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пројекција крошње дрвета

дебло дрвета са заштитним летвицама
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НАПОМЕНА:
1. Овакав начин заштитне примањује се уколико  је
    неопходно обезбедити додатни маневарски простор.
2. Након затварања градилишта обавезно је уклањање
    свих заосталих летвица, ужади, иверице и др. . 
    Уколико коришћење ове заштите траје дуже време,
    потребно је повремено попуштати жице којима су
    фиксиране заштитне даске како временом не би
    оштетиле кору.
3. Уколико доње гране сметају приликом обављања 
    посла, потребно их је везати са јаким ужетом од јуте.

постојећe тло

заштитне плоче од иверице или ОСБ плоче

даске су повезане при врху, у средини и у доњем 
делу тако што су увијене јаким жицама или
кабловима

заштитне даске (за дебло) дебљина мора бити
минимално 50 mm. Испод дасака су обавијана
3-4 слоја јуте, геотекстила и др.. сличног материјала.

пројекција (спољна линија) крошње стабла
одговара површини ширења корена

табле иверице или ОСБ плоче

греде, летве, даске и др... којима су причвршћене
заштитне плоче

греде, летве, даске и др... којима су причвршћене
заштитне плоче

Октобар, 2011. год.
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ПРЕСЕК

ПЛАН

НАПОМЕНА:
1. Баријера спречава збијање земљишта око корена
    приликом рада на терену различитом опремом,
    као и приликом корошћења разних машина.
2. Опционо: може се користити и импровизована 
    дрвена ограда, сачињена од дасака и летви.

постојећe тло

метални стуб 

жичана монтажно-демонтажна ограда
ЗАБРАЊЕН

УЛАЗ

ааааааааа
ааааааааа
ааааааааа
ааааааааа
ааааааааа

табла упозорења

метални стуб 

жичана монтажно-демонтажна ограда

бетонско постоље

бетонско постоље

стабло
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А) ТИПИЧНИ ПРИМЕРИ ИЗГРАДЊЕ УСЕКА  СА ПОТПОРНИМ  ЗИДОМ (1) И ШКАРПОМ (2)
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НАПОМЕНА:
1. Свако дрво којем је уклоњено више од 40% корена ће увенути.
2. Сваком стаблу којем је уколоњен део кореновог система би
    требало пропорцијално редуковати крошњу, уз обилно заливање
    и ђубрење.

нови ниво тла

стари ниво тла

нови ниво тла

стари ниво тла

потпорни зид

ПРОЦЕС ИЗГРАДЊЕ:
Избегавати било какву редукцију кореновог система. 
Уколико је она неопходна, због изградње усека и 
насипа свести је на најмањи могући ниво. Ако се 
изнад редукованог дела гради застор од тврдог
материјала потребно је предходно извршити аерацију
земљишта. Одређене врсте дрвећа су јако осетљиве
на измену водног режима па је потребано чешће 
заливање након редукције кореновог система.

шкарпа

(1) (2)

ИЗГРАДЊА УСЕКА И НАСИПА У
 БЛИЗИНИ ПОСТОЈЕЋИХ СТАБАЛА

А) ТИПИЧНИ ПРИМЕРИ ИЗГРАДЊЕ УСЕКА  СА ПОТПОРНИМ  ЗИДОМ (1) И ШКАРПОМ (2)

Напомена:
1. Уколико је могуће испод пројекције крошње увек
    избегавати насипање терена
2. Ако се формирањем насипа поремети водни
    режим, биљкама обезбедити довољну количину
    воде и правилно одводњавање терена

(1) (2)

нови ниво тла

стари ниво тла

нови ниво тла

стари 
ниво тла

потпорни зид

шкарпа
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H - ВИСИНА ДЕБЛА
      (од краја бусена до рамених грана)

R - ПРЕЧНИК БУСЕНА

трака за стабилизацију:
рафија или гума ширине 5-7 cm 

рамене гране

постојећe тло

малч:
исецкана кора дрвета минимално 7,5 cm

садна јама:
(два пута шира од пречника бусена)

анкер кочић o 5-7 cm 

смеша тресета и вештачког ђубрива

НАПОМЕНА:
1. Анкерисање се користи само ако је неопходно
    у ветровитим пределима.
2. Средства за анкерисање се уклањају после прве
    године. 

оса стабла
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R R/2

2R

R/2

постојећe тло

малч:
исецкана кора дрвета минимално 7,5 cm

садна јама:
(два пута шира од пречника бусена)

анкер кочић o 5-7 cm

уже

затезач

оса стабла

заштитна јутана трака ширина 5 cm,
обмотана 5-6 пута око стабла

смеша тресета и вештачког ђубрива

САДЊА САДНИЦА ЛИСТОПАДНОГ ДРВЕЋА
СА ВИШЕ ИЗБОЈАКА  

R - ПРЕЧНИК БУСЕНА

НАПОМЕНА:
1. Анкерисање се користи само ако је неопходно
    у ветровитим пределима.
2. Средства за анкерисање се уклањају после прве
    године. 
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R R/2

2R

R/2

R - ПРЕЧНИК БУСЕНА

НАПОМЕНА:
1. Анкерисање се користи само ако је неопходно
    у ветровитим пределима.
2. Средства за анкерисање се уклањају после прве
    године. 

постојећe тло

малч:
исецкана кора дрвета минимално 7,5 cm

садна јама:
(два пута шира од пречника бусена)

анкер кочић o 5-7 cm

уже

затезач

оса стабла

заштитна јутана трака ширина 5 cm,
обмотана 5-6 пута око стабла

смеша тресета и вештачког ђубрива

САДЊА ТИПИЧНОГ ЧЕТИНАРСКОГ ДРВЕЋА
(до 2 m висине и нижих стабала)
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ЛЕГЕНДА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА;

Ознака врсте Латински назив Народни назив Количина Висина Корен

Дрвеће:

1.

Шибље:

2.

3.

4.

5.

Перене:

6.

7.

8.

9.

10.

Sorbus aucuparia Јаребика 3 ком. 2,5 -2,7 m

Б/Б - балиран бусен

Pyracantha coccinea Ватрени грм 15 ком. 0,5-0,7 m

Spiraea x vanhouttei Ванхутова Суручица

ЈоргованSyringa vulgaris

Ловор вишњаPrunus laurocerasus

Iris pumila

Iris germanica

Патуљаста перуника

Перуника

ВинкаVinka major “Variegata”

Cineraria maritima

Stahis lanata Зекине уши

ПАРКИНГ

Б/Б

Б/Б

3 ком. 0,5-0,7 m Б/Б

5 ком. 0,5-0,7 m Б/Б

10 ком. 0,5-0,7 m Б/Б

КОН - контејнер

25 ком. - КОН

Цинерарија

25 ком. - КОН

2000 ком. - КОН

143 ком. - КОН

25 ком. - КОН
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ТИПИЧНИ ПРИМЕРИ САДЊЕ
ЖБУНАСТИХ ВРСТА И ПУЗАВИЦА

А) ТИПИЧНИ ПРИМЕРИ САДЊЕ ЖБУНАСТИХ ВРСТА

Б) ТИПИЧАН ПРИМЕР САДЊЕ  ПУЗАВИЦА УЗ ЗИД

коренов врат се поставља 2-3 cm више у односу на ниво
на ком је био док је биљка била у контејнеру/земљи

чанак формиран од ископаног
земљишта висине 8 cm

смеша тресета и вештачког ђубрива

смеша тресета и вештачког ђубрива

постојећe тло

садна јама:
(два пута шира од пречника саднице)

чанак формиран од ископаног
земљишта висине 8 cm

постојећe тло

садна јама:
(два пута шира од пречника саднице)

коренов врат се поставља 2-3 cm више у односу на ниво
на ком је био док је биљка била у контејнеру/земљи

надземни део мора имати одговарајући облик
карактеристичан за одговарајућу врсту/форму жбуна

орезати уништено, осушено и корење прорасло кроз отворе на контејнеру

орезати уништено, осушено и корење прорасло кроз отворе на контејнеру

садња на стрмим
теренима

садња на равним
теренима

ИЗГЛЕД СПРЕДА ПРЕСЕК

утипловане куке на зиду 
размак од око 60 cm

разапета жица између кука 
формира решетку

зид

биљку приљубити што више уза зид.
обезбедити размак од 15 cm између 

зида и стабла убог циркулације ваздуха

постојећe тло

садна јама:
(два пута шира од пречника саднице)
смеша тресета и вештачког ђубрива

малч:
исецкана кора дрвета

минимално 7,5 cm

оса стабла 

надземни део мора имати одговарајући облик
карактеристичан за одговарајућу врсту/форму жбуна

СУ:01.00.03

ГПС:01.00.03-008

Цртеж израдили:
Јована Ковачевић д.и.п.а. 

Урош Брзаковић д.и.п.а.

Октобар, 2011. год.
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ТИПИЧНА САДЊА ЛУКОВИЦА
СУ:01.00.03

ГПС:01.00.03-009

Цртеж израдили:
Јована Ковачевић д.и.п.а. 

Урош Брзаковић д.и.п.а.

Октобар, 2011. год.

крокус

зумбул

жути нарцис

патуљаста 
лала

лала

бели нарцис

НАПОМЕНА:
1. Одређене луковице могу захтевати другачију 
    дубину садње, пожељно је консултовати произвођача
    лукловица за тачну дубину.
2. Добро залити након садње.
3. Обезбедити дренажу у дубљим слојевима земљишта,
    уколико су она тешка или компактнија.

добро нивелисан хумусом богат површински
слој земље, у мешавину се додају коштано
брашно или ђубриво за луковице. 
након садње земљу не сабијати.

органски малч

завршни слој

Уобичајене пролећне луковице у припремљеним лејама

2,5 cm
5 cm

7,5 cm
10 cm

12,5 cm

баштенски ивичњак (опционо)

пажљиво уклонити део  травног
бусена и након садње га вратити

поставити луковицу 
чврсто на дно јаме

лишће уклонититек када
се само осуши и пожути

мешавинa површинског
слоја земље изнад луковица 

Уобичајене пролећне луковице у травњаку

размак садње варира у зависности од 
жељеног ефекта густине садње 
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САДЊА ДРВЕЋА НА ИЗГРАЂЕНИМ ПОВРШИНАМА
СУ:01.00.03

ГПС:01.00.03-010

Цртеж израдили:
Јована Ковачевић д.и.п.а. 

Урош Брзаковић д.и.п.а.

Октобар, 2011. год.

R R/2

2R

R/2

R - ПРЕЧНИК БУСЕНА

рамене гране

постојећe тло

малч:
исецкана кора дрвета минимално 5 cm

садна јама:
(два пута шира од пречника бусена)

смеша тресета и вештачког ђубрива

НАПОМЕНА:
1. Уколико је неопходно ради заштите од ветра
    и механичких оштећења дебла, поставља се
    корсет. Јутане или гумене траке се обмотавају
    око дебла и вежу за корсет.
2. Корсет се уклања после прве године. 

бионеразградиви материјал за спречавање
раста корова
застор

решетка

ситан
шљунак

црево за надодњавањe и аерацију O 5-10 cm

оса стабла


