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„Zielonym do dołu” – sadzimy borówkę metodą instruktora ds. 

ogrodniczych Chmielewskiego. 

 

Borówka jest rośliną coraz częściej uprawianą w ogrodach ROD. Zyskała swoją 

popularność dzięki smacznym i wartościowym owocom. Trzeba jednak 

pamiętać że borówka wymaga kwaśnego podłoża i nawadniania  

w okresie suszy. Opracowałem swoją metodę sadzenia tych roślin i chętnie się 

nią z Państwem podzielę.  

1. Wykopujemy otwór min 40x40x40 cm (czym większy tym lepiej).  

 

 
Fot 1. Przygotowany dołek. 

 

2. W zależności od tego czy posiadamy  torf kwaśny czy ziemię do 

borówek postępujemy następująco. 

a. Torf kwaśny mieszam z ziemią kompostową albo z górną 

warstwa gleby w stosunku 3:1 (torf: ziemia). 

b. Ziemia do borówek nie powinna być już mieszana z naszą glebą 

ponieważ posiada już optymalne pH.  
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Fot 2. Mieszanie torfu kwaśnego z ziemią kompostową.  

 

3. Przygotowane podłoże umieszczamy w dołku. 

4. Roślinę przed wyjęciem z doniczki obficie podlewamy, następnie 

wyciągamy i delikatnie rozluźniamy bryłę korzeniową. 

5. Teraz najważniejszy moment! Borówkę sadzę na leżąco (nie pionowo 

jak rosła w doniczce).  
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Fot 3. Roślina umieszczona w dołku. 

 

6. Umieszczam paliki i do nich przywiązuję wierzchołki pędów które 

zaginam do góry. 

 

 
Fot 4. Roślina przy palikach. 
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Fot 5. Roślina przy palikach. 

 

7. Całość przysypuję wcześniej przygotowanym podłożem. 

8. Podlewam i uciskam rękoma ziemię. 

 

 
Fot 6. Roślina posadzona moim sposobem.  
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9. Jeżeli posiadamy przekompostowane trociny z drzew iglastych lub 

korę to obsypujemy nimi rośliny. 

  

 
Fot 7. Posadzona roślina obsypana korą.  

 

Dlaczego sadzę rośliny na leżąco?! Bardzo często borówki sprzedawane są słabo 

rozgałęzione a dzięki tej metodzie z szyjki korzeniowej wyrasta dużo młodych, 

silnych pędów i powstaje roślina mocno rozgałęziona. Pędy które były podczas 

sadzenia potrafią się ukorzenić po 2-3 latach i wtedy mamy swoją sadzonkę. 
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Fot 8. Wykopana, do zdjęcia, roślina wraz z ukorzenioną sadzonką. 
 

Jeszcze jedna ważna sprawa, borówka jest roślina obcopylną, dlatego w celu 

lepszego owocowania zaleca się sadzenie dwóch różnych odmian. Ja zalecam 

sadzenie nawet trzech, przez co zwiększam prawdopodobieństwo zapylenia. 

Przykładowo mamy odmianę A i B. Może się okazać że odmiana A zapyla 

odmianę B ale odmiana B już nie zapyla odmiany A i wtedy mamy tylko jeden 

owocujący krzew. Sadząc 3 odmiany szanse, że wszystkie rośliny będą zapylone 

są dużo większe.   

Jeśli chodzi o odmiany, moją ulubiona jest Chandler, ale zalecam sadzić 

najróżniejsze odmiany, każdy ma inny gust.   
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