
Bielenie drzew- po co, kiedy i jak?! 

 Rośliny sadownicze rosną wiele lat w tym samy miejscu. Są one narażone 
na działanie słońca, wiatru, deszczu oraz niskich temperatur. W sytuacji dużego 
nasłonecznienia w okresie zimy, przedwiośnia oraz wiosny może dochodzić do 
uszkodzeń pni drzew – ran zgorzelinowych. Dlaczego tak się dzieje?  
 
 

 
Fot. 1 i 2  Rana zgorzelinowa na wiśni 

 

 Rośliny już od jesieni przygotowują się do spoczynku zimowego.  

W liściach, pędach, konarach oraz korzeniach zachodzi wiele przemian 

chemicznych, proces ten nazywamy hartowaniem. Jeśli proces hartowania 

przebiegł prawidłowo to rośliny są przygotowane do spoczynku zimowego  

i mają wysoką odporność na mróz.  

 W słoneczne, zimowe oraz wiosenne dni pnie drzew od strony 

południowej oraz południowo-zachodniej silnie się nagrzewają.  Na skutek tego 

może dochodzi do rozhartowania roślin i nocą, gdy temperatura silniej spada 

mogą następować uszkodzenia kory i drewna – rany zgorzelinowe. W celu 

zapobiegania powstawaniu ran zgorzelinowych sadzi się drzewa niskopienne 

lub krzaczaste. Drzewka młode można owijać słomą lub papierem a korę 

starszych drzew zabezpiecza się przez bielenie. Biały kolor odbija promienie 



słoneczne i dzięki temu pnie drzew tak się nie nagrzewają i nie dochodzi do 

rozhartowania roślin.  Bielenie powinno być wykonane w styczniu lub 

w pierwszej połowie lutego przed nastaniem dłuższych, słonecznych 

dni. Zabieg wykonany w późniejszym terminie jest bezcelowy. Producenci 

wapna ogrodniczego zalecana bielenie pni od listopada do końca marca.  

 

 
Fot. 3 Wapno ogrodnicze 
 

  

 

Substancje do bielenia drzew nie zawierają w swoim składzie żadnych 

środków ochrony roślin, czyli nie likwidują żadnych szkodników. 

Zabieg ten stosuje się tylko w celu ochrony pni drzew przed skutkami silnego 

nasłoneczniania.  

 

 

 



 

 
Fot. 4 wapno ogrodnicze 

 

 
 
Zabieg bielenie można wykonywać gotowym preparatem lub samemu 

przygotowaną mieszanką wapna z wodą (mleko wapienne). Dodanie do mleka 
wapiennego trochę gliny lub krowieńca zwiększa odporność mieszanki na 
zmywanie przez deszcze. Prawidłowo przygotowana zawiesina nie powinna być 
ani za gęsta ani za rzadki, powinna dać się dobrze rozprowadzić po pniu ale też 
nie spływać z niego.  Preparat nanosi się za pomocą pędzla albo opryskiwacza 
na pnie drzew oraz grube konary, od strony południowej warto nałożyć kilka 
warstw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Fot. 5 Drzewo po wykonany bieleniu pnia i grubszych gałęzi 
 

 
 
 
 
Niektóre preparaty, służące do zabezpieczania drzew przed szkodnikami 

zjadającymi korę (sarny, zające) są koloru białego i dzięki temu drzewa nie 

wymagają dodatkowego bielenia. Natomiast takimi preparatami powinno się 

drzewa malować kilkakrotnie ponieważ środek jest zmywany  

z roślin.  



 
Fot. 6 Drzewa po bieleniu 
 

 
Fot. 7 Zestaw do bielenia: pędzel oraz wapno ogrodnicze 
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