
Кактуси



Већина кактуса живи у пустињама и топлим пределима. Кaктус је биљка 

која складишти воду у себи (тако опстаје  у сушним условима). Реч 

кактус је настала од грчке речи кактос што значи бодљикава биљка.

Кактуси су вишегодишње биљке.



Кактуси имају бодље различитих величина

(у зависности од врсте). Бодље штите 

биљку.



Због бодљи при раду са кактусима морамо носити дебље заштитне

рукавице. Можемо користити и разне хватаљке. Маказе или нож морају 

бити оштри и чисти.



Кактуси могу бити разних боја,величина и облика 

(лоптасти, дугуљасти, грмолики, стубасти,..)



Због њихове разноликости пружају нам много могућности за 

аранжирање у разне жардињере.



Уколико желимо да засадимо више кактуса у једну посуду:

5. Садимо их; 4. Вадимо кактусе из саксија; 

3. Стављамо земљу;
2. На дно посуде 

стављамо дренажу; 
1. Одаберемо кактусе; 

6. Додајемо још земље 

и залијемо их. 



Кактуси се заливају кад је земља потпуно сува (земља треба да се 

исуши између два заливања). Заливамо их са пуно воде и обавезно 

вишак воде из подметача просипамо. Током лета кактусе је довољно  

заливати једном недељно. Мање биљке чешће заливамо.

Од новембра до марта кактусе треба држати на хладном 

и сувом месту, где температура не прелази 10 степени. У 

овом периоду не треба их заливати, јер ће тако већина 

кактуса створити пупољке и цветати.



Кактуси имају разноврсне  цветове.



Кактуси јако воле сунчеву светлост. После зиме кактуси се 

постепено износе на светло. Када се прилагоде  већина кактуса воли 

директно сунце, мада неке врсте воле сеновита места.



Пресађивање кактуса, док су још мали, обавља се једном годишње. Када 

су већи пресађујемо их једном у 3-4 године. Саксија треба да је 2-3 cm

шира од старе. На дно саксије стављамо дренажу, па земљу. Земљу увек 

помешамо са песком. Кактус полако извадимо из старе саксије и ставимо 

на средину нове. Додамо још земље и залијемо.

Због бодљи при раду са кактусима морамо 

носити дебље заштитне рукавице.



Кактусе можемо да гајимо као собне биљке.



Када дође топло време можемо их изнети напоље.



Питања за проверу знања

1. Шта кактус складишти у 

себи?

2. Зашто морамо да носимо 

дебеле заштитне рукавице 

при раду са кактусима? 

3. Да ли кактуси цветају?

4. Да ли кактуси воле сунце?


