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РЕЗИДБА БОРОВНИЦЕ 
 

 Резидба боровнице је једна од најважнијих помотехничких мера којом се 

обезбеђују максимални приноси и квалитет током експлоатације засада. Резидбу треба 

вршити сваке године, без изузетка, а у већини случајева треба додатно вршити и зелену 

резидбу. У првим годинама узгоја резидбом се подстиче раст и развој биљке, и правилно 

формирање жбуна уз постизање мањих приноса који сваке године постају већи. У периоду 

прве вегетације, ретко и друге, не смемо дозволити да биљке цветају и плодоносе јер то 

може да услови стагнацију у развоју као и лоше приносе у наредних неколико година. 

Након што се жбун оформи и постигне се пуна величина, биљка улази у пуну родност, 

што је најчешће у петој години, и тада резидба има циљ да обезбеди високе и редовне 

приносе, што бољег квалитета.  

 Интензитет резидбе доста зависи од самог жбуна, односно сорте и услова гајења. 

Код жбунова које гајимо у земљишту резидбом уклањамо све старе гране док 

фаворизујемо дуже и усправне гране. Међутим, уколико се жбун гаји у саксији поред 

резидбе жбуна, када корен досегне до зидова саксије и ту крене са да се увија и гомила 

потребно је орезати крајеве корена и дела супстрата заједно са кореном што је врло ретко, 

а сама резидба надземног дела прати интензитет резидбе корена. Родне гранчице које 

остављамо на жбуну приликом резидбе треба да буду дуге барем 15 цм, а идеално 20 до 25 

цм дужине. На врху ових летораста се налази већи број цветних пупољака, најчешће 6 до 

8, али може их бити и више (10+). Идеално је да пупољци заузимају трећину до половине 

дужине тих јаких летораста јер у таквом односу имамо добар баланс између вегетативне 

масе, формирање нових младара и квалитета плода. Цветни пупољци су дебељушкасти 

округластији и лако се препознају у односу на вегетативне који су тањи и шпицастији. 

Сваки цветни пупољак садржи од 6 до 8 цветова у просеку. Због чињенице да су цветни 

пупољци на врху летораста, не препоручује се прекраћивање летораста, већ само 

уклањање целих грана које су вишак односно прореда једногодишњих грана. Све друге 

гране, које су танке и кратке, ниско-растуће и болесне се уклањају из жбуна. Гране 

можемо уклањати појединачно, маказама или просто заламањем гранчица, а могу се 

уклањати цели делови жбуна, вишегодишњи делови обрасли кратким и слабим родним 

гранчицама. Краће и тање родне гранчице поред нижег родног потенцијала и лошијег 

квалитета плодова, раније цветају због чега чешће долази до измрзавања дејством позног 

пролећног мраза па је то још један разлог за њихово уклањање. Леторасти уколико су 

предуги се прекраћују за 10 до 15 цм испод висине самог жбуна, док се нови изданци, 

уколико су дужи, крате на 40 до 50 цм изнад земље, чиме се подстиче њихово 

разгранавање. У супротном такви дуги леторасти дају род на периферији жбуна и брзо 

оголе због чега се врши њихова замена и пре него што је иначе потребно.  
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 Замена изданака се врши када достигну четврту годину, најкасније шесту годину 

старости, а годишње је циљ да се уклони око 20% старијих грана сваке године. Сам жбун 

треба да има највише 15 грана које иду из земље старости 1 до 5 година, односно у жбуну 

треба да буде 8 до 10 здравих и јаких грана старости 2 до 5 година, и 2 до 3 нове 

једногодишње гране. Уклањање старих грана, код високожбунастих сорти, се врши до 

основе тако да се уједно и испровоцира развој нових изданака са корена биљке, док код 

сорти боровнице „зечје око“ се прекраћивање старих грана врши на 15 до 30 цм изнад 

земље па замена долази из спавајућих пупољака. 

 

 

Слика 1. Орезан жбун боровнице пре почетка треће вегетације 

             

Слика 2. и 3. Жбун боровнице, сорта „Duke“, пре и после резидбе, крај треће вегетације 
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 Уколико након резидбе остане превелики број грана и пупољака, род ће бити ситан 

и лошег квалитета, односно биће мали проценат прве класе, а поред тога тако велико 

оптерећење родом условљава лош развој цветних пупољака за следећу годину. Саму 

резидбу најбоље је вршити крајем зиме односно у рано пролеће, јер је тада прошао период 

јаких зимских мразева, а сама вегетација још није почела. Такође, у овом моменту се могу 

видети штете настале од евентуалног мраза, а поред тога јасно је видљиво који су то 

родни пупољци и какав је родни потенцијал жбуна и гранчица. 


