
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malwina, 

 
 
    
 

vēlā vasara… 
 
 

Malwina ir pati vēlākā šķirne, kas 

pieejama vēlo šķirņu grupā, izceļas ar 

skaistām spīdīgām, sarkanām ogām. 

Malwina labākās īpašības ietver: vēlu 

ražas laiku un skaistas, aromatiskas, 

sarkanas ogas. Malwina praktiski nav 

brāķējami augļi. Šķirne ir piemērota 

audzēšanai Rietumeiropā, gan 

Ziemeļeiropā. Malwina veiksmīgi var 

audzēt tuneļos. Malwina ir izturīga pret 

slimībām. Malwina ieteicams audzēt uz 

segumiem(agrotīkla, plēves, 

agrotekstila).               
 

 
 
 

Malwina 

Raksturojums 
 

• Vēla raža 
• Pievilcīgs auglis 
• Spēcīgs augs 
• Aromatiski augļi 
• Augstražiga 

 

 
 

Ziedēšanas un ražas novākšanas 
periods 
Malwina sāk noteikt jaunus standartus 
vēlo šķirņu segmentā. Atkarībā no 
klimata zonām, stādīšanu sāk no aprīļa 
vidus līdz jūnija vidum. Standarta 
augšanas apstākļos, Malwina sezonas 
kulminācija ir 22 dienas vēlāk, kā 
Elsanta un 12 dienas vēlāk, kā Florence. 
Piesedzot ar salmiem, ražas sākumu var 
noildzināt pat līdz 30 dienām, pēc 
Elsanata. 
 

Augļu kvalitāte 
Augļi ir lieli, spīdīgi, vizuāli pievilcīgi. 
Vidus sarkanīgs, labas konsistences. 
Nolasot sarkanus augļus, tie ir ar ļoti 
labu izteiktu garšu un smaržu. Malwina 
auglis priecē acis un tās aromāts 
atgādina mums par zemenēm no 
“vecāsmātes dārza”, kas ļoti patīk 
klientiem. Malwina ir izturīga pret lietus 
gāzēm un mazjūtīgas pret saules 
apdegumiem. Apmēram 3% no augiem 
mēdz būt ģenētisks defekts, kad 
veidojas mazas lapas ap augli, bet tas 
tikai attiecas ir uz vienu augli krūmā. 
Procentuāli lielās ogas ir 85% no 
ražas(aptuveni 77% mulčejot ar salmiem 
77%). Proporcionāli pirmās klases augļi 
ir  vairāk ,kā Elsantai. 
 

 

Produktivitāte 
Produktivitāte Malwina. Ir pa 10-15% 
mazāka, kā Elsanta, 20% mazāka 
mulčējot ar salmiem, bet tas ir raksturīgi 
vēlajām šķirnēm. 
 

Uzņēmība pret slimībām  

Malwina ir ļoti izturīga pret slimībām. 
Malwina ir izturīga pret verticillium un ļoti 
izturīga pret augļu puvi(Botrytis cinerea). 
Nepieciešma ir smidzināšana pret 
vīti(Verticillium dahliae) un ziedu 
smecernieku. Ieteicama ir arī aizsardzība 
ar fosforskābes saturošām ķimikālijām 
pret kroņa puvi (Phytophthora cactorum). 

 
Audzēšana 
Atkarībā no klimata zonām, stādīšanu sāk 
no aprīļa vidus līdz jūnija vidum. Jāievēro 
normas un jābūt piesardzīgiem mēslojot 
ar slāpekļa mēslojumiem. Biezi krūmi var 
apgrūtināt ogu lasīšanu, paugstinot ražas 
novākšanas izmaksas. Ieteicams jaunus 
stādījumus veikt vieglā augsnē, kas 
samizinās izmaksas uz mēslojumu, 
smagās augsnēs slāpekļa mēslojuma 
patēriņs ir ievērojami lielāks. Pēc ražas 
novākšanas mulčēšanu ieteicams veikt 
līdz 10 augustam.Pēc otrā gada 
ieteicams izgriezt ziedpumpurus tā lai uz 
auga paliek apmēram 4. Tas veicinās 
augt spēcīgākām un kvalitatīvākām ogām 
3.gadā.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Izcelsme: Peter Stoppe, Kressbronn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


