Z życia i wiary

Drzewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Malina
Rubus idaeus

Malina może być uprawiana na terenie całej Polski. Najlepiej rośnie na równinie. Na terenach pagórkowatych można sadzić maliny
na zachodnich zboczach, południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. Na terenach,
gdzie wieją silne wiatry, zwłaszcza od strony
wschodniej wiosną i północnej, dobrze jest sadzić maliny za naturalnymi osłonami z drzew
i krzewów. Na małych działkach należy wybierać miejsca, w których nie ma dużego przepływu mas powietrza. Malina wymaga dość
dużej ilości opadów atmosferycznych ( 800900 mm rocznie), a także dobrego oświetlenia
promieniami słonecznymi. Malina ma duże
wymagania glebowe. Najlepiej udaje się na
glebach żyznych, przewiewnych i dostatecznie wilgotnych oraz zasobnych w próchnicę. Odczyn gleby powinien być zbliżony do
obojętnego, PH 5,5-6,5. Przed posadzeniem
malin gleba musi być starannie odchwaszczona zwłaszcza z roślin wieloletnich, takich jak
np. perz, mniszek lekarski itp. Ponieważ malina wymaga gleb próchniczych, należy już we
wrześniu przekopać obornik w ilości 40-60 kg
na 10m2. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami pod maliny przed ich posadzeniem należy
dodatkowo zastosować nawożenie mineralne
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potasowe i fosforowe, a w przypadku braku w
glebie magnezu, także i magnezowe. Ze względu na dużą podatność maliny na choroby
i szkodniki nie należy brać odrostów ze źródeł
przypadkowych. Zdrowe sadzonki dobrych odmian produkowane są w wyspecjalizowanych
zakładach szkółkarskich. Kupowane sadzonki
powinny wyglądać świeżo, a przede wszystkim nie mogą mieć zaschniętych korzeni. Normy dla materiału szkółkarskiego przewidują
dla pierwszego wyboru jeden pęd o długo ci
80 cm i grubości 7 mm u nasady. Sadzonka powinna mieć co najmniej 3 korzenie długości 10
cm. Najwłaściwszym terminem sadzenia malin jest jesień. Zwykle robi się to w październiku, ale można sadzić maliny nawet jeszcze
w listopadzie przed zamarznięciem gleby. Rośliny sadzone jesienią lepiej się zakorzeniają
i wzrost ich jest silniejszy wiosną. Istnieją dwa
główne systemy prowadzenia malin. Pierwszy to sadzenie szpalerowe przy drutach, drugi, tradycyjny, to uprawa rzędowa malin swobodnie rosnących. Po posadzeniu wiosną pędy
malin przycina się na 20 cm. Jeśli jednak istnieje podejrzenie porażenia chorobą lub pędy
są uszkodzone, należy je przycinać nisko przy
ziemi. Będzie to sprzyjać lepszemu ukorzenianiu i szybszemu wytworzeniu nowych pędów
z szyjki korzeniowej, a także odrostów korzeniowych. W drugim roku wycinamy pędy,
które już owocowały. Najczęściej czyni się to
w sierpniu. Jeżeli uprawiamy odmiany drugi
raz w połowie września, do wycinania pędów
przystępujemy pod koniec października lub
w listopadzie.
Odmiany malin
W sprzedaży są nowe, plenne odmiany
o dużych owocach, smacznych i bardzo wartościowych, warto się nimi zainteresować.
Odmiany owocujące na pędach dwuletnich:
1)
Radziejowa – wcześnie kwitnie, przez
co może być uszkodzona przez przymrozki.
Warto więc ją sadzić w miejscach zacisznych,
osłoniętych od wiatrów. Odmiana wcześnie
owocująca ( K.VI) plenna. Owoce są duże żywoczerwone. Zawierają dużo kwasów orga-
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nicznych, cukrów i antocyjanów, przez co są
ciemniejsze niż „Sokolica” i mają wyższe walory prozdrowotne. Rośliny są mało wrażliwe
na mączniaka, zamieranie pędów i gnicie owoców. Nadaje się do uprawy w tunelach, wtedy
plon jest wcześniejszy.
2)
Sokolica – rośnie silnie, pędy są mocne,
z małą ilością kolców. Wydaje dużo odrostów
korzeniowych. Owocuje wcześnie (K.VI). Owoce są duże, jasnoczerwone, smaczne. Po zbiorze
nie ciemnieją i są bardzo jędrne (dobrze znoszą
transport). Odmiana plenna, szybko wchodzi
w pełnię owocowania. Ze względu na bardzo
dużo zawiązków owocowych, w czasie zbioru przychodzi moment drobnienia owoców.
Odmiana jest odporna na choroby grzybowe
i przemarzanie, dobrze zimuje mimo zmiennej
temperatury.
3)
Przehyba – rośnie silnie, pędy pokryte
są niewielką ilością kolców. Dojrzewanie jest
wczesne ( na przełomie VI i VII) zbiór skumulowany i bardzo duży. Zachwyca imponującymi owocami (średnio 9-10g, nie drobnieją)
i ich jakością. Maliny ciemnoczerwone (wysoka zawartość antycyjanów) zachowują dobrą
jakość pozbiorczą, są mało wrażliwe na szarą
pleśń.
4)
Delniwa – odmiana o średnim wzroście, wytwarza dużo wyprostowanych kolczastych pędów. Owocuje na przełomie VII i VIII,
zbiór ma skoncentrowany. Owoce mają wyjątkowy smak, doskonałą jędrność i żywoczerwo-
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ną barwę. Odmiana odporna na choroby, preferuje regularne podlewanie, bez przesuszania,
a następnie dużej dawki wody.
5)
Jantar – odmiana o żółtych i pomarańczowych owocach, średniej wielkości dojrzewających na początku sierpnia. Owoce są
słodkie, bardzo smaczne. W miarę dojrzewania
zmieniają barwę z żółtej do pomarańczowej to
stanowi piękny element dekoracyjny krzewu.
Owoce są delikatne, ale zachowały trwałość,
należy je schłodzić niezwłocznie po zbiorze.
Mimo mniejszej zawartości antycyjanów są
bogate w wiele związków prozdrowotnych
(polifenole, kwas elagowy, witamina C ). Ponadto stymulują produkcję kolagenu, który zapewnia skórze, naczyniom krwionośnym i innym komórkom elastyczność i hamuje proces
starzenia.
6)
Polonez – krzewy rosną silnie, wydają dużo pędów z nielicznymi kolcami. Owoce dojrzewają w połowie sierpnia, są bardzo
duże, wydłużone, jasne, nie ciemnieją po zbiorze. Warto je schładzać zaraz po zebraniu. Dojrzewanie jest na głównym odcinku pędu (1/3
długości pędu), dlatego w kolejnym roku można pozostawić dolny odcinek na owocowanie letnie. Odmiana odporna na przemarzanie
i choroby.
7)
Poemat – krzewy rosną silnie, pędy są
sztywne, z małą liczbą niewielkich kolców.
Owoce dojrzewają w połowie sierpnia, są
duże, żywoczerwone. Odmiana bardzo plenna,
mało podatna na choroby i szkodniki.
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Gotowe substancje czynne w malinach.
Owoce mają doskonałe właściwości smakowe, dietetyczne i spożywcze. Zawierają kwasy
organiczne m.in. cytrynowy, jabłkowy, salicylowy. Ponadto pektyny, antocyjany, cukry, związki śluzowe, lotne związki zapachowe, wśród nich
alfa i beta-jonon oraz kefon malinowy w ilości
trzykrotnie wyższej w malinach dziko rosnących
niż w malinach uprawianych. W owocach znajduje się też bogactwo witamin C, E, B1, B2, B6,
PP, związki mineralne potasu i magnezu, wapnia
i żelaza. Maliny nadają się na przetwory takie
jak soki, dżemy, nalewki lecznicze i smakowe.
Nalewka malinowa
Sposób przygotowania
1 kg dojrzałych nieuszkodzonych owoców malin szybko opłukać pod bieżącą wodą, odsączyć
na sicie i wsypać do trzylitrowego słoja. Owoce
lekko rozgnieść i zalać 1 litrem 96% spirytusu.
Słój szczelnie zamknąć i przenieść do ciepłego
miejsca na 1 miesiąc. Po upływie tego czasu nalewkę zlać, przefiltrować przez gazę lub bibułę
filtracyjną i dodać syrop cukrowy z 1 litra wody
i 25 dkg cukru. Słój szczelnie zamknąć i odstawić na tydzień. Po tygodniu nalewkę jeszcze raz
przefiltrować przez bibułę filtracyjną i rozlać do

ciemnych szczelnie zamkniętych butelek. Przenieść butelki do ciemnego i chłodnego miejsca
np. piwnicy, gdzie nalewka powinna dojrzewać
przez pół roku. Stosować według potrzeb.
Sposób użycia, działanie i zastosowanie nalewki malinowej.
Pić po małym 25 ml kieliszku dla przyjemności, ale głównie jako środek na przeziębienia. Nalewka działa potnie, przeciwgorączkowo, oczyszczająco i wzmacniająco. Zaleca się ją
w stanach przeziębieniowych, w grypie, anginie oraz w bakteryjnych i wirusowych chorobach gorączkowych. Ponadto jako środek
wspomagający pracę przewodu pokarmowego,
a także ze względu na właściwości uspokajające w zaburzeniach nerwowych w okresie przekwitania u kobiet i pomocniczo
w anemii. Można nalewkę dodawać do herbaty z cytryną.
Opracował
Zygmunt Lira

Bibliografia:
Różne czasopisma ogrodnicze
Zioła w nalewkach leczniczych

Przymyśl to:
Pan Jezus znał wartość wypoczynku
- oderwania się od codziennych zajęć,
wyrwania się z kołowrotu naglących
spraw, niecierpiących zwłoki terminów.
Słowa, które kierował do uczniów,
odnoszą się i do nas: „Pójdźcie wy sami
osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”.
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