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Uvod
Jagodičje je skupina gojenih in divje rastočih sadnih vrst, 
ki rastejo v obliki grma različnih velikosti ali na nižjih 
drevesih. Izvirajo iz več rastlinskih družin ter uspevajo 
v vseh klimatskih in talnih tipih. Rastlinam so skupni 
drobni jagodičasti plodovi, ki so hitro pokvarljivi oz. malo 
obstojni. Skupni sta jim izjemna barvitost in sočnost. 
Botanično so plodovi predvsem jagode, različni birni ter 
pečkati in koščičasti plodovi. 

Jagodičaste sadne vrste ( jagode, maline, robide, ribezi, 
kosmulje, borovnice, brusnice, bezeg, aronija, medvrstni 
križanci …) v zadnjem desetletju v svetu ponovno prido-
bivajo pomen. K vzponu pridelave in porabe so veliko 
prispevala nova spoznanja o pomenu teh sadnih vrst 
za človekovo zdravje. Prednosti jagodičja pred drugimi 
sadnimi vrstami niso le v bogati prehranski vrednosti 
in izrazito prijetnem videzu, temveč tudi v možnosti in 
ekonomičnosti pridelave teh sadnih vrst na manjših po-
vršinah in v domačih vrtovih. Večina jagodičastih sadnih 
vrst dozoreva zaporedno, kar pridelovalcem omogoča 
večmesečno neprekinjeno oskrbo s svežim sadjem. Kot 
malo kalorično sadje je jagodičje najbolje uživati sveže, 
lahko pa tudi zamrznjeno, posušeno, kandirano, predela-
no v kompotih, marmeladah, sokovih, čajih, sadnih vinih, 
likerjih, žganjih, sladoledih, kremah, jogurtih, slaščicah, 
čokoladi … Našim daljnim prednikom je bilo jagodičje 
pomemben vir hrane, ob boleznih pa pogosto tudi edino 
zdravilo. 

Pri nas jagodičje poimenujemo tudi jagodičevje. V izvoru 
besede smo najbližje nemškemu izrazu (beerenobst). 
V drugih tujih jezikih za jagodičje uporabljajo izraze, 
ki imajo večji poudarek na drobnih plodovih in izvoru 
rastlin (šumsko voće, sitno voće, small fruit, frutti di 
bosco, piccoli frutti, petit fruit …). 
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Sočni plodovi jagodičja
Največji delež plodov jagodičja je voda. Pri posameznih sadnih vrstah in sortah je delež vode celo med 80 
in 90 %. Sledijo sladkorji, kisline, vlaknine, vitamini, minerali in druge snovi v manjših količinah. Jagodičje 
vsebuje snovi, ki v majhnih količinah zelo dobro vplivajo na naše zdravje. Njihov učinek je mnogo večji kot 
učinek enakih sintetičnih snovi v vitaminskih in mineralnih napitkih ali tabletah.

Med sladkorji prevladujeta fruktoza (sadni sladkor) in glukoza (grozdni sladkor). Zaradi sestave sladkorjev 
so plodovi jagodičja zelo primerno dietetično živilo. 

Delež skupnih kislin je pri posameznih jagodičastih sadnih vrstah zelo velik. Najbolj sta med kislinami 
zastopani citronska in jabolčna. Askorbinska kislina (vitamin C) je močan vodotopen antioksidant, ki v 
človekovem telesu nadzira različne funkcije. Večina jagodičja ima srednje do visoke vsebnosti vitamina C. 
Največ ga je v črnem ribezu, približno 200 mg/100 g svežih plodov. Priporočena dnevna količina, ki naj 
bi jo zaužili, je npr. 75 mg za ženske in 90 mg za moške. Vitamin C zmanjšuje tveganje za infarkt in varuje 
telo pred rakavimi obolenji.

Jagodičje je pomemben vir vlaknin. Največ jih je v rdečem in črnem ribezu ter malinah. Med topnimi vlakni-
nami je najbolj zastopan pektin, med netopnimi pa lignin (celične stene semen), celuloza in hemiceluloza. 
Vlaknine znižujejo holesterol in krvni sladkor ter varujejo pred boleznimi srca in rakom na črevesju. Zaradi 
vzbujanja občutka sitosti so pomembne za vzdrževanje telesne teže.

Jagodičje je za človekov organizem pomemben vir mineralov. Kalij (K), ki ga je največ v črnem in rdečem 
ribezu, je v organizmu potreben za uravnavanje kislosti, prehajanje snovi med celicami, uravnavanje 
živčno-mišičnega sistema, nižanje pritiska in s tem za zmanjševanje možnosti infarkta. Preprečuje tudi 
nastanek ledvičnih kamnov. Kalcij (Ca), ki ga je največ v črnem ribezu in malinah, vpliva na zgradbo kosti 
in zob. Z uživanjem jagodičja preprečujemo nastanek osteoporoze. Kalcij je potreben tudi za krčenje mišic 
in encimske aktivnosti ter za nižanje povečanega krvnega pritiska. Prav tako kot kalcija je tudi fosforja 
(P) največ v črnem ribezu in malinah. Magnezija (Mg) je največ v malinah. Železa je v vseh jagodičastih 
plodovih približno enako, čeprav po nekaterih podatkih črni ribez v količinah presega druge sadne vrste.

Jagodičje je pomemben vir fenolnih snovi, predvsem antocianov, proantocianov, flavonov, flavanov 
in fenolnih kislin. Antociani so rdeče modra barvila, ki jagodičju dajejo različne odtenke barv in hkrati 
povečujejo učinek delovanja vitamina C. Polifenoli so sekundarni metaboliti rastlin. Imajo dobre antioksi-
dativne lastnosti in jih uvrščamo med biološko aktivne spojine. Antioksidanti delujejo tako, da inaktivirajo 
škodljive proste radikale in preprečijo verižno reakcijo tvorbe prostih radikalov ter tako varujejo celice pred 
poškodbami. Vsaka od skupin fenolov ima v človekovem telesu različne funkcije. Te snovi pripomorejo k 
znižanju srčno-žilnih in rakavih obolenj. Med najbolj raziskanimi je elagična kislina, ki je, enako kot folna 
(vitamin B9), predvsem v jagodah, robidah in malinah. Folna kislina deluje predvsem v možganih in živčevju, 
elagična kislina pa zavira rast rakastih celic.

Posebnosti nekaterih jagodičastih vrst
Jagodičje ima širok spekter okusov, od sladkega do kislega in trpkega. Po okusu in aromi najbolj značilni in 
izstopajoči sadni vrsti sta jagoda in malina. V zadnjih letih ponovno postajata zanimiva okusa črnega ribeza 
in robide. Okus in aromo, ki je značilna za vsak posamezni sadež, dajejo nehlapne kisline in sladkorji. Tanini, 
ki jih najdemo v nedozorelih jagodah in v pigmentih zrelih plodov, dajejo občutek trpkosti in grenkobe. 
Zgradba mesa ploda je odvisna od vsebnosti topnih in netopnih vlaknin. K okusu jagodičja največ prispevajo 
sladkorji, organske kisline in fenolne snovi. Večina potrošnikov ima najraje sladke in aromatične plodove, 
vendar so razlike med okusi pri posameznih populacijah ljudi zelo velike. Plodovi z visokim razmerjem 
med sladkorji in kislinami so najbolj okusni.
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Med sadjem v sam vrh sodijo borovnice, predvsem zaradi vsebnosti polifenolov, zlasti antocianov. Polife-
noli iz borovnic preprečujejo nastanek in razvoj raka, srčno-žilnih bolezni, nevrodegenerativnih bolezni, 
sladkorne bolezni, ugodno vplivajo na oči in delujejo antimikrobno. Pri ameriških borovnicah so antociani 
samo v kožici, pri gozdnih borovnicah pa v kožici in mesu jagod. Z zaužitjem 18 g gozdnih borovnic iz naših 
gozdov ali z zaužitjem približno 80 g gojenih ameriških borovnic dosežemo ocenjeno povprečno vrednost 
dnevnega vnosa antocianov v telo, ki je od 180 do 215 mg. Zaradi sestave sladkorjev so borovnice eden 
izmed redkih sadežev, primernih za sladkorne bolnike.

Antioksidativna aktivnost je med jagodičjem (gojenim in gozdnim) najvišja pri šipku. V primerjavi s češnjami 
je skoraj 40-krat večja. Šipku sledijo gozdne borovnice, črni ribez, gozdne jagode in divje robide, nato pa 
preostale gojene vrste jagodičja. Najšibkejše antioksidante med jagodičjem imajo žlahtne jagode, kosmulje 
in rdeči ribez, ki pa kljub vsemu močno izstopajo v primerjavi s preostalimi nejagodičastimi sadnimi vrstami. 

Elagična kislina je pritegnila s svojo pozornostjo kot antioksidant z veliko učinkovitostjo pri različnih vrstah 
raka. Je v zelo omejenem številu sadnih vrst. Največ elagične kisline je v robidah, malinah in jagodah ter v 
enem izmed ameriških tipov namiznega grozdja. 

Pomen jagodičja v prehrani in farmacevtski industriji je neprecenljiv. Zaradi vse natančnejše analitike plodov 
in novih spoznanj učinkovanja na človekov organizem presenečenj s področja jagodičja verjetno še ni konec.

Preglednica:  Vsebnosti nekaterih snovi v 100 g svežih plodov jagodičja in okvirne dnevne potrebe odraslega človeka po njih 

100 g svežega 
sadja vsebuje Enota

Sadna vrsta

Ameriška 
borovnica

Gozdna 
borovnica Jagoda Malina Črni ribez Rdeči 

ribez Robida
Človekova 

dnevna 
potreba

Energija kcal/kJ 62/260 57/240 32/134 35/146 57/238 40/168 40/168
Voda g 81,0 81,0 85,0 84,0 81,0 84,0 85,0
Ogljikovi hidrati g 16,0 14,0 8,0 8,0 11,0 7,0 4,0
Beljakovine g 0,6 0,6 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9
Maščobe g 0,6 0,6 0,4 0,3 0,1 0,2 0,9
Sadne kisline g 1,0 1,5 0,9 1,4 3,0  1,2
Surove vlaknine g 1,0 2,0 1,3 5,3 5,0 7,0 7,0 25–38
K (kalij) mg 70,0 65,0 147,0 170,0 330,0 250,0 160,0 2000
Ca (kalcij) mg 15,0 10,0 24,0 40,0 45,0 30,0 15,0 900
P (fosfor) mg 13,0 10,0 30,0 45,0 40,0 30,0 30,0 1400
Mg (magnezij) mg 6,0 3,0 15,0 30,0 17,0 10,0 25,0 300
Fe (železo) mg 1,0 0,9 0,7 1,0 1,0 1,0 0,8 15
Vitamin C mg 10,0 20,0 60,0 25,0 200,0 35,0 17,0 75–90
Vitamin B1 mg 0,02 0,03 0,03 0,02 0,05 0,04 0,03 1,2
Vitamin B2 mg 0,03 0,02 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 1,6
Vitamin B5 mg 0,5 0,4 0,6 0,3 0,4 0,6  0,2 15
Vitamin E mg   0,1 0,1  0,8 0,7 12
Karoten mg 0,06 0,13   0,14 0,1 0,9

Jabolko: energija 50/209; voda 85,0; ogljikovi hidrati 12,0; beljakovine 0,3; maščobe 0,4; surove vlaknine 1,0; sadne kisline 0,7; 
kalij 150,0; kalcij 10,0; fosfor 15,0; magnezij 5,0; železo 0,5; vitamin C 15,0; vitamin B1 0,04; vitamin B2 0,03.

(Viri vseh navedenih podatkov so na voljo pri avtorici.)
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Kaj vpliva na kakovost plodov?
Med prehajanjem zelenih plodičev v živo rdeče, modre in črne plodove klorofil razpada, povečuje pa 
se vsebnost karotenov in antocianov. Vzporedno se v plodu povečujejo količine sladkorjev, nižajo pa se 
količine organskih kislin. Hladne noči so vedno povezane s povečanim nastankom barvil v jagodičju. Tudi 
zato so jesenske maline in jagode tako intenzivno obarvane, svetleče in aromatične. Jagodičje, gojeno v 
visokogorju, kjer so temperature nižje, ima v primerjavi z nižinskim jagodičjem kakovostnejše plodove. 
Ker jagodičje vsebuje zelo malo ali nič škroba, morajo plodovi po obiranju za dihanje in presnovo 
uporabljati sladkorje, kisline ali maščobe, zato kakovost jagodičja po obiranju zelo hitro upada. Razvoj 
barve in sladkost plodov sta odvisna od vsebnosti in tipa razpoložljivih sladkorjev. Za sintezo arom, ki 
so značilne za jagode, je nujen metabolizem sladkorjev. 

Na kakovost plodov zelo močno vpliva tudi 
sistem pridelave. Ekološko pridelane jagode 
se npr. razlikujejo od integrirano pridelanih. 
V enem izmed poskusov so ugotovili, da je 
bilo v eko jagodah več kislin, manj sladkorjev, 
več nitratov, več vitamina C, več fenolov in 
več elagične kisline. Zelo velike so bile tudi 
razlike med sortami. Razlike so očitne tudi med 
različno velikimi plodovi. Ugotovili so, da je 
skupna antioksidativna vrednost v negativnem 
sorazmerju z velikostjo plodov jagod. 

Čas obiranja plodov je zelo pomemben. Če je še pred dvema desetletjema veljalo pravilo, da morajo 
imeti npr. jagode ob obiranju bel ali zelen vrh plodu, danes vemo, da obiramo izključno dozorele, 
enakomerno obarvane plodove. Le tako dozoreli plodovi dosegajo maksimalno kakovost.

V tehnologije pridelave jagodičja je vključeno tudi gnojenje, ki ne vpliva le na večji pridelek ter na kako-
vost in velikost plodov. Minerali, ki jih rastline sprejmejo, prehajajo v plod in z uživanjem v naš organizem. 
Kalij in kalcij močno vplivata na zgradbo in polnost plodov. Pri pretiranem gnojenju jagodičja s kalijem 
postanejo plodovi mehki in slabo obarvani, medtem ko se večje količine kalcija izražajo v povečani trdoti 
plodov. S pretiranim gnojenjem – predvsem z dušičnimi gnojili – ter hkratnim pretiranim namakanjem 
se kakovost plodov poslabša. Močno se poveča tudi občutljivost rastlin za škodljive organizme (bolezni 
in škodljivci), kar neposredno vpliva na večjo potrebo po varovanju rastlin s kemičnimi sredstvi ali, če 
teh ne uporabljamo, vodi do izgube pridelka zaradi bolezni. Z boleznimi in škodljivci prizadeti plodovi 
izgubijo kakovost in so zato za uživanje neprimerni.

Zaradi negativnih vremenskih vplivov (dež, visoka zračna 
vlaga, pozeba, izrazito visoke temperature, sončni ožigi) 
jagodičaste rastline vse pogosteje gojimo v zavarovanih 
prostorih (plastenjaki, rastlinjaki), kjer sta količina in ka-
kovost plodov boljša kot na prostem. Na višjo kakovost 
poleg vseh naštetih omejujočih dejavnikov vplivata tudi 
razpršena svetloba in višja vsebnost CO2 v tunelu.

Pomen vode in namakanja pri jagodičju
Prevelike količine padavin ali preveč intenzivno 
namakanje so razlog za večjo občutljivost rastlin 
za bolezni in slab okus plodov. Pretirano namakani 
plodovi imajo manj suhe snovi, in zato manjšo 
obstojnost po obiranju. Ustreznost namakanja 
preverimo z ročnim testom. Ustrezno namakana 
zemlja se nam v roki ne razsuje na posamezne 
grudice (suša) in iz stisnjene prsti ne teče voda 
(pretirana navlaženost).

Vloga tunelov pri gojenju jagodičja
Plodovi jagodičastih rastlin so zaradi tanke 
povrhnjice izredno občutljivi za vlago (dež, rosa, 
vlažen zrak). Močan in dolgotrajen dež poškoduje 
plodove. Vlažno okolje je optimalno rastišče za 
razvoj gliv, ki povzročajo bolezni. Plastični tuneli 
in rastlinjaki nudijo rastlinam varno zavetišče pred 
vlago in jih s tem obvarujejo pred poškodbami. 
V zaščitenih prostorih je potreba po kemičnem 
varovanju plodov pred najpogostejšimi boleznimi 
plodov kar nekajkrat manjša.
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MALInE – RAStLInE GOZdnIh POSEK  
In SOnČnIh VRtOV

Malino z botaničnim imenom imenujemo malinjak. Izhaja iz družine rožnic (Rosaceae). Večina sodobnih 
sort izvira iz gozdne maline Rubus idaeus. Poleg rdečih in rumenih malin poznamo še črne in purpurno 
rdeče. 

Ljudje maline nabiramo že tisočletja. Prvič so bile pisno omenjene v stari Grčiji kot rastline iz gore Ida. 
Ker tam danes maline sploh ne rastejo, botaniki sklepajo, da so v resnici dobile ime po turški gori Ides. 
Za prehrano in v zdravilne namene so maline gojili že stari Rimljani. V Angliji so gojenje začeli v 16. 
stoletju. Katalog sadnih rastlin londonskega hortikulturnega društva iz leta 1826 je obsegal že 23 sort 
malin. V sredini dvajsetega stoletja sta bili v Veliki Britaniji skrižani še danes zelo poznani sorti malling 
exploit in malling promis, v Združenih državah Amerike pa sorta willamette, ki je do zdaj najmočneje 
zaznamovala pridelavo in predelavo malin v svetu. 

Lastnosti rastline ter razlika med enkrat in dvakrat rodnimi malinami
Od preostalih sadnih rastlin – razen robide – se malina razlikuje po tem, da nadzemni del rastline živi samo 
dve leti, koreninski sistem pa je trajen. Po poletnem zorenju se poganjki posušijo in odmrejo. Malina je 
trajnica, katere življenjska doba je od 12 do 20 let. Ob dobri oskrbi je lahko življenjska doba malinovega 
nasada tudi več kot 40 let. Malina se od drugih sadnih rastlin razlikuje po tem, da ima poleg korenin 
tudi podzemne poganjke, iz katerih rastejo talni poganjki, in koreniko. Koreniko oz. podzemno steblo 
jagode, maline ali robide, iz katerega izraščajo poganjki, ki tvorijo grm ali grmiček, nekateri poimenujejo 
tudi rizom.

Poganjki lahko iz tal izraščajo daleč od matične rastline. Ta lastnost rastlini omogoča razraščanje na 
velikem življenjskem prostoru, zato so naravna malinišča široka in prostrana. Maline je težko omejiti 
na majhen življenjski prostor, čeprav v intenzivnih pridelovalnih tehnologijah prav to redno izvajamo.

Poganjki ali rozge se med sortami ločijo po višini in debelini, barvi lesa, trnatosti, gostoti internodijev, 
številu brstov na nodiju … Prve poganjke, ki do jeseni dosežejo približno 2 m višine, z angleškim izrazom, 
ki je postal kar vsesplošen, poimenujemo primocane, v drugem rodnem letu, ko poganjek cveti in rodi, 
pa floricane. V drugem letu iz brstov na poganjku izrastejo rodne vejice, ki so pri različnih sortah različno 
dolge. Največji rodni nastavek poganjka maline je v višini od 0,5 do 1,5 metra. Rodne vejice se obdajo 
s cvetovi, združenimi v kratkih grozdih. Cvet maline je od kremasto do zeleno bel in bogat s cvetnim 
prahom. Iz cveta se v nekaj dneh razvije sestavljeni plod, ki obdaja cvetišče. Plod (birni koščičasti plod) 
je sestavljen iz številnih drobnih koščičastih plodičev, združenih na cvetišču. Dozorel plod maline se ob 
obiranju sname iz cvetišča. Plod je po obliki lahko okrogel, stožčast ali izdolžen. Močno se razlikujejo 
tudi po barvi. Rdečeplodne sorte so od svetlo do temno rdeče barve, rumenoplodne mutacije pa od 
svetlo limonasto do jantarno rumene in rožnato oranžne. List maline je sestavljen, od tri- do petdelen. 

Maline (rdeče in rumene) so enkrat ali dvakrat rodne. Pri enkrat rodnih malinah se na enoletnih 
poganjkih septembra in oktobra začnejo razvijati cvetni brsti. Iz njih se spomladi prihodnje leto razvijejo 


