
Размножавање ружа



Питање за проверу знања

1. На које начине можемо 

размножити руже?

Руже могу да се размноже на 

три начина:

2. резницама

1. из семена

3. калемљењем на подлогу



1. Размножавање ружа  

семеном

1. Чистим оштрим ножем 

расеците шипурак са одабране 

руже. Тупом страном ножа 

опрезно одвојите семенке.

2. Семенке ставите у 

пластичну кесу са влажном 

земљом и држите их 2-3 дана 

на собној температури. Затим 

их на 3-4 недеље ставите у 
фрижидер. 



3. Семенке појединачно 

посејте. Покријте их 

шљунком, обележите и 

ставите у хладно 

клијалиште.  

4. Младе биљке 

пресадимо у саксије 

пречника 3 cm.



2. Дрвенастом резницом

1. Одабрану здраву грану 

укосо одсеците. Уклоните 

листове и мекан вршни 

део.

2. Исеците је на резнице 

дугачке 23 cm. Доњи део 

одсеците право, а горе 

направите коси рез. Доњи 

део умочите у хормонски 

прах за укорењивање.



5. После неког времена из 

резнице ће се развити корен.

3. Направите ред са рупицама 

за садњу (на истом размаку и 

дубине 15 cm).

4. У сваку рупицу ставите резницу. 

Притисните земљу, залијте и 

обележите резнице.



3. Калемљењем

1. Одаберите цветну младицу 

дугу око 30 cm и одсеците је 

косим резом. 

Калемљење је процес спајања 

биљног материјала узетог са две 

различите руже да би се њихове 

вредности сјединиле. Успаван 

пупољак (племка) уметне се под 

кору непосредно изнад корена 

подлоге (одабране због бујности 

и отпорности).  



3. Држећи пупољак племке 

за репић одвојите грубо 

дрво од зелене коре. 

Уклоните дрво. Скратите 

репић отприлике на 1 cm. 

2. Гранчицу са одабраним 

пупољком држите тако да 

пупољак буде окренут надоле. 

Нож поставите изнад пупољка. 

Огулите пупољак са 2,5 cm

дугим „репићем“. 



4. Меканом сувом крпицом 

нежно очистите кору подлоге.

5. На 5-10 cm изнад нивоа земље на 
кори подлоге направите водораван 
рез дугачак 5 mm. Затим направите 
вертикални рез на горе тако да се 
споји са водоравним резом. 

6. Тупом страном ножа опрезно 
подигните кору зареза (насталог 
помоћу предходна два описана 
реза). 



7. Пупољак племке ухватите за 

лисну петељку и зашиљен крај 

уметните под кору подлоге. 

Пупољак пажљиво утисните 

испод прореза.

8. Да бисте обезбедили близак 

додир племке и подлоге, 

обмотајте око калема гумену 

траку за калемљење и 

причврстите шпенадлама. Трака 

ће постепено иструлити.


