
ВАЂЕЊЕ ЛУКОВИЦА
-понављање



Одрежите стабљике са луковица маказама за резидбу након што се 
цвет осуши. 

Ово помаже у спречавању 
да луковица троши више 

енергије него што је 
потребно. Орежите што 

ближе дну стабљике. 
Оставите листове. 



ПИТАЊЕ

Када се сече стабљика луковице?

(заокружи слово испред тачног одговора)

а) Када се цвет осуши                                      б) Док је цвет у пупољку



Након периода цветања, листовима ће требати око 6 недеља да 
пожуте и осуше се. 

Не заливајте луковице док се 
лишће суши. Повремена киша 
је у реду, али ако је тло 
превлажно, оне ће почети да 
труну.



ПИТАЊА

Подвуци тачне реченице.

а) Не треба заливати луковицу 
након резања стабљике док се 
листови не осуше 

б) Обилно залити луковице 
након резања стабљике

а) Ако је тло превлажно, оне ће 
почети да цветају

б)

Ако је тло превлажно, 
оне ће почети да труну.

1.

2.



Окопајте земљу око 
луковице ашовом и 
извуците луковицу из 
земље.

Кад се сви листови осуше, можете ископати луковицу из земље или 
саксије.



Када се ваде луковице из земље?

(заокружи слово испред тачног одговора)

а) када се сви листови осуше.                  б) када су листови још зелени.

ПИТАЊЕ

жути листови зелени листови



Уклоните лишће и 
корење са дна луковице. 
Листове би требало лако 
уклонити руком јер су 
суви. У супротном, 
користите маказе за 
резидбу да бисте одсекли 
лишће и корење. Исеците 
што ближе луковици без 
оштећења.



Подвуци тачну реченицу.

ПИТАЊЕ

а) Листове и корење је потребно уклонити након вађења луковица. 

б) Листове и корење не треба уклонити након вађења луковице. 



Очистите прљавштину са луковица папирним убрусом. Уклоните 
земљу или црве који могу бити присутни. 



Сушите луковице на 
хладном и сувом месту 2 
дана ван сунца. Најбоље 
је чувати их у гаражи или 
на сеновитом месту на 
отвореном. Ако се 
луковице чувају на сунцу 
или у влажним условима, 
луковице ће задржати 
влагу и трулити.

Два дана



ПИТАЊЕ

Где је најбоље чувати луковице? 
Ставити знак у квадратић испод тачне слике.

а) на сеновитом месту б) на осунчаном или влажном месту



Прегледајте луковице које сте сакупили и проверите да ли постоји 
промена боје која би указивала на труљење или болест. 

Луковице треба да изгледају 
пуне и чврсте, уместо да буду 
мекане и смежуране. 



ПИТАЊА

Ставити знак у квадратић испод тачне реченице.

а) Луковице треба да 
изгледају пуне и чврсте

б) Луковице треба да буду 
мекане и смежуране. 


