tako, da imajo dovolj 

svetlobe in prostora.

Zemlja za jagodičaste rastline 

mora biti lahka, rahlo kisla in 

humusna. Jagodičja nikoli ne sadimo 

v težka glinasta tla. Če imamo vrt 

na težjih tleh, potem za jagodičje 

pripravimo višje gredice ali greben, ki 

jim dodamo različne dodatke za bolj 

zračna tla (sekance, žaganje…).

Prostor: Ob zasaditvi jagodičja 

se moramo zavedati, da 

so rastline trajnice z zelo različno 

življenjsko dobo. Jagode naj bi imeli 

na enem mestu dve do tri leta, maline, 

robide, ribeze in kosmulje največ do 

12 let, ameriške borovnice pa lahko 

tudi več kot trideset let. Po tej dobi je 

potrebno rastline presaditi na drugo 

lokacijo. Jagode lahko zaradi hitrega 

kolobarjenja sadimo v zelenjavni vrt.

1. FAZA: POSADIMO SVOJ JAGODIČNJAK
USTVARIMO IDEALNE POGOJE

Pred zasaditvijo se 

moramo prepričati ali naš vrt 

izpolnjuje osnovne pogoje za ustrezno 

rast in rodnost našega jagodičevja:
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IDEJE ZA DOMAČI JAGODIČNJAK
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Načrt za 
jagodičnjak na 

100 m2 z brežino

maline

na opori

jagodičevje

v živi meji

robida nad potjo

jagode v
nivojih
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trata

jablana

hruška

sliva

češnja

šmarna 
hrušica

jagode

ribezi in kosmulje

malina in robida (opora)

Načrt za družinski 
jagodičnjak na 

100 m2

asimina

jagode 
v cevi

črni ribez

jagode 
v sodu

maline na
tkanini
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KAKO SE 
LOTIMO SAJENJA 
JAGODIČEVJA?
Najboljše je, da jagodičje sadimo 
v vrste. S tem si olajšamo 
vzdrževanje prostora pod grmi, v 
katere stalno silijo pleveli. 

Sadne vrste, ki imajo enako 
življenjsko dobo ali za gojenje 
potrebujejo oporo, sadimo skupaj. 
Jagodičje lahko sadimo tudi kot 
živo mejo. Za to sta zelo primerna 
črni ribez in aronija, ker s svojimi 
plodovi ne privabljata nepovabljenih 
obiralcev in ker imata grma lepo 
in omejeno rast. Jagodičaste 
rastline lahko najdejo prostor tudi 
na balkonih v posodah (maline, 
borovnice …) ali visečih posodah 
(jagode).

Grme lahko sadimo na 
protiplevelno folijo, kar 

izrazito olajša delo. 
S sajenjem v vrsto 

omogočimo tudi pretok 
zraka med grmi, kar precej 

prispeva k vzdrževanju 
suhih in zračnih grmov.

V sadilno jamo nikoli ne dajemo PVC folije, ker s tem samo onesnažujemo okolje.
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• sadilna jama naj bo 80 cm široka in 
do 50 cm globoka

• po vsej jami ali vsaj okoli sadike 
postavimo mrežo proti voluharju

• ob straneh položimo naravni filc za 
zadrževanje vode

• jamo napolnimo z Bio Plantella  
Zemljo za borovnice

• dodamo do 1/3 izkopane zemlje, ki 
jo pomešamo z Bio Plantella Zemljo     
za borovnice

• koreninski vrat sadike mora biti v 
zemlji

• zemlji primešamo Bio Plantella 
Nutrivit za borovnice in kisloljubne 
rastline (0,7 – 1 kg/10 m2)

• tla okoli sadike prekrijemo z zastirko 
iz iglic ali Plantella dekorativnega 
lubja

SAJENJE AMERIŠKE 
BOROVNICE

NUTRIVIT ZA BOROVNICE
• Povsem naravna sestava gnojila.
• Omogoča vzdrževanje primerno 

kislega pH tal (v območju 4 – 5).
• Hranila se odlično vežejo na zemljo in 

so rastlinam na voljo daljše obdobje.
• Gnojimo 1 x na mesec.
• 1 kg / 14 m²

ZEMLJA ZA BOROVNICE
• Popolnoma naravne sestavine z 

najkakovostnejšo huminsko šoto.
• Optimalno kisel pH (4 – 5).
• Vsebuje bioaktivno glino za dobro 

zadrževanje vode in hranil.
• Uporablja se tako za nove nasade 

borovnic, kot tudi za dodajanje 
zemlje obstoječim rastlinam.

• Za ekološko vzgojo vseh vrst 
kisloljubnih rastlin: borovnic, 
brusnic, rododendronov ...

11
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za eko 

borovnice



SAJENJE MALIN, 
ROBID, JOSTE, RIBEZA …

• jagode lahko sadimo na gredico 
zelenjavnega vrta, na samostojno gredico, 
lahko pa tudi v korita, košare ali v posode 
med balkonske rastline

• potrebujejo humozno odcedno zemljo,     
ki jo pred sajenjem izboljšamo s    
Plantella Organikom 

• če sadimo jagode v korita ali posode, 
uporabimo Bio Plantella Organsko zemljo 
za BIO vrt in cvetje, ki ji primešamo še 
organsko gnojilo Nutrivit za jagode in 
jagodičevje (2,5 – 3 kg/10 m²)

• sadilna jama naj bo 50 cm široka in do  
40 cm globoka

• če imamo na vrtu slabšo zemljo, jamo 
napolnimo s kakovostno Bio Plantella 
Organsko zemljo za BIO vrt in cvetje

• zemlji primešamo Bio Plantella Nutrivit za 
jagode in jagodičevje (2,5 – 3,5 kg/10 m2)

• sadike sadimo tako globoko, kot so bile 
posajene v posodi 

• po potrebi za višje sadike dodamo oporo 
in sadiko zalijemo

• če sadimo več grmov malin, naredimo 
oporo iz kolov in žice.  

SAJENJE JAGOD
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Jagodičastim rastlinam moramo zagotoviti dovolj, 
vendar ne preveč vode. Rastline brez namakanja 
v vročih poletnih dneh, ko večina začenja zoreti, 
ne bi preživele. Zaradi neustreznih rastnih 
pogojev rastline najprej slabo rastejo. Malo je 
talnih in stranskih rodnih poganjkov. V naslednjem 
letu rastline bujno cvetijo, se obdajo s številnimi 
plodovi in listi, v tretjem letu pa se posušijo. 
Pri jagodah je proces odmiranja še hitrejši. Da 
ohranimo talno vlago, tla okoli rastlin zastremo 
z zastirko iz Plantella dekorativnega lubja, pri 
jagodah pa uporabimo slamo ali žagovino.

OBREZOVANJE 

2. FAZA: NEGA 
NAŠEGA JAGODIČEVJA
REDNO ZALIVANJE 
IN ZASTIRKA

Ameriška borovnica
Z rezjo pričnemo leto po sajenju, pred 
brstenjem. Mladim rastlinam v začetku 
izrezujemo le šibke, poškodovane poganjke, da 
s tem oblikujemo več močnejših, pri starejših 
grmih pa se osredotočimo na rez za rodnost. 
Ameriške borovnice rodijo na dve ali triletnem 
lesu, zato izrežemo starejši les. Do tal režemo le 
zelo stare, izrojene in poškodovane poganjke ter 
pregoste, šibke, enoletne poganjke. Ameriških 
borovnic nikoli ne krajšamo. Prikrajšamo le 
premočne enoletne poganjke in tiste, ki silijo v 
notranjost grma.
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Sibirska borovnica
Najprimernejši čas za rez je v mesecu 
juniju, takoj po obiranju. Pri rezi 
izrezujemo starejše poganjke in redčimo. 
Poganjkov nikoli ne krajšamo.

Goji jagoda
Obrezujemo zgodaj spomladi. 
Rastlino ohranjamo na višini do 2 m, 
odstranjujemo vse veje, ki zrastejo nad 
to višino. Pri grmičasti obliki pustimo 
izraščanje koreninskih poganjkov, ki jih 
po potrebi odstranjujemo, če se rastlina 
preveč širi. Redčimo divje poganjke, ki 
rastejo navpično in zelo hitro. 

Malina
Maline, ki rodijo samo enkrat, obrezujemo 
zgodaj spomladi. Ta tip malin rodi le na 
poganjkih tekočega leta, ki pa jeseni 
propadejo. Spomladi, ko poženejo iz 
tal nova stebla, jih po potrebi 
razredčimo, da povečamo pridelek. 
Stebla porežemo tako, da je med njimi 
vsaj 20 cm. Postimo le največje in najbolj 
zdrave poganjke. Dvakrat rodne maline 
ravno tako obrezujemo zgodaj spomladi. 
Vse poganjke, ki ne rodijo, porežemo 
prav pri tleh. Nato do tal porežemo vse 
rodne poganjke, ki so rodili v preteklem 
letu. Povsem na koncu odstranimo še vse 
poškodovane in bolne rodne poganjke. 
Preostale rodne poganjke pustimo in jih 
po potrebi razredčimo. 

Robida
Pri robidah in križancih med malino 
in robido v spomladanskem obdobju 
izvajamo le osnovne ukrepe rezi. V 
grmu pustimo tri do pet poganjkov. Rez 
opravimo neposredno po obiranju ali v 
zgodnji jeseni. Tudi vrhove poganjkov naj 
bi porezali jeseni, ob prehodu rastlin v 
mirovanje. Zaradi bujnosti je poganjke 
takrat potrebno prikrajšati na 2,5 m. 
Poleg glavnega rodnega poganjka je v 
tem času zelo močno tudi izraščanje 
stranskih poganjkov iz zalistnih brstov. 
Te je v poletnih mesecih nujno potrebno 
prikrajševati na enega do dva brsta. 
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Aronija
Aronijo obrezujemo zgodaj spomladi 
ali pozno jeseni. Izrezujemo starejše veje, 
pri mladih sadikah pa krajšamo poganjke 
na 3 - 5 brstov. Z oblikovalno rezjo 
začnemo v tretjemu letu. Poganjke, ki 
so starejši od treh let, izrezujemo pri 
tleh. Po rezi pustimo samo štiri ali pet 
najmočnejših mladih poganjkov, ki bodo 
v naslednjih treh letih obrodili kakovosten 
pridelek. Sproti odstranjujemo 
koreninske poganjke. 

Rdeči ribez in kosmulja
Obrezujemo zgodaj spomladi. Pri 
enoletnih grmih pustimo tri močne 
poganjke, ki jih skrajšamo na polovico. 
Naslednjo pomlad skrajšamo na 
polovico vse nove poganjke. Pri starih 
skrajšamo le na novo prirasle dele. Pri 
starejših grmih odstranimo vse stare 
in nerodovitne veje ter vse navzkrižne 
poganjke. Izrezujemo poganjke, starejše 
od 6 let. V grmu naj bo do 15 poganjkov 
različnih starosti.

Črni ribez in josta
Ob sajenju ga porežemo do tal, na 
vsakem poganjku pustimo le en brst. 
Naslednje leto odstranimo vse šibke 
poganjke, tako da jih odrežemo 2 do 3 
cm nad tlemi. Pustimo 6 do 9 močnih 
novih poganjkov. Pri starejših grmih 
vsako leto zgodaj spomladi odstranimo 
tretjino vseh dvoletnih in starejših 
poganjkov. Izrezujemo poganjke, starejše 
od 4 let. V grmu naj bo do 15 poganjkov 
različnih starosti.

Šisandra
Obrezujemo pozno pozimi ali zgodaj 
spomladi preden začne rasti. Neželene 
poganjke odstranimo pri osnovi. Ker cveti 
na nastavkih iz lanskega leta, poskrbimo, 
da ostane dovolj rodnega lesa.
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Jagode in drugo jagodičevje so 
zahtevni glede prehrane. Samo če 
jim bomo zagotovili kakovostna 
in njim prilagojena hranila, bodo 
tudi plodovi sočni, pa tudi bogati z 
antioksidanti in vitamini. 

PRAVILNO 
GNOJENJE 
JAGODIČEVJA

Koledar gnojenja

Gnojilo

Bio Plantella 
Nutrivit za 
jagode in 
jagodičevje

Bio Plantella 
Nutrivit za 
jagode in 
jagodičevje

Bio Plantella 
Nutrivit za 
ameriške 
borovnice

Čas in količina gnojenja

• marec / april: letno začetno gnojenje - 700 g / 10 m²    
(1 pest / sadiko)

• od cvetenja do pobiranja: dognojevanje - 1x mesečno - 
300 g / 10 m² (0,5 pesti / sadiko)

• avgust: ob sajenju novih sadik - v vrt: 700 g / 10 m²     
(2 pesti / sadiko), v posodo: 150 g / lonec 30 L

• marec / april: letno začetno gnojenje - 900 g / 10 m²     
(3 pesti / sadiko)

• od cvetenja do pobiranja: dognojevanje - 1x mesečno - 
500 g / 10 m² (2 pesti / sadiko)

• ob sajenju novih sadik - v vrt: 900 g / 10 m²                
(2 pesti / sadiko), v posodo: 200 g / lonec 30 L

• marec / april: letno začetno gnojenje - 700 g / 10 m²     
(2 pesti / sadiko)

• od cvetenja do pobiranja: dognojevanje - 1x mesečno - 
300 g / 10 m² (1 pest / sadiko)

• ob sajenju novih sadik - v vrt: 700 g / 10 m²                 
(2 pesti / sadiko), v posodo: 150 g / lonec 30 L

Rastlina

Jagode

Jagodičevje: 
maline, 
ribez, 
robide …

Ameriške 
borovnice



Za jagode, maline, robide … je najbolje 
uporabljati specialno organsko gnojilo 
Bio Plantella Nutrivit za jagode in 
jagodičevje. Gre za popolnoma naravno 
gnojilo, dovoljeno tudi v ekološki 
pridelavi. Vsebuje veliko organske 
snovi in huminske ter fulvo kisline, s 
čimer pospešuje nastajanje humusa. 
Tla ohranja rodovitna, polna življenja, 
a tudi rastlini zagotovi vsa hranila, ki 
jih potrebuje, da obrodi veliko okusnih 
sadežev.

Za ameriške borovnice je izjemno 
pomembno uporabiti pravo gnojilo, s 
katerim vzdržujemo primerno kisel pH 
zemlje, zato uporabimo Bio Plantella 
Nutrivit za borovnice. To je povsem 
naravno gnojilo, s katerim so hranila 
borovnici na voljo dalj časa. Kljub temu 
ga uporabimo vsaj 3 x letno, prvič 
zgodaj spomladi (marec, april), drugič 
junija in tretjič jeseni (oktober).
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3. FAZA: POGOSTE TEŽAVE 
Z JAGODIČEVJEM IN KAKO 
JIH REŠUJEMO
Ameriška borovnica: zdrava rastlina. Včasih težave 
s klorozo zaradi premalo kisle zemlje. Vsako leto 
dodamo nekaj Bio Plantella Zemlje za borovnice in 
gnojimo izključno s kislim gnojilom Bio Plantella 
Nutrivit za borovnice. Zalivamo z deževnico. Pridelek 
zaščitimo z mrežo proti ptičem.

Aronija: zdrava rastlina.

Goji jagoda: Pojavljata se pepelasta in siva plesen. 
Rastlino redno škropimo z naravnim varovalnim 
sredstvom na osnovi njivske preslice Bio Plantella Natur, 
ki okrepi celične stene rastlin in prepreči okužbo.

Jagode: Bolezni jagod: antraknoza, siva plesen, 
jagodna pepelasta plesen, bela in rdeča pegavost 
jagod. Proti boleznim jagode varujemo z naravnim 
varovalnim sredstvom na osnovi njivske preslice 
Bio Plantella Natur. Če so se bolezni že pojavile, 
škropimo z Bio Plantella Univerzalnim 
fungicidom na podlagi mikroorganizmov 
Pythium oligandrum. 
Škodljivci jagod: Polži, nematode. 
Proti polžem uporabimo 
Bio Plantella Arion proti polžem 
Ob jagodah sadimo baziliko, 
česen, čebulo, meto in drobnjak.

Kosmulja: Nevarni so sončni ožigi, med boleznimi 
pa je najpogostejša ameriška kosmuljeva plesen. 
Rastlino varujemo z rednim škropljenjem z naravnim 
varovalnim sredstvom Bio Plantella Natur. 
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Rdeči ribez: Osipanje jagod zaradi mraza med 
cvetenjem. Med škodljivci sta pogosti rumena ribezova 
uš in pršica. Med boleznimi je najpogostejša ribezova 
rja, proti kateri lahko ribez zavarujemo z naravnim 
varovalnim sredstvom na osnovi njivske preslice 
Bio Plantella Natur. 

Črni ribez: Nevarna je steklokrilka, zato nikoli ne 
skrajšujemo vej pri rezi črnega ribeza. 

Malina: Med škodljivci so nevarni malinova uš, 
malinova hržica šiškarica in malinar, škodo pa 
povzročajo tudi stenice, pršice, jagodov cvetožer in 
plodova vinska mušica. Pogoste bolezni so rja malin, 
siva plesen in sušica malin. Proti rji in sivi plesni 
pomaga redno škropljenje z varovalnim sredstvom 
Bio Plantella Natur. 

Robida: Pogosta je siva plesen, zato je pomembno 
redčenje pregostih vej in redno škropljenje z 
Bio Plantella Natur.

Sibirska borovnica: zdrava rastlina.

Ste naleteli na težavo z 

jagodičevjem v svojem vrtu? 

Rešite težave s pomočjo 

našega slikovnega vodiča 

SOS Vrtnar na Plantella.si. 

Lahko tudi fotografirate 

težavo in nam jo pošljete na 

info@plantella.si 

ali nas pokličete na 

080 81 22. 
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Vrtnarite z nami.    080 81 22    Plantella.si

ZA VELIKO SOČNIH, ZDRAVIH DOMAČIH JAGOD, MALIN, BOROVNIC IN DRUGEGA JAGODIČEVJA

POSADIMO: 
• Bio Plantella 

Organska zemlja za 
BIO vrt in cvetje

• Bio Plantella Zemlja 
za borovnice

POGNOJIMO:
• Bio Plantella    

Nutrivit za jagode
• Bio Plantella    

Nutrivit za       
borovnice

VARUJEMO:
• Bio Plantella Natur
• Bio Plantella 

Univerzalni fungicid
• Bio Plantella Arion 

proti polžem

DO JAGODIČEVJA 
PREPROSTO KOT 1,2,3 

S PLANTELLO


