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KLIMA IN TLA 
Melisa je večletna rastlina, ki jo gojimo na toplejših sončnih legah zavarovanih pred vetrom. Sorazmerno 

dobro prenaša nizke temperature. Močne pozebe brez snežne odeje lahko povzročijo velik izpad pridelka. 

Na tleh, kjer bomo pridelovali meliso ne smejo vsebovati škodljivih elementov (svinec, kadmij in živo 
srebro) in jih ne smemo gnojiti z  blatom iz čistilnih naprav. Pred sajenjem je priporočljivo narediti 

analizo zemlje. Primerna so odcedna, globoka, rahla, humusna tla nevtralne reakcije. Melisa ali katera 
koli druga vrsta iz družine usnatic (Lamiaceae) lahko pride na isto površino po štirih do petih letih. 

Primerne predhodnice v kolobarju so stročnice, krompir in žita. Kulture za katerimi ostanejo v tleh 

ostanki herbicidov so neprimerne. Po sajenju, po žetvi in dalj časa trajajoči suši je priporočljivo 
namakanje. 

 
 

RAZMNOŽEVANJE 

 
Generativno razmnoževanje 
Direktna setev na njivo v maju ali pa poleti ni ravno uspešna. Problem je slaba kaljivost, ker sejančki 
težko prodrejo skozi že tanjšo plast zemlje. Prav tako je težko zagotoviti primerno temperaturo kaljenja 

(20 – 25o C), sejančkom pa lahko grozi tudi izsušitev, če ni dovolj vlage. 
Vzgoja sadik: V tople grede sejemo marca ali aprila za presajanje na prosto v avgustu ali septembru 

ali pa sejemo v juniju in presajamo sadike naslednje leto v maju. Seme kali v temi in na svetlobi. Za 

setev po 3-5 semen na celico v multiploščo potrebujemo za 1000 celic približno 5 – 6 g semena.  
 

 
Vegetativno razmnoževanje 
Delimo 3 do 4 letne rastline zgodaj spomladi ali jeseni po zadnji žetvi. S tem načinom mnogo prej 

dobimo močne rastline, ki že v prvem letu dajo pridelek. 
Podtaknjence lahko režemo z matične rastline od aprila do začetka avgusta. Odrežemo nekje 5 cm 

dolg vršiček ali še ne olesenelo steblo z dvema paroma listov. Spodnji del podtaknjencev potopimo v 
koreninski rastni hormon in podtaknemo v ustrezen koreninski substrat. Do ukorenitve jih pokrijemo z 

folijo, da zagotovimo višjo zračno vlažnost in temperaturo. Ko se podtaknjenci ukoreninijo odstranimo 
folijo, da se temperatura in vlaga zniža ter se rastlinice utrdijo.    

 

 
PRIPRAVA NJIVE  

 
Jeseni tla preorjemo. Nizke zimske temperature zraka in padavine ugodno vplivajo na izoblikovanje 

strukture v tleh. Spomladi z vlačo zapremo brazdo, da ne izgubimo s izhlapevanjem preveč vlage iz tal.  

Gnojimo glede na vsebnost hranilnih snovi v tleh. Dober gnojilni načrt lahko naredimo le na osnovi 
kemične analize tal. Njivo pripravimo glede na izbrani način pridelave. Pred direktno setvijo morajo biti 
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tla primerno uležana in drobno mrvičaste strukture. Enako velja tudi za saditev sadik. Drobno grudičasto 

strukturo pripravimo s predsetvenikom. 

 
 

 
SAJENJE 

 

Sadike sadimo na njivo od aprila do konca avgusta. Razdalja v vrsti je med 25 do 39cm in med vrstami 
42, 50 ali 62, 5 cm (64.000 – 80.000 grmičkov melise na hektar). Kako veliko medvrstno razdaljo bomo 

imeli je odvisno od mehanizacije, ki jo bomo uporabljali za zatiranje plevelov in za žetev.   
 

 
OSKRBA NASADA 

 

Spomladi, še preden melisa požene (sredina marca do začetka aprila), se priporoča nasad prečesati da 
tla zrahljamo in še zatremo plevele. Čez leto je potrebno nasad melise večkrat okopati med vrstami in 

odstraniti morebiten plevel. Ker se zahteva čistoča požete mase brez tujih rastlin, je potrebno pred 
žetvijo pregledati nasad in ročno odstraniti morebitne plevele. Po žetvi je potrebno zemljo zrahljati tudi 

v vrsti. Po žetvi, če so visoke temperature in suša, se zaradi možnosti propadanja grmičkov priporoča 

namakanje. 
 

 
BOLEZNI, ŠKODLJIVCI IN ZAŠČITA  

 
Glive, ki se pojavljajo na listih melise so pegavost listov (Septoria melissae),  pepelasta plesen (Erysiphe 
gleopsidis),  rje (Puccinia menthae) ter virus, ki povzroča nekroze na listih in bakterija (Pseudomonas). 
Našteti  lahko povzročijo velik izpad pridelka in zmanjšajo kvaliteto. Prav tako tudi škodljivci, kot so 

škržati (Eupteryx melissae), ličinke in hrošči (Cassida viridis), gosenice metuljev in listne uši 
povzročijo poškodbe rastlin z sesanjem in objedanjem listov ter posledično izpad pridelka. 
Ker se zelišča prideluje na malih površinah je relativno malo registriranih zaščitnih sredstev za varstvo 

rastlin. Zeliščar lahko uporablja samo registrirana fitofarmacevtska sredstva v RS. Proti škodljivcem in 

boleznim se borimo z odbiro najboljšega semena, ustreznim kolobarjem, ne sadimo novega nasada 
poleg starega, nasad ne sme biti pregost. 

 
 

SPRAVILO 
 

Glede na čas sajenja v prvem letu pridelave žanjemo od sredine junija do konca avgusta. Pridelek v tem 

letu je majhen, posebno pri nizkih in kasnih zvrsteh. 
Od drugega leta naprej lahko v ugodnih pridelovalnih razmerah pričakujemo do tri žetve. Rastline 

žanjemo tik pred cvetenjem ročno s srpom nekje 10 cm od tal. Naj primernejši del dneva za spravilo je 
pozno dopoldne, ko sončna pripeka pojenjuje.   

Melisa je zelo občutljiva na pritisk, ker listi hitro potemnijo. Zato je potrebno z njo previdno ravnati in 

mora biti pri transportu rahlo naložena. Liste ločimo od stebla po sušenju. 
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