
Pobieranie i przechowywanie zrazów i sztobrów. 

Po nastaniu pierwszych delikatnych mrozów, powinniśmy udać się na działkę  

i pobrać zrazy do szczepienia oraz sztobry (sadzonki) winorośli do 

przygotowania sadzonek. Powinniśmy to zrobić zanim przyjdą silne mrozy 

ponieważ mogą uszkodzić oczka a nawet całe pędy.  

Z drzew owocowych oraz ozdobnych pobieramy pędy silnie rosnące, potocznie 

nazywane „wilkami”. Następnie pędy segregujemy, usuwamy uszkodzone  

i porażone przez choroby i szkodniki, wiążemy w pęczki i podpisujemy.  

W przypadku winorośli pobieramy silne pędy jednoroczne. Winorośl możemy 

ciąć na odcinki z 3 oczkami zostawiając po kilka centymetrów zapasu z każdej 

strony albo na dłuższe pędy kilku oczkowe, następnie selekcja, wiązanie  

i podpisywanie.  

 
Fot 1. Drzewo z „wilkami”. 

 



 
Fot 2. Pędy pigwy przygotowane po pobraniu. 

 

Przygotowane pędy możemy przechowywać na kilka sposobów. 

1. Sposób najbardziej profesjonalny oraz dający najlepsze warunki 

przechowywania to chłodne pomieszczenie o temperaturze 0,5 do 5 °C. 

Może to być garaż, piwnica albo chłodnia sadownicza. Pędy 

przechowujemy w naczyniu z wodą natomiast sztobry układamy w 

pojemniku i zasypujemy wilgotnym piaskiem lub przekompostowanym 

trocinami. W ten sposób możemy przechowywać aż do maja. 

 

 
Fot 3. Pędy winorośli częściowo przysypane trocinami, przygotowane do przechowywania  

w chłodni.  

 

 



2. Przygotowane pędy owijamy w drobną siatkę oraz agrotkaninę  

i zakopujemy na działce na głębokości ok. 40 cm. Przy tym sposobie pędy 

musimy zakopać zanim ziemia zamarznie i będziemy mogli z nich 

skorzystać dopiero jak mrozy odpuszcza. Istnieje też ryzyko uszkodzenia 

pędów przez szkodniki (myszy, nornice) jeśli nie zabezpieczymy 

prawidłowo siatką.   

 
Fot 4. Pędy jabłoni zabezpieczone plastikową siatką oraz agrotkaniną.  

 

3. Mniejsze partie materiału możemy przechowywać w lodowce w 

pojemniku z woda albo owijając pędy mokrym materiałem i chowając do 

torebki plastikowej. Istnieje jednak ryzyko, że ktoś z domowników 

wyrzuci nasze „skarby” oraz w szczelnie zamkniętej torebce potrafi 

rozwijać się szara pleśń (choroba grzybowa).  

Tak przygotowane zrazy i sztobry możemy przechowywać do momentu kiedy 

rozpoczniemy szczepienie lub będziemy robili sadzonki.  
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