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Сажетак
Високоинтензивна и високопрофитабилна производња воћа подразу-

мева правилну и правовремену примену неопходних агро и помотех-
ничких мера. Поред осталих, једна од посебно значајних мера је избор 
и формирање одговарајућег узгојног облика. Циљ овог рада је да произ-
вођачи воћа сагледају предности и недостатке појединих узгојних обли-
ка и изврше избор најпродуктивнијег система гајења за одређену врсту, 
односно комбинацију сорта/подлога. У земљама са развијеним воћар-
ством усвојен је концепт густе садње са узгојним облицима „на дохват 
руке“. Крајњи резултати код таквих узгојних облика су редовна и висока 
родност са плодовима одличног квалитета. Тренутно у Србији велики 
број таквих вишегодишњих засада формиран је или је у фази подизања. 

Abstract
Highly intensive and highly profi table fruit production means proper and 

timely implementation of the necessary agro-management practices. Among 
others, one of the particularly important measures is the selection and for-
mation of appropriate training system. The aim of this manuscript is to help 
fruit producers to perceive the strengths and weaknesses of each individual 
training system and make a selection of the most productive one for a par-
ticular species, or for a combination of cultivar/rootstock. In the countries 
with developed fruit production the concept of dense growing with “easy to 
reach” systems have been adopted. Those training systems are giving high 
yields and fruits with of excellent quality. Currently, in Serbia, a large number 
of such orchards have already been formed or are in the process of planting.
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Увод
У биолошком погледу, поједине врсте и 

сорте испољавају склоност ка формирању 
различитих облика круне (са вођицом или 
без ње, компактне, ретке, издужене, елип-
тичне, округласте итд.), што се у производ-
ној пракси може примењивати или значај-
но одступати од наследних особина врсти 
/ сорти [14, 19, 20].

Хоризонтална пројекција круне воћака, 
слободно развијених у природи, има круж-
ни облик, а вертикална пројекција код већег 
броја врсти је пирамидална [15, 16, 18].

У условима савремене воћарске произ-
водње срећемо велики број веома разли-
читих система гајења и узгојних облика. 
У основи постоје два система гајења воћа-
ка: гајење воћака са круном у простору и 
гајење воћака са круном у једној равни.

У оквиру једне и друге групе среће се 
већи број узгојних облика, као резултат 
мањег или већег деловања човека при њихо-
вом формирању [9, 11, 12, 13]. Неки узгојни 
облици су интересантни само за окућнице 
због своје декоративности, док је у условима 
високоинтензивног воћарства улога човека 
у формирању различитих облика круне та-
кође велика и усмерена на облике у форми 
„живих ограда“ или „живих зидова“ (разне 
палмете), односно система густе садње, где 
преовлађују различите форме витких вре-
тена и његових модификација [5, 7].

Са становишта учешћа човека у форми-
рању одговарајућих узгојних облика извр-
шена је подела на следеће групе: природни 
облици, полувештачки (полудириговани 
– прелазни) облици и вештачки (диригова-
ни) облици.

Код природних облика учешће човека 
у њиховом формирању и одржавању је не-
знатно и обично везано за уклањање сувих 
и поломљених грана.

Код полувештачких узгојних облика 
учешће човека у њиховом формирању је 
знатно веће и повезаноје са условима по-
луинтензивне воћарске производње. У 
ову групу узгојних облика спадају: обична 

етажна пирамидална круна, побољшана 
пирамидална круна, комбинована (аме-
ричка) круна, котласта круна и побољшана 
котласта круна.

У интензивној воћарској производњи 
користе се вештачки облици, који зна-
чајно одступају од природних тежњи вр-
сте и сорте [2]. Учешће човека у њиховом 
формирању је велико, посебно ако круна 
поред производне има и наглашену естет-
ску функцију. Данас постоји велики број 
вештачких узгојних облика који по форми 
могу бити спљоштени и сферични, а мно-
ги од њих поседују елементе више узгојних 
облика. За савремену воћарску производњу 
од посебног значаја су: правилна палме-
та са косим гранама, неправилна палмета 
са косим гранама, вретенасти жбун, витко 
вретено и његове модификације [8, 21]. У 
неким земљама може се срести: палмета 
са хоризонталним гранама (правилна, не-
правилна), виласта или ипсилон палмета, 
веријерова палмета, немачка и холандска 
жива ограда, Лепаж, Маршанд, Buse-Tomas, 
вертикалне и хоризонталне кордунице и 
друго [3, 4, 6].

У најновије време срећу се узгојни обли-
ци као што су: хајтек, жбунаста ваза, верон-
ско вретено, воћњаци ливаде, системи пу-
них поља, колумнар типови и други [1, 10].

Од узгојних облика у савременој воћарској 
производњи захтева се једноставно форми-
рање и лако одржавање, висока производња 
по јединици површине, добар квалитет пло-
да, могућност примене савремене механиза-
ције у свим производним процесима. 

Резидбу у овом периоду треба прилаго-
дити захтевима сорте и подлоге, узгојоном 
облику, водећи рачуна и о климатско-едаф-
ским факторима и факторима климе [17].

Раније коришћени узгојни облици

Побољшана пирамидална круна

Овај узгојни облик припада групи по-
лудиригованих круна, код које су основне 
скелетне гране распоређене дуж централне 
вођице на међусобном растојању 30–40 cm.
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Највише одговара средње до бујним ка-
лемкомпонентама, које испољавају тежњу 
ка формирању овог облика круне. Фор-
миран облик има 6–8 скелетних грана, 
при чему свака трећа грана затвара круг. 
У годинама формирања узгојних облика 
(3–4 год.) код бујнијих компонената могу се 
у једној години остављати будуће скелетне 
гране, с тим да се то никако не сме чинити 
у првој години.

Угао гранања се повећава са висином, 
тако да код прве скелетне гране износи 
45°, а код осталих се креће од 55 до 65°. 
На основним скелетним гранама форми-
рају се секундарне скелетне гране, такође 
на растојању 30–40 cm. За успешно плодо-
ношење тражи већи размак садње у реду 
и између редова (хранидбени простор): 
4 x 4 m; 4 x 5 m; 5 x 5 m; 6 x 5 m; 6 x 6 m, 
6 x 7 m итд. Најбољи резултати се постижу 
код сорти јабуке, крушке, шљиве, кајсије, 
вишње и других.

Слика 1. Шематски приказ конструкције побољшане 
пирамиде. А – вертикална пројекција: а – дебло; 

уп – угао потчињености. Б – основна скелетна грана 
са секундарним разграњењима скелетног 

и полускелетног типа [13].

По конструкцији хабитуса, веома слична 
овој круни је побољшана етажна пирамида, 
код које су скелетне гране груписане по ета-
жама (обично три етаже са по три скелетне 
гране). Растојање између скелетних грана 
сваке етаже је 10–15 cm (како не би дошло 
до очењивања на месту рачвања). Растојање 
између прве и друге етаже је 80–100 cm, а 
између друге и треће етаже 60–80 cm. Гране 

прве етаже су под углом од 45°, гране дру-
ге етаже су под углом од 50 до 55°, а гране 
треће етаже су под углом од 60 до 65°. На ос-
новним скелетним гранама развијају се се-
кундарне гране на растојању од 30 до 50 cm. 
Са повећањем висине круне гране на етажа-
ма су све краће. Препоручује се за трешњу и 
шљиву, а раније се доста користило за јабу-
ку и крушку на бујним подлогама.

Комбинована – америчка круна

Примењује се код средње до бујних ка-
лемкомпонената које теже изградњи пира-
мидалне круне. Формиран узгојни облик 
представља комбинацију пирамидалне и 
котласте круне. Настаје скраћивањем цен-
тралне вођице (продужнице изнад задњих 
етажних грана, при чему вршни део има 
елементе котласте круне (вазе), а даљи део 
је у ствари пирамидална круна. На тај начин 
омогућено је лако продирање светлости у 
све делове круне, боље сазревање плодова 
и мање задржавање влаге у унутрашњости 
круне (слабији развој гљивичних болести). 
За успевање траже већи размак садње, а 
формира се 4–5 година. Погодна је за јабу-
ку, крушку, шљиву, трешњу итд.

Слика 2. Шематски приказ конструкције крошње 
комбиноване пирамиде: А – вертикална пројекција: 

дебло (а); растојање између грана у етажи (б); 
угао потчињености (уп). Б – основна скелетна грана 

са секундарним разграњењима скелетног 
и полускелетног типа [13].
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Котласта круна

За разлику од других узгојних обли-
ка, котласта круна (пехараста круна, ваза) 
нема централну вођицу, већ скелет ове кру-
не чине три основне скелетне гране које на 
себи носе гране другог и трећег поретка.

Скелетне гране међу собом заклапају 
угао од 120°, а вертикално растојање из-
међу скелетних грана је 10–15 cm, са напо-
меном да уколико су скелетне гране ближе, 
лако може доћи до очењавања под теретом 
вегетативне масе, рода, снега и слично. 

Добре стране ове круне су пре свега у лаком 
и брзом формирању, доброј осветљености 
круне (и плодова), као могућности ефикасне 
заштите од болести и штеточина. Најчешће се 
користи у узгоју разних сорти брескве. 

Слика 3. Шематски приказ конструкције котласте 
крошње: А – вертикална пројекција крошње: 

дебло (а); вертикално растојање између основних 
скелетних грана (б) и њихов угао отклона; 

Б – основна скелетна грана (1) и распоред њених 
секундарних (2) и терцијарних скелетних 

разграњења (3), [13].

Користи се за сорте које теже формирању 
овог облика (бресква, дуња, шљива, неке сор-
те јабуке и крушке) на средње бујним подло-
гама. Скелетне гране другог реда налазе се на 
растојању 30–40 cm, а остављају се само оне 
које су бочног положаја (тзв. „рибља кост“). 
Угао скелетних грана у односу на замиш-
љену вођицу треба да се креће од 45 до 55°, 
водећи рачуна да скелетна грана највиша по 
положају не преузме положај вођице. То се 
регулише у време формирања овог узгојног 
облика, одређујући угао између грана (120°) 
и у односу на непостојећу вођицу (45–55°) 

помоћу одређених наслона (плантажних 
дрвених) или везивањем за кочиће. Врло је 
битно сачувати све скелетне гране у проду-
ктивном периоду воћке, јер без једне од њих 
облик потпуно губи своју форму. Код поједи-
них врсти и сорти размак садње за овај узгој-
ни облик се креће од 5 x 5 m до 6 x 6 m и више.

Правилна палмета са косим гранама

Овај узгојни облик користи се у у ин-
тензивној воћарској производњи. Спада у 
групу диригованих (вештачких) облика, са 
правилним распоредом основних скелет-
них грана (у форми тзв. етажа – спратова) и 
спљоштеном хоризонталном пројекцијом, 
облика правоугаоника.

Због пружања скелетних грана у једној 
равни, редови изгледају као живи зид чија 
се дебљина код јабуке и брескве креће од 80 
до 150 cm, а код крушке око 80 cm.

Слика 4. Шематски приказ конструкције правилне 
палмете са косим гранама: А – вертикална 
пројекција; Б – основна скелетна грана са 

полускелетним разграњењима [13].

Формиран узгојни облик има 6–8 ске-
летних грана, односно, 3–4 етаже-спрата, 
с тим да етаж чине две гране које се раз-
вијају у редном простору, а на растојању 
10–15 cm. Са повећањем висине, угао гра-
нања по етажама се повећава.

Гране прве етаже су под углом од 45°, 
друге под углом 55–60°, треће 65–70° и чет-
врте 80–90°. Растојање између прве и дру-
ге етаже износи 80–100 cm, између друге 
и треће етаже 60–80 cm, а између треће и 
четврте етаже 40–60 cm.

У току формирања овог узгојног облика 
централна вођица се на одређеној висини 
скраћује, док скраћивању не подлежу вођице 
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основних скелетних грана (тек по завршетку 
формирања узгојног облика). На основним 
гранама развијају се полускелетне и обрас-
тајуће гране као носиоци родних гранчица.

За формирање овог узгојног облика по-
требна је арматура која се састоји од три до 
четири реда поцинковане жице и стубова 
(од бетона, дрвета, метала), на растојању од 
10 m. Формирање траје три до четири го-
дине, а репродуктивна способност круне 
од 25 до 30 година. Са повећањем висине 
круне смањује се дужина грана по етажама 
и принос, тако да оријентационо највећи 
принос има прва етажа (40%), друга мање 
(30%), трећа око 20% и четврта око 10%.

Предност овог узгојног облика у одно-
су на претходне је пре свега у интензите-
ту осветљења свих делова круне, што за 
крајњу последицу има бољу колорисаност 
и квалитет плодова, ефикасну заштиту од 
болести и штеточина, могућност гајења 
већег броја стабала по јединици површине, 
лакше извођење резидбе, бербе, као и по-
стизање задовољавајућих приноса у току 
читавог периода плодоношења.

Слика 5. Шематски приказ конструкције неправилне 
палмете са косим гранама: А – вертикална 
пројекција; Б – основна скелетна грана са 

полускелетним разграњењима [13].

Формира се од средње бујних комбина-
ција сорта/подлога, а најчешће са сортама 
јабуке, крушке, брескве, а мање код других 
врсти воћака. Најчешћи размак садње је 
4 x 2,5 m, а ређе на растојању од 3,5 x 2 m и сл.

На сличан начин формира се неправил-
на палмета са косим гранама, са том раз-
ликом што код овог узгојног облика нема 
изражене етажности (спратовности).

Поседује 6–8 скелетних грана, на рас-
тојању 20–30 cm. Формирање траје 3–4 го-
дине, уз обавезно коришћење араматуре 
(од жице и стубова). Као и код правилне 
палмете, гране се развијају у једној рав-
ни, а висина дебла се креће од 40 до 50 cm. 
Укупна висина круне не треба да прелази 
3–3,5 m. Готово идентична правила при-
мењују се и при формирању правилне и не-
правилне палмете са хоризонталним гра-
нама. У земљама са развијеним воћарством 
ови облици се све више замењују много 
интензивнијим системима гајења, што се у 
одређеној мери дешава и у нашој земљи.

Савремени системи гајења воћака
Систем гајења представља усклађен од-

нос узгојног облика, густине садње и гено-
типских карактеристика одређене комби-
нације сорта/подлога.

Екстензивни и полуинтензивни системи 
гајења јабуке и крушке, иако се спорадично 
срећу, припадају прошлом времену. Данас 
доминантно место преузимају високоин-
тензивни и високопрофитабилни системи 
гајења јабуке и крушке.

Високоинтензивни – савремени системи 
густе садње последњих деценија доприне-
ли су значајном повећању приноса, а број 
стабала је повећан 10–30 пута по јединици 
површине.

За задовољавање таквог концепта гајења 
неопходно је до краја стручно решити сле-
деће: 
•  одредити оптималну густину садње (има-

јући у виду одговарајућу комбинацију 
сорта/подлога),

•  примењивати диференцирану „сортну 
ре зи дбу“,

•  оријентисати се на концепт тзв. „воћњак 
на дохват руке“,

•  обезбедити висококвалитетан садни ма-
теријал са превременим гранчицама.

Избор одговарајућег узгојног облика и 
система гајења непосредно зависи од сте-
пена интензивности воћарске производње, 



312 Милован M. Величковић ▪ Избор узгојних облика за воћке

Српска наука данас / Serbian Science Today 2016 ▪ Vol. 1 ▪ No. 2 ▪ 307–319

стручне оспособљености радника, избора 
сорти и агроклиматских услова локалитета.

Пилар систем

Пилар систем подразумева систем гус-
те садње (2.500–5.000–10.000 стаб./hа), у 
оквиру кога су најчешће заступљени уз-
гојни облици као што је: витко вретено, 
модификовано витко вретено, супер вре-
тено, хајтек (Hi-tec), систем „V“ узгоја, со-
лен, солаксе, двоструки солаксе, „V“ сис-
тем савијене осовине солаксе, tatura trellis 
(„Y“ систем), дупло вретено, тро и четво-
роосовинске структуре (Микадо и Drilling 
систем), теса, фузето и друго. 

Витко вретено

Витко вретено се примењује у високо-
интензивној производњи јабуке и крушке 
(најчешће код сорти јабуке). Овај узгојни 
облик поседује централну вођицу (без ске-
летних грана) из које се директно развијају 
полускелетне гране и обрастајуће гранчице. 
Витко вретено због тога има мале димен-
зије и висину која не прелази 2,5–3,0 m.
Број обрастајућих грана разликује се код 
појединих сорти, а не сме имати оштар угао 
гранања (кос до вертикалан положај).

Слика 6. Шематски приказ А) структуре прираста код 
витког вретена; Б) њихове хоризонталне пројекције и 

Ц) централна вођица витког вретена [13].

Формирањем витког вретена тре-
ба настојати да полускелетне гране буду 
спирално распоређене дуж централне вођи-
це, на растојању 10–25 cm и без огољених 
зона. Дужина полускелетних грана обично 
је 0,5–0,8 m, а положај углавном водораван 

(900), с тим да се сви бујнији прирасти са 
оштрим углом гранања уклањају.

Са повећањем висине смањује се дужина 
скелетних грана, тако да формиран облик 
има изглед зарубљене купе. Размак садње 
се креће 3,5–4 m x 1–1,5 m.

Слика 7. Формирана круна витког вретена 
(Schlanke Spindel) [13].

Успешно се формира само при умерено 
бујним комбинацијама сорта/подлога (М9, 
М26, М27). Слабо бујне сорте и спер типови 
се калеме на средње бујне подлоге (ММ106, 
ММ104, ММ111).

У комбинацији са слабо бујном подло-
гом (М9) обавезно је користити ослонац 
стубова са два реда жице, што није нео-
пходно у случају када је у комбинацији 
подлога средње бујности (ММ106). Може 
се користити и арматура са једним редом 
жице, бамбусовим или дрвеним штапом за 
свако стабло.

У циљу одржавања формиране круне 
врши се прекраћивање појединих полуске-
летних грана на неко бочно разграњавање, 
док се једногодишњи леторасти по пра-
вилу не прекраћују. У току формирања 
овог узгојног облика (3–4 год.) обавезно је 
прекраћивање продужнице за 1/3 њене ду-
жине (код неких сорти за 1/2).

Све сорте нису подједнако погодне за 
формирање овог узгојног облика, па се мо-
рају изводити специфични помотехнички 
захвати. Од посебног је значаја летња ре-
зидба (нарочито код бујнијих сорти) као 



313Милован M. Величковић ▪ Избор узгојних облика за воћке

Српска наука данас / Serbian Science Today 2016 ▪ Vol. 1 ▪ No. 2 ▪ 307–319

корекција зимске резидбе, што за крајњу 
последицу има успостављање равнотеже 
између раста и родности.

У период плодоношења сорте са овом 
круном улазе већ у другој – трећој години 
старости, што убрзава отплату инвести-
ција. Због великог броја стабала по једи-
ници површине (2.500–5.000) приноси су 
већи у односу на друге узгојне облике. Код 
дворедног и троредног пилара (који се мало 
користи) број стабала може бити већи. Код 
нас се најбољи резултати постижу у систе-
му једноредног пилара.

Модификовано витко вретено

Од класичног витког вретена ево-луира-
ле су разне варијанте узгојног облика, за 
које је карактеристично присуство добро 
развијене централне вођице, заоденуте по-
лускелетним и родним гранчицама разли-
читог броја и развијености.

Модификовано витко вретено има на 
централној вођици 30–35 родних једини-
ца (чворова), спирално распоређених од 
основе до врха вођице. Свака родна једи-
ница настаје резидбом на патрљак дужине 
1,5–2,0 cm, на коме се у наредним годинама 
одговарајућом резидбом обезбеђује прису-
ство једногодишњег, двогодишњег и трого-
дишњег прираста (са родним гранчицама). 
Сваке треће године након плодоношења 
трогодишњи прираст се скраћује на нови 
патрљак дужине 1,5–2,0 cm који ће се тре-
тирати на исти начин као и раније форми-
ране родне гранчице.

Размак садње је за различите комбина-
ције сорти/подлога неједнак, а обично из-
носи 3,6–4,0 x 0,8–1,0 m, формиран облик 
има висину 2,8–3,0 m, чиме се омогућава 
лака и брза резидба (5–10 мин/стаб.), берба 
и заштита, односно висока плодност по је-
диници површине (5–6 vag/hа). У току фор-
мирања и периода плодоношења, стабла 
се ослањају о одговарајућу арматуру (нај-
чешће су то стубови са једним редом жице) 
и бамбусовим или дрвеним штапом уз сва-
ко стабло. Овај узгојни облик погодан је за 
сорте јабуке са отвореним углом гранања 
(Ајдаред, Златни делишес, Јонатан), али не 

и за бујне сорте са оштрим углом гранања 
(Грени Смит, Глостер, Ричаред).

Слика 8. Модификовано витко вретено (формиран 
узгојни облик) [13].

Супер вретено

Слика 9. Шематски приказ основних карактеристика 
супер вретена. Изглед воћки у узгојном облику супер 

вретено у засаду (Dickenmann,1989).

Овај узгојни облик представља модифика-
цију витког вретена, која омогућава подизање 
засаде велике густине (8.000–12.000 стаб/hа). 
Једино се јабука на слабо бујним подлогама 
може гајити на овакав начин. Најчешће се ко-
ристе вегетативне подлоге М9 и М27, са ре-
лативно кратким временом експлоатације (10 
година). Препоручује се коришћење садница 
са превременим разгранавањем „книп сад-
нице“, које се касније подвргавају углавном 
зеленој и у незнатној мери зимској резидби. 
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Супер вретено, као хипер продуктивни уз-
гојни облик, одговара захтевима интегралне 
производње, као и за врло ефикасну аплика-
цију пестицида применом рециклирајућих 
тунелских атомизера, чиме се значајно штеде 
пестициди и минимално загађује животна 
средина. Размак садње је 3-3,5 m × 0,3-0,5 m. 
Висина стабла у роду је 2,5–2,7 m. Препоручује 
се у условима чешће измене сортимента.

Континуитет увођења појединих узгој-
них облика и система гајења у високоинтен-
зивну производњу јабуке и крушке пред-
стављен је од палмете до разних модифи-
кација витког вретена.

Слика 10. Динамика развоја система гајења 
јабуке и крушке [13].

Већи број високопродуктивних засада 
данас заснива производњу на вретенастим 
формама – типа витко вретено и разне мо-
дификације витког вретена.

Слика 12. Шематски приказ формирања хајтек 
модификације вретена [13].

Поседује „цик-цак“ централну вођицу. 
На „цик-цак“ (спиралној) вођици налазе се 
обрастајуће гранчице дужине до 50 cm. Ова-
ко „изломљена“ вођица добро је заоденута 

и у базалном делу. Скелетне и полускелет-
не гране обично се не савијају под теретом 
рода, а плодови ретко трпе ожеготине.

Размак садње у зависности од комбина-
ције сорта/подлога исти је као и код витког 
вретена. У засаду је неопходна арматура 
(стубови, жица). Висина родних стабала 
креће се 2,7–3,0 m.

Напомена: Нема ширу примену у висо-
коинтензивним засадима. За одређене ком-
бинације сорта/подлога може се формира-
ти и експлоатисати у мањем обиму.

Систем „V“ узгоја вретена

Овај систем доприноси повећању броја 
стабала по јединици површине, у односу на 
класично витко вретено (25–30%). Форми-
рање и одржавање овог система изводи се 
као и код класичног витког вретена.

Саднице се саде под углом од 15°, тако да 
саднице заклапају међусобни угао од 30°. За 
одржавање је неопходна арматура („V“ или 
„Т“) са два реда поцинковане жице, с тим 
што и свако стабло у реду има и сопствен 
наслон. Ова садња омогућава брз улазак у 
пуну родност и високе приносе и одличан 
квалитет плодова због добре осетљивости 
хабитуса.

У зависности од бујности појединих ком-
бинација сорта/подлога, размак садње изно-
си 3,5–4,0 х 0,5–0,8 m (1.480–2.970 стаб/ha).
Принос је већи за 30–50% у односу на кла-
сично вретено. 

Слика 13. „V“ систем садње са различитом арматуром 
за одржавање стабала [13].
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Напомена: „V“ систем садње у скорије 
време наћи ће ширу примену у високо ин-
тензивним воћњацима Србије.

Солен

Узгојни облик Солен за сорте јабуке није 
нашао ширу примену и поред већих прино-
са од класичних вретенастих форми (30%). 
За успешно формирање и одржавање нео-
пходно је добро познавање сортне специ-
фичности обрастања и формирања родног 
дрвета. Код бујнијих комбинација сорта/
подлога формирају се два крака, односно 
један крак код мање бујних комбинација.

Слика 14. Узгојни облик солен са једном или две 
савијене гране [13].

Овај узгојни облик формира се на расто-
јању: 3,5–4,0 x 2,0 m (1.500 ст./hа), при чему 
висина не прелази 2,0 m („Воћњак на дохват 
руке“). За одржавање је неопходна арматура 
са два реда жице (Х = 1,50 и 1,70 m).

Хабитус је добро осветљен, што омогућа-
ва одличну обојеност плодова. Препоручује 
се за сорте IV типа обрастања и органоге-
незе родног дрвета (Грени Смит и Фуџи и 
др.). Због недовољног познавања овог узгој-
ног облика, а са жељом да се избегну могуће 
грешке, код неких сорти јабуке данас је у 
фокусу савијено вретено „солаксе“.

Солаксе

Солаксе представља комбинацију врете-
настих узгојних форми и солена (Солен + аксе 
= Солаксе), односно произилази из система 

солен код мање бујних комбинација сорта/
подлога. Препоручују се саднице са превре-
меним гранчицама или саднице са форми-
раном круном „книп-саднице“, са родним 
пупољцима на врху нових прираста (ради 
спонтаног савијања бочних разграњења пло-
довима). Кључ високе родности представља 
плодоношење у првим годинама формирања. 
После прве године резидба скоро да није 
потребна, осим уклањања јачих бочних раз-
грањења и скраћења централне вођице.

Слика 15. Шематски приказ стабала узгојне 
форме солаксе [13].

У годинама плодоношења витко вретено 
се може превести у ову узгојну форму, са 
родним потенцијалом дуж целе централ-
не вођице. Размак садње износи 3,5–4,0 × 
1,0–1,25–1,5–1,75 (1.600–3.800 стаб./hа). За 
одржавање и експлоатацију солакса неоп-
ходна је арматура са три реда поцинкова-
не жице.

Напомена: Солаксе је узгојни облик ко-
ме ће у блиској будућности припасти зна-
чајније место у високоинтензивним воћња-
цима Србије.

Двоструки солаксе

Ово је новији узгојни облик, тзв. ду-
пла савијена осовина, настала са циљем да 
обједини предности солакса и троосовин-
ске структуре (Drilling). Састоји се од две 
централне вођице под углом од 30°, на јед-
ном деблу. 

Формирање – резидба и одржавање је као 
код солакса. За овај узгојни облик користе се 
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саднице без превремених гранчица, које се 
скраћују на 70 cm ради формирања два нова 
прираста. Садња се обавља на растојању 
4 × 1 m (2.500 стаб./hа), односно 5.000 савије-
них осовина. Просечни приноси се крећу 
од 5,5 до 5,8 ваг./hа (цвани златни делишес). 
Брзо ступа на род и обезбеђује квалитетне 
плодове. Трошкови подизања мањи су од 
стандардног солакса, а резидба је једностав-
нија него код стандардног вретена.

Слика 16. Шематски приказ узгојне форме дупла 
савијена осовина – двоструки солаксе [13].

Добри резултати се постижу са сортама 
јабуке: Џонаголд, Елстар, клонови Гале и 
др. на подлози М9.

„V“ систем садње и узгоја савијене 
осовине – Солаксе

Слика 17. Шематски приказ „V“ узгоја савијене 
осовине – солаксе [13].

Представља модификацију узгојног обли-
ка Солен мање бујности. Циљ ове моди-
фикације је интегрисање позитивних страна 

„V“ садње и савијене осовине. Хабитус је 
добро осветљен – плодови добро обојени. 
Повећана густина склопа обезбеђује већи 
принос (60 t/hа). За садњу се користе разгра-
нате саднице под углом од 30°. Формира се 
на исти начин као и солакс.

Садња се обавља на растојању 3,5 × 0,7 m
(4.000 стаб./ha) са висином хабитуса до 
2,0 m. За одржавање у току плодоношења 
неопходно је користити арматуру као код 
„V“ система. Брзо ступа на род, плодови су 
добро обојени, а приноси су високи.

Напомена: Време овог узгојног облика тек 
долази за високоинтензивне засаде јабуке.

Трансверзални „Y“ систем 
(Tatura Trellis)

Ово је погодан систем за сорте веће буј-
ности, на средње бујним и бујним подло-
гама (ређе на подлогама слабе бујности). 
Поседује два плодоносна зида под углом 
од 60° који се ослањају на арматуру (5–6 
редова жице). Садња се обавља на размаку 
4,5 × 1,0–2,0 m. Осветљеност хабитуса и 
обојеност плодова је добра.

Након садње, саднице се скраћују на ви-
сину 40–50 cm ради добијања два снажна 
прираста за формирање „Y“система. Бољи 
резултати се постижу са сортама познијег 
сазревања.

Напомена: Због трошкова за постављање 
арматуре и релативно дугог формирања 
(4–5 год.), овај систем није нашао ширу 
примену.

Слика 18. Шематски приказ татуре трелис [13].
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Дупло вретено

Препоручује се за бујније комбинације 
сорта/подлога, које због бујности нису по-
годне за форму витко вретено. Формирање 
и одржавање исто је као и код витког вре-
тена, с том разликом што се у овом случају 
на једном деблу налазе два вретена. Садња 
се обавља на растојању 3,5 × 1,8–2,0 m (што 
износи 1.500 стаб./hа односно 3.000 поје-
диначних вретена). Стабла не прелазе ви-
сину од 3,0 m с тим што свако вретено има 
сопствену арматуру.

Погодне комбинације су сорте веће буј-
ности са подлогама мање бујности. Корис-
те се за неке сорте јабуке и крушке, посебно 
за сорте добре обојености плодова.

Напомена: Овај узгојни облик заслужује 
ширу примену за поједине комбинације 
сорта – подлога.

Слика19. Шематски приказ основних карактеристика 
узгојног облика дупло вретено [13].

Тро и четвороосовинске структуре 
(Микадо и Drilling систем)

Овај систем обједињује добре стране 
транс ферзалног „Y“ система, „V“ садње и 
дуплог вретена. Препоручује се за бујније 
комбинације сорта/подлога како би се са 
већим бројем вретена смањила бујност и 
улагања у садни материјал. Рано почиње са 
плодоношењем.

Угао појединих вретена у односу на вер-
тикалу износи 25°, а између вретена око 
50°. Размак садње за троосовинску струк-
туру је 3,5–3,8 × 1,2–1,3 m. Размак садње за 
четвороосовинску структуру је 3,5–3,8 × 
1,7–1,8 m. Број стабала креће се од 1.500 до 

2.000 стаб./hа, што износи 4.500–8.000 вре-
тенастих осовина/ha. Круна је добро ос-
ветљена – плодови добро обојени.

За одржавање овог узгојног облика неопхо-
дна је „V“ или „Т“ арматура. Свака вретенаста 
осовина мора имати сопствену потпору. 
Сви захвати око резидбе исти су као код 
витког вретена.

Слика 20. Троосовински систем (Drilling) [13].

Слика 21. Четвороосовински систем (Микадо) [13].

Напомена: Овај узгојни облик тренутно 
нема већу заступљеност у земљама Европе, 
још мање у Србији. Због атрактивног из-
гледа погодан је за окућнице.

Теса
Овај узгојни облик сличан је Солену – са 

деблом висине 1,20 m. Круна поседује 5–6 
наизменично распоређених и савијених 
грана под углом од 120–180° („савијена кру-
на“). Садња се обавља на растојању 3–4 × 
1–2 m, а висина круне не прелази 1,7 m.

Препоручује се за средње бујне комбина-
ције сорта/подлога. За одржавање стабала у 



318 Милован M. Величковић ▪ Избор узгојних облика за воћке

Српска наука данас / Serbian Science Today 2016 ▪ Vol. 1 ▪ No. 2 ▪ 307–319

роду неопходна је арматура, на коју се ослањају 
носачи родног дрвета и родне гранчице. 

Напомена: Тренутно нема ширу приме-
ну у Италији и земљама Европе.

Фузето

Овај узгојни облик најчешће се форми-
ра код сорти брескве чија се висина креће 
3,0–3,5 m, а број стабала по хектару је до 
1200. Скелет фузета чини вертикална во-
дилица (слична витком вретену) са 3–4 
скелетне гране у основи (као код класичне 
котласте круне). Овакав распоред и струк-
тура скелета спречава огољавање доњих 
делова круне. Носиоци родности су мешо-
вите родне гранчице које су спирално рас-
поређене дуж централне водилице.

Украсни узгојни облици код воћака

Слика 22. Декоративни облици круна воћака 
– палмета: (1) хоризонтална палмета са почетком 

формирања и димензијама; (2) хоризонтална 
палмета са дугим гранама; (3 и 4) Вериерова 

палмета; (5) Вериерова палмета, почетак 
формирања са мерамa [13].

Поред напред приказаних узгојних обли-
ка класичне и густе садње, на економским 
окућницама, економским двориштима и 
викенд дестинацијама могу се формирати 

разне украсне форме, које поред плодоно-
шења у значајној мери улепшавају живот-
ни простор. За њихово формирање неоп-
ходне су посебне конструкције и наслони, 
а изнад свега одлично познавање биологије 
одређене врсте воћака, као и све неопходне 
помотехничке мере у трајању од 3 до 4 го-
дине, а у неким случајевима и више.

Закључак
Наведени узгојни облици срећу се у по-

луинтензивним и високоинтензивним за-
садима, са напоменом да доминантно ме-
сто припада системима густе садње, тзв. 
„воћњацима на дохват руке“. Доминантно 
место припада витком вретену и његовим 
модификацијама, што упућује на лакше из-
вођење свих агро и помотехничких мера, 
односно обезбеђивања високе родности са 
плодовима одличног квалитета. У старијим 
засадима срећу се и значајно бујнији узгој-
ни облици, који се у новоподигнутим заса-
дима више не формирају. За окућнице могу 
се користити и разне украсне узгојне фор-
ме, које поред обезбеђења одређене родно-
сти имају и функцију улепшавања живот-
ног простора. Веома је важно за одређене 
врсте/сорте изабрати и правилно форми-
рати одговарајући узгојни облик.

Напомена: За илустрацију аутор ово-
га тек ста користио је графичка решења из 
књиге Воћарство I групе аутора Мићић Н., 
Лучић П. и Ђурић Г., која је наведена у лите-
ратури под бројем 13 и овом приликом из-
ражава своју дубоку захвалност. 

Summary
Th is paper presents fruit canopy trees 

from the period of extensive to the period of 
high-intensive fruit growing. More specifi cally, 
the way of forming fruit canopy tree, planting 
distance with recommendation for some fruit 
species, advantages and disadvantages have 
been presented. A special attention is paid to 
the so-called “pedestrian orchards” form, ac-
cording to the concept of high density planting 
(“Pillar system”). In modern orchards (apple, 
pear, plum, sweet cherry, sour cherry etc.) the 
concept of high density planting using dwarf 
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rootstocks has almost no alternative. Th ose or-
chards provide regular and high cropping only 
in the case of adequate management practic-
es (agricultural and pomotechnical). In fact, 
canopy management is “art” of fruit growing 
and only experts with practical experience can 
form canopy trees taking into account specifi c 
cultivar’s traits and proper selection of root-
stock. It means that in order to optimize fruit 
crop, a thoughtful canopy management is one 
of the most important issues.

In highly intensive plantations of fruit trees, 
dominant place belongs to the cultivation 
form of the slender spindle and its modifi ca-
tions. Th e goal is to execute such agricultural 
and pomotechnical operations easily, quickly 
and in a simple manner, achieving regular and 

high yields, and resulting in the high profi ta-
bility per unit area.

In addition to the slender spindle, cultivat-
ed varieties such as: super spindle, solaxe, “V” 
system of cultivation etc., are increasingly be-
ing introduced into modern crops. Experts in 
the fi eld of fruit growing must, according to 
the biological properties of certain types/va-
rieties, choose and correctly form appropriate 
cultivation form that will ensure high yields in 
the exploitation period of 12-15-20 or more 
years (depending on the variety).

Some species of fruit trees do not fi t into 
the concept of “the orchard at your fi ngertips” 
(walnut, chestnut, apricot...), and that is why, 
according to their biological characteristics, 
somewhat lush breeding patterns are formed. 
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