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Вовед 

Клучниот двигател на растот во земјоделските стопанство е продуктивноста на производството 
на земјоделските култури, која директно зависи од просечните приноси по хектар земјоделски 
површини. Стопанствата кои поседуваат поголеми површини можат полесно да се справат со 
обезбедување профитабилно производство дури и со пониска продуктивност по хектар. Но, 
земјоделските стопанства кои стопанисуваат со помалку од 2 хектари земјоделско земјиште, какви 
што се повеќето во земјата, се соочени со поголем предизвик.  

Според податоците од Структурното истражување на земјоделските стопанства, вкупниот број на 
земјоделски стопанства во Република Македонија изнесува 178 125, а едно просечно земјоделско 
стопанство користи само 1,80 хектари земјоделско земјиште. Затоа фокусот на стопанствата со 
помалку од 2 хектари земјоделско земјиште треба да се насочи кон одгледување на 
високопрофитни култури од кои со мала земјоделска површина може да се обезбеди профит и 
пристоен живот.  

Една таква култура која е погодна за условите во полошкиот регион е малината. Малина има 
повеќе предности од другите овошни култури. Споредбено со гравот, една од најзастапените и 
најпрофитабилните култури во Полог, малината може да обезбеди до седумкратно поголем 
приход по хектар, почнувајќи од втората година на насадот. Во контекст на потребно земјиште, 
еден хектар под малини е еднакво доходовен како седум хектари под грав. Добивката е уште 
поголема во споредба со другите култури кои се традиционално се одгледуваат во регионот. 

Малината е исто така лесна за одгледување и почнува да плодоноси во втората година по 
сеидбата, додека во третата година достигнува целосен род. Плодот зрее во јуни и јули кога на 
пазарот нема доволно свежо овошје и е погодна за консумација како свеж плод или може да се 
замрзне и користи во текот на целата година. Најголемиот производители на малини се Русија (90 
110 т/год), Полска (37 524 т/год), Чиле (35 000 т/год), САД (32 100 т/год), Германија (28 т/год) и 
Унгарија (27 277 т/год). 

Клучните елементи за подигнување на нов малинов насад и добивање на високи приноси се:  

1) Избор на соодветна локација за подигање на насад; 
2) Соодветна подготовка на почвата; 
3) Избирање на соодветен датум за сеидба; 
4) Избор на здрава (сертифицирана) садница; 
5) Густина на сеидбата (модел на одгледување); 
6) Исхрана на растението; 
7) Заштита на насадот; и 
8) Наводнување. 

Овој прирачник ќе ги покрие сите осум елементи со насоки за работа кои ќе ви помогнат да го 
извадите максимумот од вашиот малинов насад. 
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Избор на локација, местоположба и почва 

Како повеќегодишна култура малина се одгледува од 20 до 25 години на истата парцела, а 
некогаш и подолго. Затоа, многу е важно да се избере соодветно место за подигање на нов насад 
на малини.  

Малината најдобро се одгледува кога е целосно изложена на сонце, има добра вентилација, има 
доволно количество на влага и е заштитени од ветер и студ. Променливите зимски и пролетни 
температури имаат најголем потенцијал да предизвикаат штета кај насадите со малини. 

Пожелно е насадот да е поставен на локација со добра циркулација на воздухот бидејќи тоа ја 
намалува можноста за многу габични заболувања. Диви малини и капини кои растат околу 
парцелите предвидени за садење исто така може да бидат проблем. Тие се добро живеалиште за 
штетници и често претставуваат извор на вируси и габични патогени. Ако е можно, отстранете ги 
сите такви диви растенија кои се на оддалеченост од најмалку 200 метри од новиот насад. 

Избор на најсоодветна почва за подигање на нов насад 

Малина најдобро се прилагодува на високо порозни почви кои содржат високи нивоа на органска 
материја (> 3%) и чија киселост (pH) е меѓу 5,5 и 6,5. Во потешки, помалку порозни почви постои 
ризик за појава на болести на коренот, но тие исто така може да се ублажат до одреден степен со 
избор на отпорни сорти малина, со поставување на повисоки трапови или со примена на хемиски 
средства.  

Околу 90% од кореновиот систем на малината се наоѓа на длабочина од 50 см под површината на 
почвата. 

Подготовка на почвата 

Подготовката на почвата треба да обезбеди нормален раст и развој на коренот на малината. 
Бидејќи малината е повеќегодишно растение, подготовката на почвата мора да се спроведе 
правилно и навремено. Подготовката на почвата за подигање на насади со малини вклучува: 

 Уништување на плевели; 
 Чистење на камења, плевели и други остатоци во почвата; 
 Ѓубрење со арско ѓубре; 
 Орање; и 
 Култивација. 

Парцелата за подигање на малини се ора на почетокот на есента, на длабочина од 40 до 50 см. По 
орањето, сите остатоци од плевели и претходни култури треба да се соберат и да се изнесат 
подалеку од парцелата, а потоа почвата де се иситни и култивира со диск култиватор. 
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Пред сеидбата, почвата треба да се третира со хербицид заради уништување на плевелите. 
Подготовката на почва може да започне 1-2 месеци пред да почне садењето на малини. Доколку 
претходно на парцелата се одгледувалa пченка или луцерка, таа не мора да се третира со 
хербицид. 

Бидејќи почвата се прочистува од плевелите, камењата, корени и трупците, потоа се пристапува 
кон ѓубрење со органски и минерални ѓубрива.  

Потребната количина на ѓубрива зависи од типот на почвата и нејзината плодност. Количината се 
движи од 60 000 кг/ха арско ѓубре доколку се аплицира на целата површина или 25 000 кг/ха 
арското ѓубре доколку се аплицира само во редовите каде што ќе се садат малините. 

Препорачливо е пред подигање на нов насад да се направи агрохемиска анализа на почвата која 
ќе овозможи соодветно планирање на ѓубрењето. 

  
 

Површина 
(хектари) 

Количина 
 

Единечна цена за 
хектар (денари) 

Вкупно 
(денари) 

Обработка на почва (орање и 
подготовка за садење) 0,10 1 9 000 900 

Ѓубрење (арско ѓубре) 0,10 2 500 кг 2 500 

Ѓубрење (вештачки ѓубрива) 0,10 45 кг 45 203 

Период и услови за сеидба 

Есенската сеидба на малината се врши од 15 ноември до 10 декември со зрели садници, додека во 
пролетна сеидба во април и мај може да се изврши со зелени садници. Есенското садење на 
малина во нашите климатски услови има повеќе предности од пролетното. 

Во есенското садење се користат садници на малини кои се тогаш отстранети од матичните 
растенија за размножување. Садниците засадени на есен се добро обезбедени со влага, а при 
температури на почва над точката на мрзнење тие го развиваат кореновиот систем во текот на 
зимските месеци. Поради ова, садниците засадени на есен се развиваат во првата вегетација со 
силни ластари и веќе во втората година обезбедуваат добар принос. 

Кон крајот на пролетта се садат малини кои ја презимиле зимата во трапови или едногодишни 
ластари. Ако пролетта е сува и нема можност редовно наводнување, тогаш постои ризик 
садниците да бидат многу слаби и да се исушат. Затоа, доколку земјиштето е погодно за работа и 
температурите не се под точката на мрзнење, сеидбата на малини во текот на есенските месеци е 
подобра од сеидбата на пролет. 
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Избор на саден материјал 

Многу е важно да се обезбеди здрав саден материјал со добар квалитет. За да се обезбеди добар 
саден материјал кој не е инфициран, тој треба да се набави од расадници која продаваат 
сертифицирани садници. 

Подготовка за сеидба 

Малините се најпогодни ако се садат веднаш по екстракцијата од матичните насади. Тоа често не 
е можно, па садниците најдобро е да се чуваат во трапови за да се заштитат од замрзнување, 
сушење и механички оштетувања. Ако садниците поминат долго време во транспорт, треба 
веднаш по приемот да се натопат во вода и да се остават за 24 часа, па потоа да се засадат. 

Најдобро е да се користат садници чии идентитет е познат и се гарантирано здрави 
(сертифициран саден материјал). Најпогодни садници се растенијата кои се долги 50 цм, со средна 
дебелина 8-10 мм, со развиен коренов систем составен од 8-10 жили од главниот коренов систем, 
при што секој корен е долг 12-20 цм и има што е можно повеќе коренови влакна. Садници треба да 
имаат што е можно повеќе сочувани пупки. 

 

Коренов систем на малина 

Леторасти 

Активен коренов 
систем 
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Пред садење кореновиот систем се крати до една четвртина и се потопува во разредена кашеста 
мешавина на вода, прегорено арско ѓубре и глина, со додавање на средство за дезинфекција (на 
пример Fozbel, Previcur (0,25%) или Benomyl (0,1%)). 

 Површина 
(хектари) Количина Единечна цена за 

хектар (денари) 
Вкупно 

(денари) 

Садници 0.10 1 000 25 2 500 

Сеидба 

Малина може да се одгледува со различни системи во зависност од условите на животната 
средина, сортата и избраната агро-технологија. 

Растојанието е меѓу редовите треба да биде 2,5-3 м, а растојанието меѓу растенијата во редот 
треба да биде 0,25-0,5 м. Најдобри резултати се постигнуваат со одгледување малини во системот 
на живи огради. Потрошувачката на трудот е мала, заштитата на ластарите е висока, приносите се 
големи, а квалитетот на овошјето е одличен. Сеидбата најчесто е со едно растение на садно место, 
а поретко по две растенија. Ширината на појасот во кој растат малини е околу 50 см. Грмушките се 
распоредени, па обработката околу нив е лесна, а пропуштањето на светлината е добро за 
ластарите. 

 

Насад на малина со бетонски потпорни столбови 
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Потпорен систем 

Малините, особено високородните сорти, се превиткуваат под товарот на плодовите. Со цел тоа 
да се спречи, се поставуваат потпорни столбови со жици по кои се насочува растот на малините и 
се спречува нивните плодови да паднат на почвата поради преголема тежина. 

Столбовите може да се од дрво (багрем или даб), железо или армиран бетон. Дрвени потпорни 
столбови треба да се заштитат од скапување со премачкување до половина од нивната висина, за 
што може да се користи раствор од Бордовска чорба или со мрсна боја. Доколку за потпорните 
столбови се користи железо, тоа треба да е заштитено од корозија со основна и мрсна боја.  

Столбовите од армиран бетон претставуваат најдобар материјал за изработка на потпорен систем 
бидејќи се најдолготрајни и не бараат дополнителна заштита од скапување и корозија. 

Столбовите се поставуваат во редовите на меѓусебно растојание од 7 метри. 

Столбови треба да се постават веднаш по садењето бидејќи така полесно отколку кога малини 
веќе е засадена. Досегашната пракса покажува дека ова е најпрактично бидејќи на тој начин 
веднаш обезбедуваме потпора за малината и се избегнува оштетувања при покасно поставување 
на столбовите.  

  Површина 
(хектари) Количина Единечна цена за 

хектар (денари) 
Вкупно 

(денари) 

Потпорни столбови (бетонски) 0.10 65 300 1 950 

Работна рака за поставување 
на потпорен систем 0.10 65 60 390 

Жица 0.10 12 80 96 

Поставување на жица 0.10 1 6 000 600 

Поставување на потпорна жица 

Потпорната жицата може да биде: 

 Една жица на висина од 120-150 цм за која се врзуваат ластарите; 
 Две жици едена под друга на 60 и 120 см, меѓу кои ластарите се водат и се врзува за горната 

жица; 
 Три жици на растојание од 30-40 см на кои врзани родните ластари, постигнато со 

зацврстување на летви на потпорните столбови; и 
 Со четири жици меѓу кои се водат ластарите, по две на ниво од 60 цм и 100-120 цм и со 

растојание меѓу жиците на исто ниво од 30-40 цм, постигнато со зацврстување на летви на 
потпорните столбови. 
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Поставување на систем капка-по-капка 

Наводнувањето е една од најважните мерки кои гарантираат висок принос кај малината. 
Наводнувањето може да се врши со бразди, вештачки дожд и преку систем капка по капка.  

Секој вид на наводнување може да обезбедува добри приноси кај малината, но ефикасноста на 
наводнувањето е сепак клучна при избор на систем за наводнување. Различни видови на 
наводнување имаат различна ефикасност и можност за контролирана дистрибуција на водата, а 
воедно и хранливите материи до коренот на малината. 

Еден од најефикасните начини за наводнување на малината е со систем капка-по-капка. Овие 
системи овозможуваат искористување на 99% од водата, а истовремено го држат на минимум 
стресот за обезбедување на вода и хранливи материи во вегетативниот развој на растението. 
Дополнителни предности на овој тип на наводнување се можноста за непречено и рамномерно 
наводнување на кореновиот систем и можноста за апликација на ѓубрива во текот на целата 
сезона. Со вакво наводнување растението добива оптимални услови за развој и дава максимални 
приноси.  

Препорачливо е системот капка-по-капка да се постави веднаш по сеидбата на малината со што ќе 
се обезбеди брза дистрибуција на вода во кореновиот систем, но и апликација на хранливи 
материи. 

Потпорни 
конци 

Систем 
капка-по-капка 

Висина на првата жица 

Длабина на 
вкопување на 

столбовите 
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Со овој тип на наводнување малината подобро се зафаќа после сеидбата и обезбедува добар 
прираст уште во првата година. 

  Површина 
(хектари) Количина Единечна цена за 

хектар (денари) 
Вкупно 

(денари) 

Систем капка-по-капка 0.10 1 180 000 18 000 

Наводнување 0.10 15 350 5250 

Нега за нов насад 

Грижата за малината во првата година по садењето се состои од редовна обработка на почвата 
(орање и култивација меѓу редови и окопување во редовите), заштита од плевели, редовно 
наводнување и заштита на младите растенија од болести и штетници.  

Најважно е во првата година да се развијат неколку здрави ластари и здрав коренов систем кои во 
втората година ќе бидат основа за добивање на висок принос.  

  Површина 
(хектари) 

Количина Единечна цена за 
хектар (денари) 

Вкупно 
(денари) 

Заштита на насад 0.10 1 120 000 12 000 
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Агротехнички операции за подигнување и одржување на насад со малини 

 

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Плитка 
култивација 
во редовите

Поставување 
на потпорни 

столбови

Одстранувањ
е на старите 

родни гранки

Поставување 
на систем 
капка по 
капка и 

аплицирање 
на азотни 
ѓубрива

Поставување 
на жица и 

прицврстува
ње на 

родните 
ластари

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Селекција на 
здрави 
ластари 

(кроење) и 
врзување на 

жица

Плитка 
култивација 
во редовите

Ретчење на 
родните 
ластари

Пред култура/Угар
Подготовка на почвата за сеидба, набавка 

на зрели садници, сеидба на садници, 
зазимување

Високи температури Можна појава на мраз

Вт
ор

а  
го

ди
на

  2
02

0 П
ло

до
но

се
ње

 

Интензивен раст на 
ластарите и поставување на 

попречни жици за 
фиксирање на родот и 

подготовка за берба

Зазимување на 
едногодишните ластари и 

спуштање на земја

Берба (Бербата често трае од 
20-30 дена зависно од 

местоположбата, надморска 
висина и др.)

Интензивен раст и нега на 
едногодишните ластари 

(они се носители на родот 
во наредната година)

Наводнување и меѓуредова култивација или мулчирање

Заштита на насадот од болести и штетници и редовно ѓубрење (според програма

Можна појава на мраз

Појава на млади леторасти Интензивен вегетативен пораст на младите ластари
Зазимување на 

едногодишните ластари и 
спуштање на земја

Меѓуредова култивација или мулчирање Наводнување

Високи температури

Период на мирување Период на вегетација Период на мирување

Заштита на насадот од болести и штетници

Високи температури

Пр
ва

  г
од

ин
а  

20
19

 П
о с

еи
дб

а

Можна појава на мразМожна појава на мраз

Можна појава на мраз Можна појава на мраз

Пр
ва

 го
ди

на
  2

01
8 

По
ди

га
ње

 на
 но

в н
ас

ад
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Протоколи за заштита на насадот во првата година 

  

Протоколи за заштита на насадот во период на плодоносење 

 

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

За
ш

ти
та

 в
о 

пр
ва

 
го

ди
на

  2
01

8 
По

ди
га

њ
е 

на
 н

ов
 н

ас
ад

Период на мирување Период на вегетација Период на мирување

Потопување на коренот во 
дезинфекционо средство 
Fozbel, Previcur (0,25%) или 
Benomyl (0,1%)

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Период на мирување

Почеток на листање (по 
врзување на младите 
ластари) се третира со 
Cuproxat 0.35% + Megathrin 
2.5 EC 0.05%

Во периодот 
на 
интензивен 
пораст на 
родните 
ластари и 
формиеање 
на цвет се 
третира со
Delan 0.06 % + 
Actara 0.03% 
или
Antracol 0.2 % 
+ Calipso

Во периодот 
непосредно 
пред цветање 
се третира со 
Quadris 0.075 
% + Decis 
0.05% + 
Envidor 0.06% 
или
Antracol + 
Calipso + 
Envidor

Во периодот 
на цветање 
(доколку е 
потребно) се 
третира со
Sqitca 0.08% 
или
Signum 0.15%

Во периодот 
по 
завршување 
на бербата се 
третира со 
Quadris 0.1 % 
+ Enuidor 
0.06% + 
Mospilan

Пред зазимување се третита 
со
Cuproblau 2 0.3% + Decis 
0.05% или
Cuproblau 2 0.3% +Nurelle D 
0.10%

За
шт

ит
а  

во
 вт

ор
а  

го
ди

на
  2

02
0 П

ло
до

но
се

ње
 

Период на мирување Период на вегетација

Период на мирување

По избивање 
на нови 
ластари со 
должина од 
10-15 см над 
земјата се 
третира со
Quadris 0.0075 
% + Decis 0.5 
%

Пред зазимување се третита 
со
Cuproblau 2 0.3% + Decis 
0.05% или
Cuproblau 2 0.3% +Nurelle D 
0.10%

По завршеток 
на првата 
берба се 
третира со 
Quadris 0.075 
% + Envidor 
0.06% + 
Mospilan 
0.02%

Во  период на 
интензивен 

раст на 
ластарите се 
третира со 

Captan 0.3% + 
Actara 0.03%

За
шт

ит
а  

во
 пр

ва
  го

ди
на

  
20

19
 П

о с
еи

дб
а 

Период на мирување Период на вегетација
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Протоколи за ѓубрење на насадот во период на плодоносење 

 

Протоколи за ѓубрење на насадот во период на плодоносење 

 

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Ѓу
бр

ењ
е 

во
 п

рв
а 

го
ди

на
  2

01
8 

П
од

иг
ањ

е 
на

 н
ов

 н
ас

ад

Период на мирување Период на вегетација Период на мирување

Аплицирање на прегорено 
арско ѓубре (20.000 кг/ха) и 

во секоја втора наредна 
година

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Период на мирување

Период на мирување Период на вегетација Период на мирување

Ѓу
бр

ењ
е 

во
 п

рв
а 

 
го

ди
на

  2
01

9 
П

о 
се

ид
ба

Ѓубрење со Yara Mila 200-300 
кг/ха по избивање на 

младите ластари

Ѓубрење со 
KAN + Mg + Ca 
200 kg/ha во 
периодот на 
интензивен 
пораст на 
ластарите

Аплицирање на прегорено 
арско ѓубре (20.000 кг/ха) и 

во секоја втора наредна 
година

Ѓу
бр

ењ
е 

во
 в

то
ра

  
го

ди
на

  2
02

0 
П

ло
до

но
се

њ
е 

Ѓубрење со Yara Mila 200-300 
кг/ха по избивање на 

младите ластари

Ѓубрење со 
KAN + Mg + Ca 
200 kg/ha во 
периодот на 
интензивен 
пораст на 
ластарите

Период на мирување Период на вегетација


