
 Skaryfikacja i stratyfikacja – dwa słowa brzmiące dość strasznie, ale spokojnie 

nie taki diabeł straszny jak go malują. Zacznijmy od początku. Nie wszystkie nasiona, 

wysiane bezpośrednio po zbiorze od razu kiełkują. Dlatego trzeba przeprowadzić kilka 

zabiegów które pomogą w kiełkowaniu.  

  

 

Skaryfikacja 

Niektóre nasiona posiadają bardzo twardą okrywę nasienna (skorupkę) i przez 

to woda nie jest się w stanie dostać do środka i pobudzić nasionko do kiełkowania.  

W tym celu należy przeprowadzić proces skaryfikacji który polega na uszkodzeniu 

okrywy nasiennej. Czyli po prostu skorupka (np. orzecha włoskiego) musi pęknąć.  

Do tego celu można użyć np. młotka i delikatnie uderzyć w nasiono.  

 
Fot. 1 Orzech włoski po skaryfikacji, widać pęknięcia okrywy nasiennej  

 

Nie zawsze trzeba mechanicznie uszkadzać okrywę, niekiedy może za nas  

to wykonać natura. Wystarczy nasiona wysiać jesienią a mróz i organizmy glebowe  

same przeprowadzą skaryfikację.  

 



 

 
Fot. 2 Nasiona (pestki) moreli wysiane jesienią do gruntu, proces skaryfikacji przeprowadzi „matka ziemia” 

 

 

 

 Stratyfikacja 

Niekiedy nasiona po zbiorze znajdują się w stanie spoczynku. I żeby przejść ten 

okres potrzebują kilku tygodni a niekiedy miesięcy odpowiednich warunków.  

Przez ten okres czasu nasiona powinny być przetrzymywane w środowisku  

o temperaturze 0-10 stopni, dużej wilgotności i dostępie tlenu. W domowych 

warunkach proces stratyfikacji można przeprowadzić na kilka sposobów. 



 
Fot. 3 Kiełkujące nasiona po stratyfikacje (zdjęcie z roku ubiegłego) 
 

I. Nasiona (np. pigwowca) wysiewa się jesienią do doniczek, następnie doniczkę 

zakopuje się w ziemi. Można też nasiona wysiać bezpośrednio do gruntu. W tym 

przypadku odpowiedną temperaturę oraz wilgotność zapewni nam sama gleba, śnieg 

i mróz.  

 
Fot. 3 Jesienią nasiona umieszczone bezpośrednio w glebie.  



 

 

 

 

 

 
Fot. 4 i 5 Stratyfikacja w doniczce 

 

 

II. Troszeczkę trudniejsza metoda i bardziej pracochłonna. Polega  

na umieszczeniu nasion z wilgotnym piaskiem w słoiku (lub innym naczyniu)  

i przechowywaniu ich w lodówce. Co jakiś czas słoik należy otworzyć, przewietrzyć  

a nasiona przemieszać. Po pewnym czasie powinny pojawić się kiełki wtedy nasiona 

należy wysiać.  

 
Fot.  6 Nasiona w słoiku przygotowane do stratyfikacji w domowej lodówce.  



 Niektórzy czytelnicy, nowi działkowcy zapewne zastanawiają się dlaczego 

nasiona są różowe?! Otóż nasiona przed stratyfikacją zostały zaprawione 

(wymieszane z środkiem ochrony roślin) w celu zabezpieczenia ich przed chorobami 

grzybowymi. Głównie przed zgorzelem siewek który może powodować bardzo duże 

straty, nawet do całkowitych braków wschodów. 

 

 
Fot. 7 Nasiona po zaprawianiu.  
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