
Нега собног цвећа



Сваку нову биљку коју унесемо у кућу треба 

пажљиво да прегледамо. Ако је биљка 

болесна заразиће и друге биљке.

Увек бирати 

здраву биљку!



Да би биљка расла, развијала се и 

остала здрава морамо јој пружити 

основне природне услове. А то су:

Питање за проверу знања

1. Који су природни услови за раст 

и развој биљке?

светлост

вода

топлота

храна



Светлост

Биљкама је потребна светлост да би 

обављале процес фотосинтезе. Зато их 

треба ставити на добро осветљено 

место, без директног сунца. 

Уколико биљка има флеке

које изгледају као да је спаљена,

то је знак да јој смета директно сунце.

Уколико биљка губи боју у листовима,
то је знак да јој треба више светлости.

Да би упили што више светлости 

листови треба да буду чисти.

Бришите их влажном крпом или

туширајте млаком водом.



Вода

Биљке морамо редовно заливати. 

Неке чешће, а неке ређе (у зависности 

од биљне  врсте). Пре заливања 

проверимо да ли је земља сува, јер 

већина собних биљака увене од 

превише заливања. Вода са чесме 

има хлора, па је потребно да одстоји у 

флаши један дан. Биљке заливамо 

ујутру или увече. Никад их не 

заливамо хладном водом. Лети је 

биљкама потребно више воде него 

зими. Да би биљке боље упијале воду 

земља треба да буде растресита 

(штапићем полако разбити покорицу 

земље).



Већина биљака се залива 

одозго.

Биљке са меснатим стабљикама 

(афричка љубичица, циклама) се 

заливају одоздо. Биљкама је потребно 

око 20-ак минута да упију воду. 

Преостала вода у подметачу се просипа.



Већини собних биљака прија 

орошавање. Орошавање је 

прскање лишћа водом (која је 

одстојала један дан). При том 

користимо ручну прскалицу. 

Биљку орошавамо увече (никад 

по јаком сунцу). Орошавање не 

подносе биљке са длачицама на 

листу (афричка љубичица).



Топлота

Већини биљака, као и нама, 

одговара собна темперетура (око 

20 степени). Промаја и нагле 

промене температуре могу да 

делују стресно на биљку. Не воле 

ни сув ваздух, па просторије треба 

редовно проветравати, а биљку 

орошавати. 

Уколико лишће на биљци жути, не 

одговара јој температура. Увеле и 

пожутеле листове уклонити оштрим 

маказама.



Прихрањивање

Биљка брзо потроши храњиве састојке из 

земље. Можемо је хранити на два начина:

1. преко корена

2. преко листа

Ђубриво можемо пронаћи у разним облицима.



Пресађивање

Када биљка порасте корен испуни 
саксију. Корен који пробија кроз дно 

саксије указује на то да је биљци 
потребна већа саксија. 

Употребите саксију која је само 2-3 cm

шира од старе. Не треба пресађивати 

биљку у превелику саксију, јер може 

доћи до сувишног задржавања воде.



Биљне болести

Биљке морамо да негујемо, јер 

ће изгубити своју природну 

отпорност и лако ће оболети. 

Разне промене на биљци могу 

да укажу на то да је биљка 

болесна.



Бактеријске

болести

Вирусне

болести

Биљне болести најчешће 

проузрокују бактерије, 

вируси, гљивице и инсекти. 



Када приметимо да је биљка 

болесна преносимо је у другу 

просторију како би спречили 

ширење даље заразе. Све 

оболеле делове  уклањамо. 

Када је  потребно биљку 

прскамо одговарајућим 

хемијским средстом. 

Гљивичне

болести

При употреби хемијских 

средстава треба се 

придржавати упутства и треба 

ставити заштитну опрему 

(маску, наочаре, рукавице и 

радни мантил). Третирање 

биљке хемијским средством 

обавља се на отвореном.



Лисне ваши су мали инсекти 

који нападају биљке. Налазе се 

са доње стране листа. Они сишу 

биљне сокове, што проузрокује 

пропадање биљке. 

Трипси су ситни и штетни 
инсекти које можемо наћи са 
доње стране листа. Њихове 
бледожућкасте ларве сишу 
биљне сокове, а одрасли лете. 
Нападнути листови жуте, вену, 
што на крају изазива пропадање 
целе биљке.



Црвени паук напада готово све собне 

биљке. На лишћу се могу запазити 

жућкасте мрље, а са његове доње 

стране се налази паук црвене или 

наранџасте боје. 

Када приметимо инсекте на 

биљкама морамо их 

пренети у другу просторију. 

Како би уклонили инсекте, 

биљку треба туширати и 

брисати јој листове. Када је  

потребно биљку прскамо 

одговарајућим хемијским 

средстом.

Питање за проверу знања
1. Шта проузрокује биљне болести?


