
AРАНЖИРАЊЕ ЖАРДИЊЕРА



Жардињера је већа декоративна посуда за биљке.



Жардињере могу да буду направљене од различитог материјала: 

бетона, камена, пластике, керамике, метала, дрвета... Величина може да 

буде различита од десетак центиметара до неколико метара.



За аранжирање жардињера се углавном користи саксијско цвеће (ређе 

и сезонско када су жардињере напољу). Саксијско цвеће делимо на две 

групе:лисно декоративне врсте и цветно декоративне врсте.

Лисно декоративне врсте (биљке које 

гајимо због лепих, декоративних 

листова).

Цветно декоративне врсте (биљке које 

гајимо због лепог, декоративног цвета).



Основни принципи аранжирања

Ако се жардињера налази уза зид,онда 
највиша биљна врста иде уза 
зид.Испред ње постављамо биљке 
средње висине,а у првом плану су 
сасвим ниске врсте или пузавице.

Уколико је жардињера постављена  у средишњем делу 
просторије треба да је тако аранжирана да лепо изгледа 
са свих страна.Овде највиша врста се поставља у 
центар жардињере,биљке средње висине око ње,а 
најниже врсте уз ивицу жардињере.

При аранжирању саксијског цвећа у жардињеру треба да 

поштујемо основне принципе аранжирања. Биљке треба да 

буду правилно распоређене према висини, боји и облику 

листова и цветова. Све биљне врсте треба комбиновати 

тако да се добије једна складна композиција интересантна, 

како по линији и облику, тако и по боји.

Када је у питању висина, биљке

постављамо степенасто.



Када бирамо биљке морамо водити рачуна да имају сличне захтеве:

према заливању, светлости, топлоти.



1. При одабиру жандињере гледамо да ли има отвор(рупу) кроз који ће да 

отиче сувишна вода.

3. Да земља не би запушила отвор, на дно жардињере ставља се дренажни 

слој (шљунак, стиропор, комадићи изломљене саксије). 

4. Преко дренажног слоја се ставља одговарајућа смеша земље. 

Жардињера се напуни земљом до пола.

шљунак стиропор комадићи 
изломљене саксије 

Садња цвећа у жардињере

2. Пре рада са земљом обавезно

ставити рукавице. 



5. Свакој биљци одредимо место

где ће у жардињери стајати. 

6. Вадимо биљке из саксија и садимо у жардињеру.

7. Када све биљке засадимо додамо још земље до одређене висине (односно да 2

cm од горње ивице остану слободна). Да када заливамо вода не би падала преко 

жардињере. 

8. Залијемо биљке.



Ако биљке правилно негујемо, овако ће изгледати:



1.  Количина и учесталост заливања зависи од 
врсте биљака у жардињери. Најпогоднија вода за 
заливање је вода која је одстојала један дан.Биљке 
заливамо ујутру или увече (никад по јаком сунцу).

2. Орошавање је прскање лишћа водом (која је 
одстојала један дан). При том користимо ручну 
прскалицу.

3. Плевљење (уклањање корова) и прашење 
(разбијање покорице са површине земље).

4. Прихрањивањем биљкама обезбеђујемо 
снажан раст и отпорност на болести.

5. Потребно је стално контролисати биљке. Када 
приметимо оштећене и осушене листове треба их 
одмах уклонити. Листове треба редовно брисати 
да се не сакупља прашина.

Нега биљака у жардињери



Поред цвећа у жардињере можемо додати каменчиће,

интересантне детаље од дрвета, метала...



Жардињере могу да украшавају наше куће,пословне просторе…



Жардињере могу да украшавају наше прозоре, терасе, дворишта, 

вртове, тргове, паркове, улице...



Питања за проверу знања:

1. Шта је жардињера?

2. Од каквог материјала могу 

бити направљене жардињере?

3. Како садимо цвеће у 

жардињери?


