
Тридесеттрећу седницу 
Управног одбора, која је од-
ржана 16. марта, обележе-
ли су послови и задаци који 
стоје пред „Зеленилом“ у овој 
години. О томе је присутне 
информисао генерални ди-
ректор приликом подношења 
свог уобичајеног извештаја о 
ономе шта је реализовано од 
закључака са претходних сед-
ница и о актуелном стању у 
Предузећу. Овакав садржај 
обраћања претпоставља да 
је целокупан посао везан 
за резултате пословања у 
прошлој години и, пре све-
га на усвајању Програма 
пословања за ову годину - 
и то његов „папиролошки“ 
и процедурални део, окон-
чан. Другим речима помену-
ти Програм је у међувремену 
усвојен на Градском већу и 
потписан од стране Градо-
начелника и тако постао пу-
новажан. За нас је најважније 
то што није претрпео никак-
ве промене и тиме потврдио 
од раније изнете процене о 
добрим претпоставкама за 
успешно пословање и у овој 
години. 

Ипак при томе и ово-
га пута морамо указати на 
два услова која морају бити 
испуњена током године како 
би се све оно садржано у пи-
саним материјалима и реали-
зовало  у пракси.

Први је, да све своје пре-
узете обавезе, у погледу пла-
нираних послова и задата-
ка, и стварно одрадимо, и 
други да све то током годи-
не и наплатимо. Ниједно ни 
друго, међутим, неће бити 
једноставно. 

Да ће обим послова који 
стоји пред запосленима у „Зе-
ленилу“ у овој години би-
ти преобиман јасно произ-
лази из поменутог уводног 
излагања генералног дирек-
тора на ову тему. У том кон-
тексту бележимо само нека 
већа градилишта.

MNOGO POSLA U OVOJ GODINI
По обиму посла који тре-

ба  урадити, али и по кратким 
роковима за то, издвајају се 
завршни радови на уређењу 
Ташмајданског парка који 
ових дана треба да започну. 
Томе одмах треба додати и ве-
лики посао на уређењу бло-
ковског зеленила  стамбеног 
насеља у улици Пере Сеге-
динца на Новом Београду као 
и уређење Панчићевог пар-
ка на Старом граду. Непла-
нирано ће врло брзо, и то у 

сарадњи са Дирекцијом за пу-
теве, Управом за енергетику и 
Градском чистоћом, кренути 
и радови на уређењу зелених 
површина око „кинеског по-
словног центра“ у блоку 70 на 
Новом Београду. Велики по-
сао који је у току је онај на 
реконструкцији парка на Бе-
лим водама. Од градилишта 
на којима су радови започе-
ти у прошлој години, и који 
ускоро треба да буду заврше-
ни, су и они на уређењу сло-
бодних површина око Хале 
Пионир, изградња преоста-
лих дечјих игралишта у ули-
ци Браће Јерковић од броја 
44-74, као и реконструкција 
старих и изградња нових ста-
за и уређење зелених повр-
шина леве обале Саве дуж 
новобеоградских блокова 
44, 45 и 70. 

Све у свему  то је заиста 
много посла које треба рела-
тивно брзо, до краја маја, ре-
ализовати. И то коришћењем 
старих залиха грађевинског 
и осталог материјала. Ис-
товремено до тада треба да 
буду окончане процедуре 
јавних набавки којима ће би-
ти обезбеђено извођење ра-
дова и у периоду после краја 
маја. Међу њима су и они који 
ће, у сарадњи са свим бео-
градским општинама, бити 

урађени на обнови санацији 
и изградњи нових зелених 
површина, дечјих игралишта, 
спортских терена. Предвиђен 
је и наставак обнове дечјих 
реквизита и постављање но-
вих и савременијих. Вршиће 
се санација постојећих дрво-
реда и формирање нових.

ЈКП „Зеленило-Београд“ 
ће као и до сада наставити 
санацију зелених површина 
у стамбеним насељима у свим 
деловима града. 

Ове године, као и наред-
них десет, ЈКП „Зеленило-
Београд“ ће се придружити 
Стратегији пошумљавања, 
на предлог Секретаријата за 
заштиту животне средине 
Скупштине града.

ЈКП „Зеленило-Београд“, 
као и до сада, ће учествовати 

у свим акцијама које су везане 
за укупно зеленило Београда. 

Када све ове послове, уз 
подразумевајући огроман 
напор и труд, одрадимо у 
предвиђеним роковима  и 
квалитетно остаје да буде 
испуњен и онај други услов 
за успешно пословање у 2011. 
години, а то је наплата из-
вршених радова. Имајући у 
виду укупну неповољну еко-
номску ситуацију у друштву 
и хронични недостатак пара 
на свим нивоима остаје опас-
ност појаве одређених про-
блема у овом погледу. За сада, 
на сву срећу, то није случај.

С обзиром на помоћ коју 
је Јапан као држава годи-
нама пружала, и то без би-
ло каквог условљавања, 
нашој земљи и конкрет-
но Београду, Град је покре-
нуо иницијативу за помоћ 
овој земљи погођеној ката-
строфалним земљотресом 
и цунамијем. Иницијативом 
су обухваћена сва јавна и ко-
мунална предузећа, као и све 
институције и установе ко-
јима је град Београд осни-
вач. У том смислу Управни 
одбор је, на предлог генерал-
ног директора, донео одлуку 
о издвајања милион динара 
за ову сврху. 

У складу са закон-
ским прописима који ре-
гулишу ову област и по 
добијеном мишљењу над-
лежних институција, Управ-
ни одбор је донео одлуку о 
усвајању Плана управљања 
предела изузетних одлика 
„ВЕЛИ КО РАТНО ОСТРВО“ 
2011-12. година и Програма 
управљања овим објектом за 
2011. годину. Истовремено су 
донети Програми управљања 
за 2011. годину и за споме-
нике природе: „Пионирски 
парк“, „Академски парк“ и 
„Бањичка шума“. Усвојени су 
и правилници о унутрашњем 
реду и чуварској служби 
заштићеног природног добра 
„Велико ратно острво“ и спо-
меника природе „Бањичка 
шума“.



VE]E U^E[]E PRIHODA 
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ZAVR[ETAK RADOVA  
DU@ LEVE OBALE SAVE

Нема сумње да житељи 
новобеоградских блокова уз 
леву обалу Саве, али не и са-
мо они, имају разлог више за 
нестрпљиво ишчекивање до-
ласка лепших дана.Он је сад-
ржан у чињеници да врло 
брзо треба да буде уређен 
цео овај простор чиме ће им 
бити омогућено да уживају у 
лепоти и миру. Да се подсе-
тимо. Још предпрошле годи-
не уочено је да је цео овај по-
тез, дуж блокова 44, 45 и 70 у 
лошем стању и раздвојен а да 
са одређеном интервенцијом 
може да постане прави рај за 
шетњу и релаксацију. Услов за 
то је да се обнови постојећа,  
а тамо где је потребно из-
гради нова стаза и што је 
најважније да се формира 
јединствена целина и при 
томе онемогући кретање и 
паркирање возила. 

У том циљу започети су 
радови у блоку 44, 2009. го-
дине. Крајем прошле и почет-
ком ове године настављени су 
у блоковима 45 и 70. Радови 
су углавном свуда били ис-
товетни. Подразумевали су 
постављање дуплих колских 

Према предвиђању Про-
грам пословања ЈКП „Зеле-
нило Београд“ за ову годину 
је у међувремену, од његовог 
усвајања на Управном одбору 
27. јануара, усвојен на Град-
ском Већу и потписан од 
стране Градоначелника. Ти-
ме је постао пуноважан. И 
што је најважније  у тексту 
који је и предложен, односно, 
без икаквих измена.

Шта је то у њему на осно-
ву чега је констатовано да 
представља добру осно-
ву за успешно пословање у 
2011. години? Испуњавајући 
обећање дато у претходном 
броју „Информатора“ овом 
приликом  указујемо на не-
ке најважније планиране 
показатеље пословања. 

У оквиру планских ци-
љева и маркетинг стратегије 
предвиђено је да одржавање 
јавних зелених површина у 
обиму и квалитету буде на ни-
воу који је достигнут у 2010. 
години. При томе треба има-
ти у виду да је у тој години за-
бележен раст физичког оби-
ма код већине позиција које 
се прате у реализацији Про-
грама текућег одржавања. 
Иначе, најзначајнији 
раст означен је на 
позицијама одржа-
вања јавних зелених 
површина на оба-
лама и приобаљу, а 
просечан раст оби-
ма извршених ра-
дова износи око 3%.

За разлику од 
прошле у овој го-
дини планирано је 
веће учешће при-
хода оствареног на 
тржишту, односно, 
већи обим послова 
на изградњи нових 
и реконтрукцији постојећих 
зелених површина. Наи-
ме, приходи од релаизације 
које Предузеће остварује 
уговарањем на тржишту пла-
нирани су у износу од 380 ми-
лиона динара и за око 195 
милиона  динара су већи од 
процењених за прошлу годи-
ну. То је око 16% прихода од 
реализације Предузећа ,што 
представља раст у односу  на 
процену остварења за 2010 
годину од око 7%. 

Веома важно је и то што 
је, због раста цена свих ин-
пута који поскупљују цену 
коштања наших услуга,а у 
циљу очувања финансијске 
стабилности, предвиђено њи-
хово усклађивање са растом 

инфлације од 4,5% од почет-
ка ове године. 

Што се укупног прихода 
тиче он је за 2011 годину пла-
нирано у укупном износу од 
2.519.931.000 динара, и у од-
носу на, 2010 годину повећан 
је за 16 %. У структури плани-
раних прихода најзначај ни ју 
ставку представљају прихо ди 
по основу реализације Про-
грама редовног одржавања 
јавних зелених површина 
који су планирани у изно-
су од 1.852.175.000 динара. 
Ови приходи чине 74% укуп-
ног прихода Предузећа и 76% 
прихода од реализације.

Расходи пословања 
плани рани су у износу од 
2.506.580.000 динара и бе-
леже раст у односу на про-
цену остварења за 2010. го-
дину од 16%. Најзначајнију 
ставку у структури расхода 
представљају бруто зараде 
које су планиране у износу 
од 1.244.460.000 динара и чи-
не око 50% укупних расхода.  

На основу предочених 
показатеља Планом за 2011 
годину предвиђен је позити-
ван финасијски резултат у из-
носу од 13.346.000 динара. 

Значајан помак набоље 
представља и активније ин-
вестиционо улагање у овој го-
дини. У том смислу председ-
ник Управног одбора Свето-
зар Мијаиловић је истакао да 
је за предузеће добро што су 
планирана већа улагања из 
властитих средстава и што ће 
као резултат имати бољу тех-
ничку опремљеност.Од укуп-
ног износа за ову намену око 
210 милиона је обезбеђено из 
сопствених средства док ће 
40 милиона уложити оснивач. 
Највећи део, око 139 милиона 
биће употребљен за куповину  
опреме за саобраћај и транс-
ортна средства  а око 40 ми-
лона динара за грађевинске 
машине

ивичњака између чврстих за-
стора и зелених површина, 
обнову урушених стаза, из-
раду нових делова стазе, из-
раду нових чврстих засто-
ра који воде од стазе до врха 
насипа, обнову травњака, 
постављање заштитних ме-
талних стубића и ђубријера 
и сл.

Када смо у првој поло-
вини марта посетили ову 
локацију радову су били на 
самом крају. У блоку 45 оста-
ло је да се уради сливничка 
веза са канализацијом за 
одвођење атмосферских вода. 

У блоку 70 преостало 
је постављање дуплих кол-
ских ивичњака на трећини 
стазе која је дужине 470м. 
Исти обим радова преостао 
је и на бетонирању. Истовре-
мено треба да буде урађен 
горњи слој од асфалта пре-
ко постојеће стазе у дужини 
од 70м. 

Када све буде завршено 
вероватно да ће мало који 
део града бити толико при-
влачан за одмор, шетњу и ре-
креативну активност.

VEOMA DOBRA SARADWA 
NOVINARA I „ZELENILA”

Десети пут за редом ПР 
агенција „Прагма“ спрове-
ла је истраживање на тему: 
„Новинар Ваш пријатељ“. 
Циљ је да се утврди које су 
то градске организације, ин-
ституције, предузећа и уста-
нове чији је Оснивач град 
Београд, али и појединци, 
остварили најквалитетнију 
комуникацију са представ-
ницима „седме силе“. Другим 
речима то претпоставља ко-
ректну и отворену међусобну 
сарадњу.

Према мишљењу  три сто-
тине анкетираних новинара 

ЈКП „Зеленило Београд“ је 
једно од Предузећа са којим 
је остварена најквалитетнија 
комуникација. После призна-
ња које смо добили од гра-
ђана Београда као комунал-
но Предузеће чијим су ра-
дом најзадовољнији, поме-
нуто признање новинара го-
вори не само о стручности и 
квалитету радова које изво-
димо у нашој делатности, већ 
и одговорности према пра-
ву грађана да буду правовре-
мено и истинито информи-
сани преко писаних и елек-
тронских медија.



NOVI AMBIJENT  
„HALE PIONIR“

NOVA IGRALI[TA  
U ULICI BRA]E JERKOVI]

Хала, или како је њен 
званични назив - Спортско 
рекреативни центар „Пио-
нир“, је већ деценијама си-
ноним за врхунска спортска 
надметања у Београду која се 
организују у затвореном про-
стору. Овај својеврсни „спо-
меник спорта“ Града је пре-
ко својих леђа пренео многе 
утакмице и многе навијаче. 
Њихове не увек нежне и не 
увек разумне изливе и ра-
дости и беса. Већ због тога, 
али и своје старости, логич-

ни су многобројни ожиљци  
како на самом објекту тако 
и на слободним површина-
ма око њега. 

Од октобра месеца про-
шле године „Зеленило „из-
води радове  на уређењу тих 
простора у окружењу. На по-
четку је рађен део који се у 
већем делу простире дуж ули-
це Чарлија Чаплина. До по-
четка зиме урађен је највећи 
део радова у оквиру ове фазе. 
Да се подсетимо. Уграђен је 
прилазни плато од бетонских 
плоча, постваљени ивичњаци 
и уз њих бордура од камених 
коцки. Изграђен је и травњак 
површине 3500м2 од травног 
бусена углавном по шкарпа-
ма. Преостало је да се ура-
ди нешто мало травњака се-
јањем травног семена и око 
100м2 травним бусеном. 
Такође и да се обави мања 
садња средњих и високих 
лишћара-бреза и церциса. 

Због изузетно дугог вре-
менског интервала хлад-
ног времена које није омогу-
ћавало било какву актив-
ност, тек у првој половини 
марта настављени су радови 
којима су обухваћене повр-
шине дуж улице Митропо-
лита Петра. То је она страна 
хале на којој се налазе служ-
бени улаз. Цела ова површи-
на се простире на 4000м2. Ка-
да смо посетили градилиште 
били су завршени припрем-
ни радови који су обухвати-

ли рушење свих старих засто-
ра и степеништа. Урађена је и 
подлога -тампон слој од туца-
ника за чврсте засторе. Завр-
шена су и три од укупно десет 
степеништа и дуж њих мон-
тирани рукохвати. Урађена 
је и заштитна метална огра-
да дужине 40м. Постављају 
се ивичњаци између зелених 
површина са једне и стаза и 
платоа са друге стране.

Израда травњака од трав-
ног бусена предвиђена је на 
површини од 2000м2. Прео-

сталих 800м2 биће урађено 
сејањем травног семена.  
Пред виђена је и обнова ру-
жичњака на површини од 
100м2. Иначе на свим овим 
површинама предвиеђно је 
да се монтирају 22 бетонске 
клупе са наслоном и 6 бетон-
ских ђубријера. До завршет-
ка свих радова биће обавље-
на и садња високих и средњих 
лишћара и то у делу према 
поменутој улици - багреми 
и каталпе. 

Осми март Дан жена 
ЈКП „Зеленило Београд“  
традиционално сваке го-
дине обележи на посебан 

начин неком пригодном 
акцијом. Овога пута триде-
сет и шест запослених да-

ма у Комуналној полицији 
добило је на поклон буке-
та зумбула у саксијама као 
мали знак пажње поводом 

Међународног празни-
ка жена. Уручио им је 
Владимир Богићевић, 
технички директор 
„Зе ленила“. 

На пригодној све-
чаности том прили-
ком Радован Драшкић, 
генерални директор 
„Зеленила“ је под-
сетио присутне да: 
„Обележавањем 8. мар-
та баш у овој служби, 
желели смо да допри-

несемо афирмацији жена у 
пословима који нису превас-
ходно женски. У данашњем 

времену све је више так-
вих примера, јер се полако 
ствара амбијент родне рав-
ноправности којој сви тре-
ба да тежимо“.

И у име оних који су до-
били поклоне захвалила 
се Горјана Обрадовић, на-
челница КП-а истакавши 
задовољство што је «Зеле-
нило» овим гестом препо-
знало важност улогу кому-
налне полиције у друштву: 
«Они сваког дана раде на 
одржавању комуналног реда 
у граду, како би грађанима 
престонице омогућили 
квалитетнији живот. За-
штита животне средине, 
културних добара, надзор у 
јавном градском и приград-
ском саобраћају само су не-
ки од задатака Комуналне 
полиције у чијој реализацији 
учествују и жене. 

OSMOMARTOVSKI POKLON  
KOMUNALNIM POLICAJKAMA

Свако дечје игралиште 
са мањим спортским  тере-
ном, углавном за кошарку, 
и са дечјим реквизитима- 
клацкалицама, љуљашкама, 
пењалицама и сл. су право 
место за безбрижан и кре-
ативни боравак деце током 
дана на отвореном простору. 
И при томе у близини својих 
станова. Имајући то у виду 
град се још пре неколико го-
дина одлучио да обнови и ре-
конструише овакве просторе 
тамо где су они у тој мери за-
пуштени да нису могли би-
ти коришћени ни у најмањем 
обиму. 

Потез дуж улице Браће 
Јерковић, од броја 44-74, у ис-
тоименом стамбеном насељу 
на општини Вождовац је 
управо такав један пример. 
У оквиру планираних радова 
предвиђена је реконструкција 
8 мањих игралишта. Прва два 
су урађена још крајем 2009. 
године. У октобру прошле 
године кренуло се са об-
новом шест преосталих. У 
међувремену игралиште код 
зграде број 74, које се води 
под редним бројем 8, већ је 
завршено.

При самом крају су и ра-
дови на игралиштима 3,4 и 7. 
Садржај радова је углавном 
свуда исти. На почетку су 
уклањани сви стари застори 
и раскрчене површине од сва-
коликог „дивљег зеленила“ и 
свега осталог што се нашло 
на њима. Потом су урађене 
прилазне стазе и степеништа 
са рукохватима. Треба нагла-
сити да се око свих игралиш-
та, која су углавном урађена 
од бетона поставља ограда. 
Изузетак представља игра-
лиште код зграде 76 које је од 
бетонских плоча. Свуда тамо 
где су током извођења радова 
оштећени, травњаци ће би-
ти обновљени сејањем трав-
ног семена. Међутим, постоје 
и разлике. Тако су на игра-
лишту испод броја 74, поред 
осталог, постављена и два бе-
тонска стола са клупама и че-
тири шах табле од керамич-
ких плочица. Углавном сву-
да се постављају бетонске 
клупе и ђубријере и нарав-
но дечји реквизити. Испод 
њих изливена је специјална 
гума за њихово безбедније 
коришћење.



Парк на Белим водама 
спада, с обзиром на повр-
шину од 7,7 хектара на којој 
се простире, међу веће у Гра-
ду. Протеже се дуж Ибар-
ске магистрале и оивичен  
улицама Мате Јерковића, 
Здравка Јовановића и Војно-
техничким институом. Ули-
цом Мате Јерковића  подељен 
је на два дела. 

У другој половини но-
вембра радови су започе-
ти у већем делу који заузи-
ма 5,1 хектар. Планирана 
је комплетна обнова свих 
постојећих садржаја. То дру-
гим речима значи радикал-
но рушење свега затеченог и 
изградња новог - чврстих за-
стора (стаза и платоа), дечјих 
игралишта са дечјим рекви-

зитима, спортских терена са 
спортским реквизитима, пар-
ковског мобилијара и, нарав-
но, укупног зеленила.

До сада су урађени при-
премни радови на зеленилу 
који су обухватили уклањање 
71 стабла углавно сувих и 
физиолошко дотрајалих. Та-
кође и уклањање пањева и 
шибља. Извршено је „про-
светљавање“ целе површи-
не парка орезивањем сувих 
грана и подизањем крошњи 
стабала која остају. Обављено 
је рушење чврстих засто-
ра (1200 м2), и ивичњака 
(882м). Урађен је ископ земље 
(1420м3) за израду нових ста-
за и разастрт туцаник као 
подлога (507м3). Постављени 
су ивичњаци у дужини од 
1300м и избетонирани за-
стори (око 1000 м2). Два од 
укупно три игралишта круж-
ног облика, биће избетони-
рана. Испод дечјих реквизи-
та предвиђена је специјална 
гума за заштиту од пада деце 
која ће бити урађена у разли-
читим бојама: жутој, зеленој 
и црвеној. Предвиђено је 
постављање љуљашки, клац-
калица, пењалица, тобогана, 
вртешки - укупно око 20 рек-
визита. Сва три игралишта 
биће ограђена.

PARK NA BELIM VODAMA

KALENDAR RADOVA ZA APRIL

Осим поменутог травна-
тог терена биће обновљено и 
кошаркашко игралиште од 
асфалта и биће постављена 
нова конструкција за коше-
ве. На слободној површи-
ни у близини игралишта 
монтираће се десет рекви-
зита за физичке вежбе. 

Све нове стазе су од ас-
фалта. Посебна занимљивост 
је то што ће бити урађене 
тамо где до сада нису би-
ле, односно, нове трасе ће 
искључиво пратити прав-
це којима су се пролазници 
до сада кретали. Дуж стаза 
биће постављени баштен-
ски ивичњаци а на стазама 
монтирано 150 бетонских 
клупа са и без наслона и 50 
ђубријера. Томе треба додати 

и три специјалне ђубријере 
за одлагање кеса са изметом 
кућних љубимаца.

Водило се рачуна и о 
инвалидима па ће у циљу 
њиховог слободног и без-
бедног кретања бити урађене 
одговарајуће рампе.

У доњем делу овог дела 
парка, тамо где је то правило 
проблеме, биће изграђене ри-
голе за одвођење атмосфер-
ских падавина и уопште воде 
која се ту сакупљала.

Уз све то планиран је и 
плато за мирни одмор са бе-
тонским столовима и шах та-
блам од керамичких плочи-
ца. Ради се нова хидрантска 
мрежа којом ће бити покри-
вена цела површина парка. 
И онима који буду желели 
да шетају парком током ве-
чери и користе његове дру-
ге садржаје то задовољство 
биће им омогућено израдом 
парковског осветљења.

У овом тренутку заврша-
ва се бетонирање свих плани-
раних стаза преко којих ће, 
као што смо рекли, бити пре-
свучен асфалт. 

Завршетак радова на свим 
овим објектима искључиво 
зависи од временских при-
лика, односно могућности 
извођења планираних радо-
ва.

Април је месец у коме 
би требало да се посветите 
пролећним радовима у баш-
ти. 

Зимску заштиту сада 
може те уклонити. Руже мо-
же те одгрнути. Прво при хра-
њивање ружа минерал ним 
ђубривом обављамо сада.

Почетком месеца можете 
обавити радове на орезивању 
декоративног шибља и живе 
ограде. 

Шибље које цвета у ра-
но пролеће, као што су 
Jasminum nudiflorum, For-
sythia, Chaenmeles japonica 
треба орезати када им се 
заврши период цветања. 
Обликовање жбуња изврши-
те тако што ћете отклонити 
увело лишће и суве гране 
како би могли да избију но-
ви изданци. Погодно је вре-
ме и за обликовање четина-
ра, па уколико имате у врту 
Juniperus или Cupressus мо-
жете их сада орезати.

Погодно је време за садњу 
нових биљака. Нове саднице 
посадите одмах по купови-
ни. Уколико прође неко вре-
ме, биљке заједно са бусеном 
треба потопити у воду, па тек 
онда посадити. 

У априлу можете садити 
Шебој (Cheiranthus), Пла-
нински каранфил (Dianthus), 
Paeonia (божур), Lilium 
(љиљан), Gladiolus (глади-
оле), Месечарка (Lunaria), 
Драгољуб (Tropаеolum)…

Травњак сада треба аери-
сати (проветрити). На већим 
површинама за ове посло-
ве се употребљава аератор, 
међутим, за мање травњаке,  
као што је кућни травњак, 

сасвим добро могу послужи-
ти и виле. 

Уколико је потребно мо-
жете подсејати травњак. По-
жељно је пре подсејавања 
извршити скарификацију 
травњака. На травњаку се 
често образује мекани слој 
полу-разграђене траве. Та-
кав слој је важан и погодује 
развоју болести на травњаку.  
Овај слој се образује из разли-
читих разлога а неки од њих 
су кисела реакција тла, сла-
ба дренажа, споро отицање 
површинске воде, прете-
рана употреба вештачких 
ђубрива... Скарификација 
се у кућним условима мо-
же обавити енергичним 
грабуљањем и уклањањем 
овог слоја изумрле траве.

Погодно је време и за об-
раду ивица травњака како би 
он изгледао што уредније. 

Трава се интензивно бо-
кори у пролеће и јесен, а 
ако знамо да често и ниско 
кошење поспешује бокорење, 
значи да ћемо у том перио-
ду косити управо тако, често 
(једном у две недеље) и ниско. 

Покошену траву треба 
обавезно одмах уклонити са 
травњака, како се на њему не 
би стварале жуте флеке. 

Ово је добар период и за 
малчирање леја са ружама и 
шибљем. Пре стављања мал-
ча леје треба формирати, око-
пати, нађубрити минералним 
ђубривом и уклонити коров 
уколико се појавио.

Дипл. инж.  
пејзажне архитектуре 

Ана Штаљонић


