
Domowa produkcja podkładek pod drzewka owocowe 

Podczas szkolenia dla działkowców oraz instruktorów SSI omawialiśmy w jaki 

sposób można pozyskać podkładki do produkcji drzewek owocowych. Ponieważ nadal 

działkowcy zwracają się z zapytaniem skąd wziąć podkładki omówimy kilka sposobów. 

1. Zakup w Internecie.  

Zakupując podkładki w interencie musimy się liczyć z wysoką ceną przy zakupie 

jednej sztuki (ok. 6 zł plus przesyłka), natomiast większość osób sprzedaje 

podkładki w pęczkach w których jest 50 sztuk i nie ma możliwości wysyłki tylko 

odbiór osobisty.   

2. Zakup u szkółkarza.  

Większość szkółek produkujących podkładki nie prowadzi sprzedaży 

detalicznej. Natomiast jeśli mamy zaprzyjaźnioną szkółkę są szanse, że nam 

sprzedadzą kilka roślin. 

3. Produkcja podkładek z nasion. 

Tą metoda możemy uzyskać typowe podkładki takie jak antonówka dla jabłoni 

czy grusza kaukaska dla gruszy. Możemy też wyprodukować bliżej nie 

określone siewki np. jabłoni, gruszy na których potem zaszczepimy drzewka. 

Drzewka szczepione na podkładkach rozmnażanych generatywnie (z nasion) 

posiadają przeważnie dużą siłę wzrostu stąd nie są zalecane do sadzenia na 

działkach.  

 
Fot 1. Nasiona gruszy kaukaskiej  
 



4. Szczepienie na obumarłym drzewku 

W sytuacji obumarcia odmiany szlachetnej bardzo często podkładka wypuszcza 

tzw. dziczki. Zostawiamy wtedy jeden silny pęd i na nim możemy zaszczepić 

odmianę szlachetną.  

 

 
                         Fot 2. Uszkodzone drzewko wypuściło odrosty korzeniowe (śliwa ałycza) 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Odcinanie odmiany szlachetnej od zakupionego drzewka.  

Zakupując drzewko w sklepie ogrodniczym mamy podane informacje  

o odmianie szlachetnej oraz podkładce. Jeżeli usuniemy odmianę szlachetną 

podkładka z pąków śpiących wypuści nowe pędy. Następnie stopniowo, kilka 

krotnie w ciągu roku,  pędy przysypuje się ziemią kompostową lub 

przekompostowanymi trocinami następnie jesienią lub wczesną wiosną 

odkopuje się kopczyk i delikatnie oddziela ukorzenione pędy – nasze nowe 

podkładki. Rośliny matecznej nie usuwamy, w następnym roku powtarzamy od 

nowa cykl z kopczykowaniem i tak co roku będziemy mieli kilka podkładek na 

własny użytek.  

 
Fot 3. Zakupione drzewo w celu uszkodzenia a następnie produkcji podkładek.   

  



 
Fot 4. Drzewko z odcięta odmiana szlachetną. 
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