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РЕЗИДБА И ФОРМИРАЊЕ УЗГОЈНОГ ОБЛИКА „ВИТКО ВРЕТЕНО“ 

КОД РАЗЛИЧИТИХ КАТЕГОРИЈА САДНИЦА ЈАБУКА И КРУШАКА 

 

 Зимска резидба односно резидба на зрело представља једну од основних мера које 

спроводимо током експлоатације засада. Ова мера почиње одмах након садње воћака. У 

том периоду се врши формирање узгојног облика који је у највећем броју случајева витко 

вретено када су у питању интензивни засади јабука у крушака. 

Витко вретено је узгојни облик код кога имамо дебло, стожину односно централну 

вођицу и продужницу. Бочно су спирално распоређене гране на размаку од око 20 цм, чија 

се старост током експлоатације креће од 1 до 4 године, након чега се врши њихова замена 

резидбом на „чеп“ односно „патрљак“ дужине 5 до 10 цм. Сам период формирања овог 

облика зависи од више фактора, али пре свега од старости садница. Двогодишње саднице, 

такозване „книп“ или „магнум“ саднице, су већ по изласку из растила имају у великој 

мери оформљену круну, па је формирање крајњег облика круне и стабла пре свега брже, 

али и знатно лакше. 

 

 

Слика 1. Тек посађене „магнум“ саднице, почетак јуна 

Такође, за разлику од садница које произведене током једне године, такозване 

деветомесечне саднице, двогодишње саднице долазе са одређеним бројем превремених 
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грана и дају озбиљан род већ у другој години. Код двогодишњих садница, превремене 

гране, бочне гране, се прекраћују по садњи, при чему интензитет прекраћивања зависи од 

размака садње, односно најниже превремене гране се крате на пола дужине самог размака 

садње, а гране изнад још оштрије. Овиме се постиже да се биљка у првој години након 

садње ипак растерети рода, а за узврат испод сваког пресека се развија 2 до 4 краће родне 

гране. Поред прекраћивања врши се изолација врха саднице, при чему се сам врх не крати 

уколико није знатно дужи од 50 до 60 цм, у супротном се крати на ову дужину посматрано 

од последње превремене гране. Бочне гране треба и додатно повити након резидбе 

уколико већ нису под углом од 90 до 120 степени. Формирање витког вретена се углавном 

навршава кроз 3 до 4 године у случају употребе оваквих садница. Процес из године у 

годину током формирања је сличан. Нове бочне гране, уколико нису предуге се не 

прекраћују, већ се само повијају, с тим да се повијају гране у доњој трећини односно 

половини стабла, док се више гране у врху не повијају. Када је у питању повијање треба 

имати у виду да и сами плодови могу обавити ову меру уместо нас. Продужница односно 

грана која води раст се не прекраћује све док стабло не достигне пуну висину, она се 

прекраћује само уколико је дужа од 60 цм, а уједно се врши и изолација продужнице што 

подразумева одсецање прве две до три гране испод ње које су сличне снаге, тако да не 

остане никакав остатак односно патрљ, односно те гране које су конкурентне одабраној 

вођици се секу до основе. Бочне гране које су дебље од ½ дебљине централне вођице се 

избацују „холандским/косим резом“ и из чепа који остаје се јавља нов младар као замена. 

Гране које су врло оштрог угла гранања и које се не могу повити се такође орезују тако да 

се развије нов младар. 

 

Слика 2. Кос рез и патрљак (чеп) и појава новог младара почетком априла 
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Код обичних „штап“ садница, односно једногодишњих процес је мало другачији. 

Сама садница се прекраћује на дужину од 80 до 120 цм изнад површине земље. 

Прекраћивањем постижемо развој нових грана које ће узети карактер родних грана. Када 

прекратимо оштрије садницу можемо очекивати развој јаких, чак и превише потентних 

нових грана, и из тог разлога боље је вршити прекраћивање на висини од 110 до 120 цм од 

површине земље, с тим да је често потребно вршити ровашење коре са циљем да се 

уједначеније и у већем броју развију бочне гране, у зонама где немамо гране. Сама 

резидба воћке односно, продужнице и бочних грана, као и мере повијања су исте као што 

је наведено код двогодишњих садница с тим да све то касни 1 до 2 године у односу на 

њих.  

 

Слика 3. Једногодишња садница јабуке, 14 мај. у другој години након садње 
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Слиа 4. Једногодишња садница крушке, мај месец друга година садње 

У тренутку када саднице достигну висина од 2,8 до 3 м, тј. када се причврсти за 

четврту жицу, може се рећи да је формирање овог узгојног облика завршено и зимска 

резидба у наредном периоду је резидба која за циљ има постизање баланса између родног 

и вегетативног потенцијала и одржавање облика који је настао у току периода формирања 

узгојног облика. 


