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GNOJENJE JAGOD
Osnova gnojenja je analiza tal, kateri podredimo založno 
gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili, ki je usmerjeno 
v doseganje založenosti C. Prednostno uporabljamo gnojila s 
kislo fiziološko reakcijo (zagotavljanje razpoložljivosti železa 
in mangana) in gnojimo v majhnih gnojilnih obrokih s kratki-
mi gnojilnimi intervali. Ker so jagode zelo občutljive na zaso-
ljenost tal, ne uporabljamo gnojil ki vsebujejo klorid in velikih 
gnojilnih obrokov. 
Gnojenje z dušikom podrejamo rasti rastlin, velikosti in barvi li-
stne površine, dolžini poganjkov in v kolikor razpoložljivo, N-min 
analizi. V letu pobiranja pridelka je optimalno gnojenje rastlin v 
vrsti v več manjših obrokih. 
Presežek dušika spodbuja rast in tvorbo poganjkov na račun zmanj-
ševanja cvetenja, zvišuje občutljivost rastlin na bolezni, škodljivce in 
pozebo, zmanjšuje kakovost plodov (obarvanost, okus, trpežnost) in gnilo-
bo ter s spiranjem v podtalje obremenjuje okolje.
Jagode so izjemno zahtevne v oskrbi z vodo. Pomanjkanje vlage močno zmanjšuje 
pridelek in njegovo kakovost, preobilica pa povzroča pospešeno odmiranje korenin in rizo-
mov ter razvoj bolezni. Kjer mogoče, ima zato prednost kapljično zalivanje s sočasnim dovajanjem 
hranil, skladno potrebam razvojnih faz. To je toliko umestnejše, ker imajo jagode plitek koreninski 
splet (do 20 cm) z maso (70%) korenin do globine 7 cm.
Transformer izboljšuje vpijanje vode, omogoča enakomernejše navlaženje tal, spodbuja rast ko-
renin, viša tržni pridelek jagod in čisti namakalne cevi.

GNOJENJE V LETU SAJENJA
Za izboljšanje rodovitnosti tla pred sajenjem založno pog-
nojimo s hlevskim gnojem (organska snov) in mineralnim 
gnojilom. Prednostno uporabimo gnojila z dušikom v stabi-
lizirani obliki (zadrževanje dušika v koreninskem horizontu).  

V času tvorbe tretjega pravega lista za pospešitev razrasti ko-
renin pričnemo s kapljičnim dognojevanjem  z gnojilom, ki ima 
poudarek na fosforju in pred zaključkom vegetacije za boljšo 
prezimitev v obliki listne aplikacije dodamo mikrohranila.

fenofaza 12

proizvod / koledarski mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Σ kg/ha

Peletiran hlevski gnoj 2000 2000

NovaTec  Classic 12-8-16 600 600

Hakaphos 13-40-13 60 60

Fetrilon Combi** 1 1

** uporabljati sočasno z ukrepi varstva

V letu pobiranja pridelka jagode gnojimo kapljično in na list. 
Ob pričetku vegetacije rastline spodbudimo k rasti s ka-
pljičnim dodajanjem gnojil z uravnoteženo sestavo hranil. 
Od pričetka cvetenja naprej (2-3-krat, v tedenskih razmikih) 
za obilnejše cvetenje in boljšo oplodnjo  kapljično dodajamo 
gnojila s poudarkom na fosforju. Pričetek cvetenja je odloči-
len za ukrepe zvišanja kakovosti plodov. V ta namen rastline 
foliarno tretiramo s kalcijevimi gnojili vse do obiranja plodov.  
Kalcijeva gnojila ne mešamo s fitofarmacevtskimi sredstvi, niti 
foliarnimi gnojili (izguba učinkovitosti zaradi obarjanje kalcija). 

V istem obdobju rastline sočasno z ukrepi varstva dognojuje-
mo z organsko-mineralnimi gnojili za zvišanje odpornosti na 
bolezni in mikroelementi. Z ukrepom preprečujemo latentna 
(pa tudi akutna) pomanjkanja mikrohranil. Ob pojavu plo-
dov kapljično gnojenje prevesimo v korist kalcija in kalija za 
izboljšanje kakovosti in debelitev plodov. Ob začetku zorenja 
jagod - za izboljšanje kakovosti - namakanje in dognojevanje 
zmanjšamo na minimum. Po poletnem čiščenju jagod v avgu-
stu jagode dognojujemo z gnojilom z uravnoteženo sestavo za 
jesensko vegetativno rast.

GNOJENJE V LETIH OBIRANJA PRIDELKA (1. IN 2.)



fenofaza   61     71

gnojilo / koledarski mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Σ kg/ha

Solinure 20-20-20 150 150 300

Hakapos 13-40-13 50 50

NovaTec Solub 14-8-30 ali 
Solinure 10-5-40+2MgO 200 200 400

Fetrilon Combi** 1 1 2

Basfoliar Combi Stipp* 3 3 6

Basfoliar Aktiv** 2 2 4

Ca(NO3)2* 50 50 100

Algo-Plasmin** 4 4 8

Cuprovin 50 ** 1 1 2

zaščita jagod / koledarski mesec 3 4 5 6 7 8 9 10

GNOJENJE IN ZAŠČITA  
V LETIH OBIRANJA PRIDELKA (1. IN 2.)

* ne mešati s FFS in gnojili          ** uporabljati sočasno z ukrepi varstva

Po zaključku pridelovalnega cikla, jagode julija pospravimo z njive in poskrbimo za primeren, 4-leten kolobar. 

Zatiranje plevela Stomp Aqua 
2,9 L/ ha  

Varstvo pred jagodno pepelovko

Vitisan 3 kg/ ha 
Signum 1,8 L/ ha 
Sercadis Plus 0,6 L/ ha 
Stroby 0,3kg/ ha

Varstvo pred sivo plesnijo
Signum 1,8 kg/ ha 
Scala 2 L/ ha 
Prestop 0,5% konc.

Črna pegavost (antraknoza) Signum 1,8 kg/ ha

Varstvo pred gosenicami škodljivih 
metuljev Agree WG 1 kg/ ha

Zviševanje odpornosti na bolezni

Basfoliar Force 2-3 L/ ha 
Basfoliar Aktiv 2 L/ha 
Algo Plasmin 0,3- 0,4% konc. 
Vitanica SI 2-3 L/ha 
Vitanica RZ 2-3 L/ha

Izboljševanje tal SoilTonic G 15 kg/ha 
SoilTonic E 3-5 L/ha

Močilo WetCit 0,1-0,3% konc.

Talni škodljivci, trips in bramor Entomopatogene ogorčice  
1,5 milijard/ ha



Varstvo 
in gnojenje 
jagod
//NOVO
Vitanica® SI foliarno silicijevo gnojilo, ki združuje silicij, mak-
rohranila NPK 5-3-7 in ekstrakt zelenih morskih alg. Ta sestava 
zvišuje odpornost rastlin in zmanjšuje lomljenje pecljev jagod. 
Razpoložljivost silicija aktivira obrambne mehanizme, zahvaljujoč 
kopičenju v celičnih stenah in neposredno spodbuja tvorbo fitoale-
ksinov. Zelene morske alge, ki so bogate s fitohormoni, aminokislina-
mi in vitamini, pa omogočajo regeneracijo rastlin po stresnih stanjih. 
Odmerek 2-3 L/ha.

Vitanica® RZ inovativno foliarno gnojilo sestavljeno iz NK 5-5 in 
ekstrakta zelenih morskih alg ob prisotnost bakterije Bacillus amylo-

liquefaciens. Rastlina ob takšni sestavi poleg hranilnih dodatkov in 
z dodatkom bakterij sinergistično stimulira rast korenin in posle-
dično nadzemnega dela. Hkrati se zviša odpornost rastline in zniža 
občutljivost na sivo plesen. Odmerek 2-3 L/ha.

Basfoliar® Force SL gnojilo za foliarno ali kapljično uporabo. 
Vsebuje laminarin, ki spada v skupino oligosaharinov; v rastlini spod-
budijo oz. regulirajo rast in povečujejo produktivnost. Primerno 
tudi za ekološko pridelavo. Odmerek 2-3 L/ha.

Sercadis® Plus vsebuje novo aktivno snov Xenium in difenkona-
zol. Uporaba na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje jagod-
ne pepelovke v fenološki fazi od odprtja prvih cvetov do drugega 
pridelka (več plodov obarvanih- BBCH 60-89), v odmerku 0,6 L/ha. 
Dovoljene tri uporabe na istem zemljišču v eni rastni sezoni. Karenca 
1 dan.

Soil Tonic E tekoča oblika Soil Tonica G, ki je sestavljena iz narav-
nih zeolitov, rastlinskih izvlečkov in pomembnih mikroelemen-
tov. Nima negativnega vpliva na okolje in ekosistem.

Nova® Pekacid sredstvo za uravnavanje kislosti. V Sloveniji je 
voda v povprečju bazična (okoli 7,4 pH). Za uravnavanje kislosti 
vode oz. škropilne brozge na optimalni pH 6-6,5 , se dodaja Nova® 
Pekacid v odmerku 50- 100g/100l vode.

//obstoječi proizvodi
Stomp® Aqua talni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega 
in nekaterih vrst širokolistnega plevela. Tretira se jeseni ali zgodaj 
spomladi takoj po sajenju, še pred vznikom plevelov.

VitiSan kontaktni ekološki fungicid, za uporabo na prostem in v 
zaščitenih prostorih za zatiranje jagodne pepelovke v odmerku 3 kg/
ha. Dovoljenih je 8 uporab v sezoni. Karenca 1 dan.

Signum® uporaba na prostem in v zaščitenih prostorih za zatira-
nje sive plesni od začetka cvetenja naprej. Za zatiranje jagodove 
pepelovke in črne pegavosti (Colletotrichum acutatum) se tretira 
preventivno v odmerku 1,8 kg/ha. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 
tretiranji v eni rastni dobi. Karenca 3 dni.

Stroby® sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim/eradika-
tivnim delovanjem. Uporaba na prostem in v zaščitenih prostorih za 
zatiranje jagodne pepelovke v odmerku 0,3 kg/ha. 

Scala® uporaba na prostem in v zaščitenem prostoru, preventiv-
no kot translaminarni fungicid s preventivnim in delno izraženim 
kurativnim delovanjem za zatiranje sive plesni v odmerku 2 L/ha, v 
fenološki fazi od prvih odprtih cvetov do faze drugega pridelka (več 
obarvanih plodov). Karenca 3 dni.

Prestop® biološki preventivni kontaktni fungicid, uporaba v zašči-
tenih prostorih za zatiranje sive plesni v 0,5% koncentraciji. Tretira 
se trikrat zaporedoma v cvet, prvič v začetku cvetenja, drugič sredi in 
tretjič ob zaključku cvetenja. Brez karence.

Agree® WG biološki selektivni insekticid, uporaba v zaščitenih pro-
storih in na prostem, v odmerku 1 kg/ha (10 g/100 m2) za zatiranje 
gosenic škodljivih metuljev. Brez karence.

Entomopatogene ogorčice (Nematop®, Nemastar®) 
biotično varstvo proti trsnim rilčkarjem, tripsom, bramorjem. 
Uporaba s fertigacijo ali zalivanjem.

Wetcit® močilo, ki izboljšuje učinkovitost fungicidov, insekticidov in 
akaricidov. Uporablja se v 0,1 do 0,3 % koncentraciji.

Soil Tonic G je sredstvo za izboljšavo tal obremenjenih s strunami, 
ohranitev sklopa rastlin in spodbujanje rasti. Uporaba ob saditvi ali 
preko namakalnega sistema.

Transformer izboljšuje vpijanje vode, omogoča enakomernejše 
navlaženje tal, spodbuja rast korenin, viša tržni pridelek jagod in čisti 
namakalne cevi.

Basfoliar® Aktiv tekoče organsko mineralno kompleksno NPK 
gnojilo (3-27-18). Gnojilo vzpodbuja rast poganjkov in korenin, krepi 
naravne sposobnost rastlin, zvišuje vitalnost ter odpornost rastlin.

Algo-Plasmin uporabimo do začetka razvoja plodov za dovajanje 
kalcija in magnezija.

Cuprovin50 je koncentrirano organsko mineralno gnojilo na pod-
lagi bakra, za foliarno dognojevanje jagod. Uporaba pred začetkom 
cvetenja in po obiranju v odmerku 1 kg/ha.

Basfoliar® Combi-Stipp kalcijevo listno gnojilo na osnovi kal-
cijevega nitrata z dodanimi mikroelementi.

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred vsako uporabo preberite 
etiketo in informacije o proizvodu. Vsi podatki in nasveti so informativnega 
značaja. Morebitne napake pri pripravi in tisku niso izključene.

Proizvodi obarvani v zeleno:  
primerno tudi v BIO pridelavi

Graf priprava in izvedba: www.enter.si / januar 2019


