
РУЧНИ АЛАТ ЗА НЕГУ БИЉАКА

• Алат за сетву семена и садњу биљака

• Алат за рад у цвећарским погонима

• Алат за негу поника и садног материјала

• Алат за негу биљака на зеленим површинама



БРАЗДАЧ - ЦРТАЛО

• За прављење бразди за сетву семена

Основа радног дела је четвртаста метална цев дужине 65cm која 

служи као носач. На ову цев прикачени су клинови – маркери 

који се учвршћују помоћу завртња. Ови маркери праве бразде у 

земљи. Растојање између клинова може се подешавати у 

зависности од величине семена које је потребно посејати.



САДИЉКЕ

• За пикирање поника

• За пресађивање расада

• За садњу младих садница цвећа

Различитог су облика, димензија, конструкције;

Материјал: дрво, метал, пластика







РУЧНИ ПРАШАЧ

• За уситњавање земљишта око саме биљке (окопавање)

• За разбијање покорице земљишта

Радни део – металне заобљене шипке на чијим се 

крајевима налазе мотичице: 1, 3 или 5, у зависности од 

типа прашача



ЗАГРТАЧ

• За загртање младих биљака у расаднику

Радни део – две металне плоче постављене једна према другој 

под одређеним углом.



ПОДРЕЗИВАЧ КОРОВА

• За уклањање корова на зеленим површинама, у расаднику 

између редова, у цветним лејамa

Радни део – метална плоча на носачу, зашиљена са једне 

стране. Том страном се сече коров.









РУЧНИ АЕРАТОР (РАЗРАХЉИВАЧ,  РАХЉАЧ)

• За разбијање покорице тврдих и збијених типова земљишта

• За аерацију земљишта

Радни део – металне заобљене шипке (3-5) на чијим се 

крајевима налазе оштре металне канџе.





Баштенски алат

• За мале и специјализоване површине: жардињере, цветнe

засадe, стакларе.

• Баштенске мотике

• Баштенска лопата

• Баштенске жичане метле

• Специјални вртларски ножеви

• Ручне тестере и маказе





Прибор за заливање и орошавање

• За заливање – кофе и канте од пластике или метала

• За орошавање – ручне прскалице и орошивачи



• Подела ручног алата за негу 

биљака према врсти радова и 

површинама на којима се 

примењује?

• Из којих делова се састоји ручни 

алат за негу биљака?

• Који алати спадају у ручне алате за 

негу биљака?












