
W Olsztyńskich sklepach, centrach ogrodniczych pojawiły się drzewka 

owocowe z „gołym korzeniem”. Co to jest sadzonka „goło-korzeniowa”?  

Jest to roślina która cały czas rosła w glebie w szkółce (na polu szkółkarza) a następnie 

została wykopana i przeznaczona do sprzedaży sama bez ziemi i doniczki. Sadzonki 

goło korzeniowe są tańsze w zakupie, ponieważ producent nie musi doliczać kosztów 

podłoża i doniczek. Przy prawidłowym posadzeniu i stosowaniu zabiegów 

pielęgnacyjnych (głównie podlewanie) stopień przyjęcia się roślin goło-korzeniowych 

jest bardzo wysoki. Sadzonek bez podłoża nie stosuje się do roślin trudno 

regenerujących system korzeniowy np. borówki amerykańskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1 Drzewka z gołym korzeniem 

 

Wybór roślin jest duży i materiał szkółkarski jest dobrej jakości. Niestety nie 

wszystkie odmiany uda nam się kupić, ze względu iż krajowe szkółki są nastawione 

głownie na sprzedaż materiału do sadów towarowych a w punktach sprzedaży 

detalicznej nie wszystko jest dostępne. Natomiast jakoś roślin kupowanych  przez 

Internet często budzi zastrzeżenia (chyba że mamy sprawdzony sklep  

np.: www.dzialkowiecsklep.pl). Wiec osoby o dużych wymaganiach będą miały 

utrudnienia.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2 Drzewko zakupiona przez internet  

w dzialkowiecsklep.pl – super jakość.   

 

  

Jednoroczny okulant (jednoroczny pęd wyrastający z oczka rośliny szlachetnej 

zaszczepionego na podkładce) powinien mieć 100-120cm wysokości i średnice pnia  

co najmniej 1 cm (na wysokości 30 cm od ziemi). Niektóre jednoroczne drzewka nie 

posiadają pędów bocznych. Drzewka powinny mieć gładki i prosty pień, powinny być 

zdrowe, nie przemarznięte, bez uszkodzeń mechanicznych, wolne od chorób  

i szkodników oraz najważniejsze powinny być czyste gatunków i odmianowo, 

odpowiednio oznakowane oraz posiadać „Paszport roślinny”. Zaleca się unikania 

zakupów drzewek na bazarkach, targowiskach ze względu na brak pewności  

co do czystości odmianowej oraz zdrowotności roślin. 

  

Co to jest „Paszport roślinny”??? Paszport roślin jest to dokument, który musi 

być dołączony do każdej jednostki handlowej (pojedyncza doniczka, kompozycja, 

multiplat, itp.) roślin przeznaczonych do sadzenia. Potwierdza on, że oferowane  

do sprzedaży rośliny zostały skontrolowane i są wolne od organizmów szkodliwych 

(http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/informacje-ogolne/).  



Rośliny  sprzedawane na odległość (przez Internet) muszą być zaopatrzone  

w paszport. Natomiast działkowcy którzy wymieniają się swoimi nadwyżkami roślin 

nie potrzebują paszportów roślinnych. 

 
Fot 3. Paszport roślinny, drzewko zakupione przez interent w dzialkowiecsklep.pl 
 

 

 
Fot 4. Zwykła etykieta, drzewko bez paszportu roślinnego. 
 

 

 



 Jeśli już nam się uda zakupić wymarzony gatunek drzewa, wymarzoną odmianę 
na wymarzonej podkładce powinniśmy nasz „skarb” posadzić jak najszybciej. Jeśli nie 
mamy takiej możliwości albo korzenie uległy delikatnemu przesuszeniu należy  
je namoczyć przez dobę w wodzie a następnie posadzić. Niekiedy zdarza się iż nie 
mamy jesienią jeszcze odpowiedniego miejsca do posadzenia drzewek, należy wtedy 
drzewko zadołować. Zabieg ten polega na wykopaniu głębokiego dołka, bruzdy, 
rowka i umieszczeniu w nim pod skosem drzewek, następnie drzewka zasypuje się  
aż po pierwsze pędy i obficie podlewa. 
 

Fot. 4 i 5 Dołowanie drzewek 

 

 

 

 

 

 



 
Fot.6 z zadołowanego drzewka wystają tylko czubki pędów.  

  

Jeżeli na naszej działce są szkodniki glebowe takie jak myszy i nornice należy 

drzewko posadzić w „klatce” z siatki o drobnych oczkach. Zabieg ten uniemożliwi 

obgryzanie korzenia przez szkodniki.  

 Jeśli jednak mamy odpowiednie miejsce w którym chcemy, żeby rosło nasze 

nowe drzewko możemy przystąpić do sadzenia. Rozpoczynamy od wykopania dużego 

dołka Podczas kopania górna warstwę gleby, która jest żyźniejsze odkładamy na jedną 

kupkę a dolną na druga kupkę. Na dno otworu wsypujemy obornik, najlepiej już 

przekompostowany ale jeśli takiego nie mamy może być to obornik świeży, suszony 

lub granulowany. 

 



 
Fot. 7 Dołek z obornikiem suszonym. 
 
 

Następnie obornik przysypujemy niewielką ilością (ok 10-15cm) żyznej gleby.  

 

 
Fot. 8 Obornik przysypany „górną” warstwą gleby 

 



Robimy mały kopczyk i na nim umieszczamy drzewko. Roślina powinna być tak 

głęboko posadzona żeby miejsce szczepienia było nad ziemią.   

 
Fot. 9 Drzewko umieszczone na kopczyku 
 

Następnie przystępujemy do zasypywania drzewka, dołka.  
 

 
Fot. 10 Zasypane drzewo. Miejsce szczepienie znajduje się nad powierzchnia gleby.  

Miejsce szczepienia 



Po posadzeniu drzewko należy obficie podlać i dobrze jest usypać kopczyk w celu 

ochrony drzewka przed mrozem. W przypadku jeśli górna część drzewka przemarznie 

są szanse że roślina odbije z dolnej części zasypanej kopczykiem.  

 
Fot.  11 Obficie podlane drzewko 
 
 

 
Fot. 12 Usypany kopczyk zabezpieczający.  



Na wiosnę kopczyk ostrożnie usuwamy. Pozostało nam już tylko oczekiwanie  

na pierwsze owoce. 
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