
АКТИВНОСТ: КАКО ПОСАДИТИ ДРВО? 

Врсте садница: 

1. са голим кореном, 

2. у контејнеру, 

3. са бусеном  

  

Саднице са голим кореном, које одбацују листове, можемо садити од друге половине јесени до 

прве половине пролећа. 

Саднице у контејнерима можемо садити у свако годишње доба, али не у време суше или мраза. 

Саднице са бусеном најбоље је садити у првој половини јесени или у другој половини пролећа, 

док листопадно дрвеће у благој клими можемо садити и зими. 

Четинари се саде од јесени до пролећа, а садња се може обавити и у току зиме када је 

температура ваздуха изнад 5 степени целзијуса.   

1) Саднице са голим  кореном 

Ову врсту садница ставимо на неколико сати у кофу с водом како би се корен натопио водом. 

Биљке са голим кореном расту брже ако им пре садње орежемо све оштећене корене до здравог 

дрвета. Ипак, при томе треба бити штедљив јер је пресађеној биљци сваки коренчић драгоцен за 

преживљавање.   

  

2) Саднице у контејнерима 

 Ове саднице су произведене у посудама ( контејнерима) и биле су више пута пресађене. Оне су 

већ развиле толико коренчића да их можемо садити у било које доба године (осим кад је 

земљиште сасушено или залеђено) – дакле и онда када цветају и носе плодове. 

  

3) Саднице са бусеном 

 Код ових садница, корен и земља око њега граде компактан бусен. То су саднице које су већ 

развиле ситно корење. 

Бусен је умотан у неки материјал (обично је израђен од органског материјала који се у 

земљишту распадне) и има функцију да штити корен. 



Уколико је омотач бусена од пластике, треба га одстранити, али тек онда када је биљка већ 

постављена у рупу. 

Најбоље време за садњу ових садница је пролеће. 

 

ПРИПРЕМА САДНИЦЕ И ТЕРЕНА 

 

- Уколико је могуће, терен припремите пре него што донесете садницу. 

- Док не почнете саму садњу коренов бусен одржавајте влажним, а садницу чувајте у хладу. 

- Ископајте јаму 2-3 пута већег пречника него што је пречник бусена. 

- Дубина рупе треба да одговара растојању (х) од кореновог врата (место где корен почиње да се 

грана) до дна бусена (види слику 2). 

- Разбијте тврде комаде земље. Бочне стране јаме не би требало да буду тврде и збијене. Дно 

оставите чврсто. 

 - Немојте додавати минерална ђубрива приликом садње. 

 

 

 

 

 



САДЊА 

 

- Док преносите садницу држите је за бусен, а никако за стабло. 

- Уколико је бусен у пластичној саксији или кеси, уклоните је. 

- Не уклањајте земљу са бусена. 

- Дубина садње треба да је иста као што је била у расаднику пре пресађивања. Зато немојте 

додавати земљу изнад висине бусена, односно кореновог врата (види слику 3). 

- Поставите садницу у јаму, усправите је и вратите ископану земљу. Благо сабијте земљу и 

залијте. 

- Орежите само одумрле и изломљене гране. Не премазујте резове. 

- Уколико је стабло омотано заштитном тканином, уклоните је. 

- Поставите потпорне колчеве, док садница не ојача, али тако да јој они буду потпора, а 

истовремено омогуће и њихање (види слику 3). 

- Користите широке траке причвршћене за два колца. Никако немојте користити канап или 

жицу, нити траке причвршћивати за околне зидове, стубове, друга стабла и сл. 

- Направите удубљење (тањир) око саднице које служи за сакупљање површинске воде. 

- По завршеној садњи ставите малч (заштитна простирка) на земљиште око саднице, јер штити 

од исушивања и раста корова. Простирка може бити од суве коре дрвета, сламе, покошене траве, 

пиљевине, компоста и сл. Слој простирке треба да је дебљине 4-10 центиметара и по целој 

површини садне јаме. Простор пречника 15 центиметара око дебла не прекривајте малчом. 



- Уколико постоји опасност да животиње оштете кору дрвета, поставите жичану заштиту око 

дебла (види слику 4). 

  

НЕГА ПОСЛЕ САДЊЕ 

 

- Вода је одлучујући чинилац за преживљавање младе саднице. Редовно заливајте прве године 

након садње. Једном до два пута недељно лаганим млазом натапајте земљу око биљке у ширини 

крошње. Наставите са неопходним заливањем у наредних пет година после садње. 

- Немојте користити косилицу у близини дрвета, како не би дошло до његовог повређивања. 

- Смањите употребу хербицида у близини саднице. 

- За прихрањивање дрвећа најбоље је користити органска ђубрива (компост, згорели стајњак…). 

- Извршите малчирање сваког пролећа, првих пет година. При малчирању претходно почупајте 

коров и траву, јер они користе иста хранива из земљишта као и ваше дрво. 

- Уклоните потпорне колчеве и каишеве годину дана након садње. Једино у подручјима са 

екстремно јаким ветром потпору оставите две године, али не дуже. 

- Уклоните оболеле или сломљене гране. 

- Немојте одсецати врх саднице ради редукције висине. 

- Код орезивања великих стабала и проблема са инсектима или болестима, најбоље је да се 

обратите стручним лицима. 

- Одсецање грана у близини електричних водова треба да врше само стручне службе. 

 


