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КОРАК 1.
ИЗАБЕРИТЕ МЕСТО НА КОМЕ
ЋЕ ВАША САДНИЦА МОЋИ
СЛОБОДНО ДА РАСТЕ

КОРАК 2.
ИСКОПАЈТЕ РУПУ ДУБОКУ
КАО КОРЕН И ДВА
ПУТА ШИРУ

КОРАК 3.
ИЗВАДИТЕ ДРВО ИЗ САКСИЈЕ
ИЛИ ЏАКА И СТАВИТЕ ГА У
РУПУ, ВРХ БУСЕНА ТРЕБА ДА
БУДЕ У НИВОУ ЗЕМЉЕ

КАКО СЕ ВРШИ

КОРАК 4.
РУПУ ДО 1/3 ПОПУНИТЕ
ЗЕМЉОМ ТАКО ДА ПОКРИЈЕТЕ
КОРЕНОВ СИСТЕМ И ЛАГАНО
НАГАЗИТЕ. ПОСТУПАК
ПОНОВИТЕ ЈОШ ЈЕДАНПУТ И
НА КРАЈУ НАБАЦИТЕ ОСТАТАК
ЗЕМЉЕ КОЈУ СТЕ ИСКОПАЛИ
ПРИЛИКОМ КОПАЊА РУПЕ

КОРАК 5.
САДНИЦА ЈЕ ДОБРО ПОСАЂЕНА
АКО ЈЕ НЕ МОЖЕТЕ ЛАКО
ИШЧУПАТИ ИЗ ЗЕМЉЕ

КОРАК 6.
ПОСАЂЕНУ САДНИЦУ ДОБРО
ЗАЛИЈТЕ, А НАКОН СЛЕГАЊА
ЗЕМЉЕ МОЖЕТЕ СТАВИТИ
МАЛЧ

ПОКРЕТ

Садња дрвећа на јавним површинама мора бити планска и у
складу са прописима. У зависности од тога у чијој је надлежности
земљиште на којем ће се вршити садња, то може бити јавно предузеће,
градско зеленило или локална самоуправа, док грађани по жељи могу
уређивати сопствена дворишта.

ДАН САДЊЕ
Обезбедите потребан алат за рад:
• крамп, ашов или лопата, као и канта за ношење воде
• прикладна обућа и одећа.

КАКО ПОСАДИТИ

KAKO СЕ ПРАВИЛНО ВРШИ

ИСПЛАНИРАЈТЕ САДЊУ
Најбоље је да садњу вршите у време мировања вегетације, што
може бити у јесен или у рано пролеће. Одаберите прикладно место.
ИСПИТАЈТЕ ТЛО
Свака врста дрвећа има своје потребе у односу на квалитет
земљишта. Нека стабла боље расту на сувом, песковитом тлу, док
другима више одговарају влажна и дубока земљишта, зато је веома
важно да знате у каквом је стању и каквог је састава земљиште које сте
одредили за садњу.
НАПРАВИТЕ КАРТУ
Скицирајте карту изабраног места. Уколико сте у прилици,
потражите савет стручњака (шумара), који ће вам помоћи да изаберете
одговарајућу врсту.
ОДАБЕРИТЕ ВРСТУ СТАБЛА
Приликом избора врсте садног материјала, треба да знате:
• домаће (аутохтоне) врсте најбоље су адаптиране на услове у
вашој средини, па ће и њихова нега бити мање захтевна
• зимзелене врсте дрвећа ће се лакше примити и захтевају мање неге
од листопадних
• садница коју сте одабрали мора бити без видљивих оштећења
• мање саднице са правилно развијеним кореном имају веће шансе да преживе.
ПРИПРЕМИТЕ МЕСТО САДЊЕ
Очистите садно место од свих препрека, уклоните коров и обележите.

КАКО ЗАСАДИТИ САДНИЦУ?
• Ископајте рупу довољно дубоку и широку да корен несметано може
да стане у њу. • Поставите садницу на дно рупе. • Са свих страна,
пажљиво, водећи рачуна да не оштетите садницу, нагрните трећину
ископаног земљишта, из којег ћете избацити камење и гранчице, а
затим нагазите. • Нагрните другу трећину земље и поново нагазите. •
На крају, нагрните остатак земље тако што ћете направити хумку око
саднице и добро је залијте. • После неког времена ће доћи до слегања
земље. Да сте добро урадили посао, знаћете ако је ваша садница на
истој дубини на којој је претходно била у расаднику или у саксији, што
значи да на површини земље не смеју бити видљиви делови кореновог
система. • Простор око саднице у круг или у другом жељеном облику
можете прекрити малчем, који ће повећати естетску компоненту вашег
малог подухвата.

БРИГА ЗА СТАБЛО
Током лета, нарочито ако нема кише, садницу често треба
заливати. Уколико постоји опасност од дивљачи, потребно је поставити
и заштитну мрежицу одговарајуће висине.

