
Размножавање 

собног цвећа

Собно цвеће гајимо

због лепог лишћа

или цветова.  



1. Размножавање 

семеном

1. Дно саксије 

покријемо крупним 

шљунком.

2. Саксију

напунимо земљом                                       

за сетву.

4. Помоћу папирића 

равномерно 

поспемо ситно семе.

3. Ситно семе                

помешамо са  

ситним песком.      

5. Семе покријемо

танким слојем ситног

песка или земље.

6. Залијемо и 

покријемо 

провидном 

кесом.

Крупно семе

утиснемо дубље

у земљу. 

Пре почетка рада са земљом и биљкама

обавезно ставити рукавице
и обући радни мантил. 



2. Размножавање 

листом

1. Са биљке 

одсечемо лист 

са што дужом

дршком.   

2. Лист ставимо у посуду

са водом или у земљу 

помешану са песком.

3. Из листа ће се развити корен, а након тога и нове младе биљке.

Афричка љубичица



Оштрим ножем

на листу

исечемо жилице.  

Лист положимо на земљу и на

њега ставимо пар каменчића.

Из листа ће 

нићи нова биљка.

Бегонија



Сансеверија

1. Са биљке оштрим

маказама или ножем

одсечемо лист.

2. Изрежемо лист на 

комаде од 2,5cm.

3. Просушимо 

изрезане делове. 

4. Просушене делове

листова пободемо у песак.

5. Из листа ће

се развити

корен, а након

тога и нове

младе биљке.



3. Размножавање 

дељењем
1. Биљку залијемо сат времена 

пре поступка дељења. Једном 

руком придржавамо биљку, а 

другом дно посуде,  док биљку 

полако не извадимо.

2. Одстранимо истрошену

земљу лаганим протресањем

или прстима тако да корење 
постане видљиво.

3. Ручно или посебним

виљушкама поделимо 

биљку на неколико делова,
сваки са корењем које му 

припада.

4. Издвојене 

делове 

биљке 

посадимо.

Калатеја



4. Размножавање 

пелцером (резницом)

1. Са биљке одсечемо 

део стабла са 

листовима (пелцер).
Хибискус

Пелцер је део 

стабла са листовима.

2. Укосо исечемо

доњи део

стабљике.

4. Пелцер стављамо

у посуду са водом или 

саксију са земљом и песком.

5. Саксију покријемо
провидном фолијом.

6. После два-три 

месеца пелцер 

ће пустити корен.

3. Одсечемо

доње листове.



Одсечемо младу биљчицу и 

ставимо је у воду или у земљу.

Младе биљчице саме падају на 

земљу и закорењују се. Можемо и 

ми да их лагано откинемо и 

спустимо на земљу.

Неке биљке стварају мале биљчице.

Хлорофитум

Каланхоја

„мајка са хиљаду кћери“



Посебно треба

бити опрезан 

при раду са 

кактусима 

зато што 

имају бодље. 

Кактус „зечије уши“

Питање за проверу

знања
1. Наброј начине 

размножавања 

собног цвећа.


