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ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА БОРОВНИЦЕ 
 

  

Боровница припада јагодастим воћним врстама и последњих година је све 

заступљенија у структури воћарске производње ових врста воћака. Засади се подижу у 

целој Србији, мада се велики засади налазе и на територији АП Војводине, али се такође 

подижу и нови засади на територији јужног Баната. Разлог за повећање површина под 

овом воћном врстом је могућност остваривања добре зараде. Међутим, треба бити обазрив 

с обзиром да је производња ове воћне врло захтевна и да тражи врло специфичне услове за 

успешан узгој. 

 Оно што по питању агроеколошких услова пре свега не погодује узгоју боровнице 

на простору јужног Баната је надморска висина и земљишне карактеристике. Оптимална 

надморска висина је од 300 до 800 м надморске висине, а сама надморска висина има 

утицај и на друге климатске услове који су повољнији на нешто вишим надморским 

висинама. 

 У односу на остале јагодасте воћке боровница има другачије захтеве по питању 

земљишта. Највише јој одговарају лака, растресита, пропусна и плодна земљишта са око 7 

до 10% хумуса, затим 8 до 10 мг фосфора на 100 г ваздушно сувог земљишта, око 20 мг 

калијума на 100 г ваздушно сувог земљишта и pH вредност од 4,2 до 4,8 која је јако битна 

јер се у овим условима развија симбиозна гљива (Hymenoscyphus ericae) која врши 

усвајање хране и воде с обзиром да корен боровнице нема добро развијене коренове 

длачице. Поред pH вредности битан је и електрокондуктивитет који не би требало да је 

виши од 2 dS/m. Такође, земљиште не би требало да садржи вишеод 30% минерала глине. 

С обзиром на наведене карактеристике које су нам неопходне за успешан узгој, неопходно 

је пре заснивања обавити хемијске анализе земљишта и на основу њих извршити 

одговарајуће мелиоративне мере. 

 У нашим условима је врло ретко потребно подизати pH вредност односно вршити 

калцификацију, уместо тога готово увек је неопходно вршити ацидификацију односо 

обарање pH вредности. Ово се ради применом елементарног сумпора (S2).Ацидификацију 

треба обавити једну годину пре садње боровнице. Елементарни сумпор можемо унети 

једнократно или двократно. Једнократно се може унети током септембра, при чему је 

иницијални пад pH вредности спорији, док у летњем периоду долази до убразаног пада pH 

вредности. Цео процес готов је у периоду од годину дана. Када се двократно уноси 

сумпор, први пут (50% планиране количине) се додаје крајем јуна, а три месеца касније, у 

октобру се додаје друга половина.  

Миливојевић (2015) наводи да у циљу иницијалног обарања pH вредности са 5,6 на 

4,7 треба унети 1200 кг/ха елементарног сумпора, у два наврата.Прва доза у априлу, а 

друга почетком јула месеца. У периоду топлих дана долази до бржег обарања pH 

вредности. 

 Ацидификацију, односно примену елементарног сумпора, није неопходно радити 

уколико је pH вредност земљишта нижа од 5,5. 
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Табела 1. Ацидификација земљишта, додавање елементарног сумпора (кг/ха) за снижење 

pH вредности на 4,5 зависно од типа зељмишта (Mitchigan State University Extension) 

 

Тренутна pH 

вредност 

ТИП ЗЕМЉИШТА 

Песковито 

земљиште 
Иловасто земљиште 

Глиновито 

земљиште 

5 350 1060 1600 

5,5 700 2060 3200 

6 1050 3080 4600 

6,5 1320 4040 6060 

7 1680 5120 7260 

 

 Уколико само треба одржавати pH вредност или благо снизити то можемо постићи 

употребом физиолшки киселих ђубрива, која свакако треба користити јер она поред 

минералних киселина које користимо приликом припреме воде за заливање такође обарају 

pH вредност заливне воде.  

 Годишњом применом од 200 кг/ха ђубрива уреа умањује pH вредност земљишта за 

0,1 и за 0,2 уколико се користи амонијум сулфат. 

 У циљу подизања садржаја органске материје користе се различити типови киселог 

тресета и пиљевине четинара. Количина ових материја зависи од тога која количина 

органске материје се већ налази у земљишту као и која је pH вредност земљишта. И тресет 

и пиљевина четинара имају утицај на обарање pH вредности.  

 Боровница се на земљишту може гајити тако што се садња обавља у јамиће ( 

димензије 50 x 40 цм), у ровове (80 цм ширине и 30-40 цм дубине) или на гредице 

(банкове) ширине 50 до 80 цм са 15 до 30 цм висине). Најчешће је у примени садња на 

банковима када се ради о садњи боровнице директно на земљишту. 

Банак односно гредица на коме се врши садња боровнице може бити израђен само 

од земљишта коме је регулисана pH вредност и садржај других макро елемената, или 

уколико уколико је ниво органске материје низак онда је неопходно унети кисели тресет и 

пиљевина четинара који се мешају са земљом и онда се подиже банак. Потом се на 

банковима отварају садна места у које се сипа од 25 до 32 л супстрата (кисели тресет и 

компостирана струготина четинара у односу 1:3 и додатак перлита). Садњу боровница 

која се најчешће налазе у саксијама од 2 до 5 л запремине вршимо у ове јамиће попуњене 

супостратом. 

Када се овако обави припрема земљишта посађена боровница ће имати оптималне 

услове за успевање. Наравно, јако је битно извршити и проверу квалитета воде и 

корекцију према потреби и уз употребу модерне технологије увек обезбеђивати 

одговарајућу pH вредност и елекотркондуктивитет (1,2 до 1,5 dS/m). У циљу заштите али 

и постизања бољих микроклиматских услова неопходна је и противградна мрежа. 


