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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiadomości i nabywaniu umiejętności 
z  zakresu zakładania i prowadzenia szkółki sadowniczej, produkcji podkładek, produkcji 
drzewek i krzewów owocowych, ochrony materiału szkółkarskiego przed chorobami 
i szkodnikami, prowadzenia dokumentacji szkółkarskiej. 

 
W poradniku znajdziesz: 

−−−−    wymagania wstępne, czyli  wykaz umiejętności i wiedzy, jakie powinieneś mieć juŜ 
opanowane, abyś bez problemów mógł przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 

−−−−    cele kształcenia tej jednostki modułowej, 
– materiał nauczania umoŜliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianu, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie 

materiału całej jednostki modułowej, 
– wykaz literatury. 

 
JeŜeli będziesz miał trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to zwróć się o pomoc 

do nauczyciela. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie pobytu w pracowni, a takŜe w trakcie wykonywania ćwiczeń, musisz 
przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpoŜarowych, 
wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych 

621[01].Z2 
Produkcja sadownicza 

621[01].Z2.02 
Zakładanie i prowadzenie sadu 

621[01].Z2.03 
Zbiór i przechowywanie 

owoców 

621[01].Z2.01 
Zakładanie i prowadzenie 

szkółki sadowniczej 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
– charakteryzować warunki klimatyczne regionu oraz określać ich wpływ na wzrost, rozwój 

i plonowanie roślin, 
– charakteryzować nawozy organiczne i mineralne oraz określać ich wpływ na właściwości 

gleby, wzrost i plonowanie roślin, 
– charakteryzować podstawowe choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz stosować metody 

ich zwalczania, 
– rozpoznawać oraz scharakteryzować gatunki drzew i krzewów, 
– czytać mapy glebowo-rolnicze, 
– wyjaśniać, na czym polega zjawisko „zmęczenia gleby”, 
– określać sposoby przeciwdziałania zjawisku zmęczenia gleby 
– określać przydatność róŜnych podłoŜy do określonych upraw, 
– dobrać sposób i środki transportu produktów ogrodniczych, 
– przygotowywać do pracy i obsłuŜyć maszyny oraz urządzenia do produkcji ogrodniczej, 
– stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej 

oraz ochrony środowiska, 
– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– scharakteryzować podkładki dla jabłoni, grusz, śliw, brzoskwiń, wiśni, czereśni, 
– określić zasady kwalifikacji materiału szkółkarskiego, 
– rozpoznać podstawowe gatunki podkładek dla roślin sadowniczych, 
– scharakteryzować budowę drzewka owocowego, 
– wyjaśnić pojęcia: podkładka, zraz, oczko, okulant, wstawka skarlająca, 
– przyporządkować podkładki do określonych grup według gatunku i siły wzrostu drzew 

i krzewów, 
– scharakteryzować proces produkcji podkładek generatywnych, 
– wykonać stratyfikację i siew nasion podkładek, 
– określić zasady zakładania i eksploatacji mateczników podkładek wegetatywnych, 
– scharakteryzować metody uszlachetniania drzew owocowych, 
– przygotować zrazy do szczepienia i okulizacji, 
– wykonać okulizację z zastosowaniem określonej metody, 
– przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne podkładek i sadzonek w szkółce, 
– załoŜyć szkółkę drzew i krzewów owocowych, 
– scharakteryzować metody produkcji agrestu, porzeczek, malin, truskawek, winorośli, 

jeŜyn, 
– określić termin i sposób wykopywania materiału szkółkarskiego, 
– wykopać i wykonać sortowanie materiału szkółkarskiego zgodnie z normami, 
– dobrać sposób przechowywania oraz przygotowania materiału szkółkarskiego do sprzedaŜy, 
– rozpoznać choroby i szkodniki szkółek owocowych oraz określić sposób ich zwalczania, 
– wypełnić dokumentację szkółkarską. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Części składowe i formy roślin sadowniczych 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Rośliny sadownicze ze względu na budowę części nadziemnych dzielimy na: drzewa 
owocowe (jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela), krzewy owocowe 
(porzeczka, agrest, jeŜyna), krzewinki (Ŝurawina, rosnąca dziko borówka, brusznica), byliny 
(truskawka, poziomka, malina), pnącza (aktynidia, cytrynnik, winorośl). 

Ze względu na budowę owoców rośliny sadownicze dzielimy na: 
– ziarnkowe: jabłoń, grusza, pigwa, 
– pestkowe: wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, 
– jagodowe: porzeczki, agrest, maliny, truskawki, aronia, borówka wysoka, winorośl, 

jeŜyna, Ŝurawina, 
– orzechy: orzech włoski, leszczyna. 
 
Części składowe drzew owocowych 

KaŜde drzewo rosnące w warunkach naturalnych składa się z: systemu korzeniowego, 
szyjki korzeniowej, pnia przechodzącego w przewodnik, konarów, odgałęzień 1–rzędu,  
2–rzędu, 3–rzędu oraz formacji owoconośnych czyli drobnych gałązek z pąkami kwiatowymi. 
 

 
Rys. 1. Budowa drzewa owocowego: A– korzeń, B– szyjka korzeniowa, C– pień, D– konary, E– odgałęzienia  

I–rzędu, F– odgałęzienia II–rzędu, G– formacje owoconośne, H– przyrosty jednoroczne [1, s. 231] 

 
Drzewo owocowe wyprodukowane na drodze uszlachetnienia podkładki odmianą 

szlachetną moŜe się składać z dwóch lub trzech części składowych zwanych komponentami. 
Z dwóch części składa się drzewo wówczas, gdy na podkładce generatywnej lub wegetatywnej 
załoŜymy zraz (fragment 2–3 oczkowy pędu jednorocznego odmiany szlachetnej) lub załoŜymy 
tarczkę okulizacyjną (fragment kory z pąkiem z pędu odmiany szlachetnej). Z oczka lub 
zrazu wyrasta pęd, który razem z podkładką stanowi okulant. Z trzech części składowych 
drzewo zbudowane jest, gdy: wyprodukujemy drzewo na tzw. odmianie przewodniej, 
pośredniej lub wstawce skarlającej. Odmianą przewodnią zastępujemy pień i nasadę konarów 
odmiany szlachetnej. Odmiana przewodnia powinna charakteryzować się: duŜą odpornością 
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na mróz, odpornością na choroby, powinna tworzyć konary wyrastające z przewodnika pod 
kątem zbliŜonym do prostego, powinna dobrze zrastać się z odmianą szlachetną, musi 
wykazywać korzystny wpływ na jakość i ilość plonu. 

 
 

Rys. 2. Budowa drzewa na przewodniej. I–szczepienie pod koroną. II szczepienie w koronie: A–odmiana 
szlachetna (wraŜliwa na mróz), B–odmiana przewodnia (np. Hibernal), C–podkładka (np. M–26) 

[1, s.232] 
 

Pośrednia jest stosowana, gdy odmiana szlachetna nie zrasta się z podkładką. NaleŜy 
pamiętać, aby niŜsze połączenie komponentów było szczepieniem, a wyŜsze (drugie) moŜe być 
okulizacją lub szczepieniem. Pośrednia jest niezbędna w przypadku produkcji grusz na pigwie, 
która nie zrasta się z wieloma odmianami. Zadaniem wstawki skarlającej jest osłabienie siły 
wzrostu drzewa oraz wyrównanie wielkości owoców. Wstawka taka powinna stanowić 25–30 cm 
pnia. 
 
Części składowe pozostałych roślin sadowniczych 

W budowie krzewu owocowego wyróŜnia się następujące części: system korzeniowy, szyjkę 
korzeniową, pędy szkieletowe, pędy kilkuletnie odchodzące od szkieletowych oraz pędy 
jednoroczne. 

Winorośl ma budowę odmienną. W zaleŜności od formy moŜemy wyróŜnić w róŜnym 
układzie następujące elementy: system korzeniowy, szyjka korzeniowa, pieniek (pęd 
wieloletni), pędy szkieletowe wyrastające z pnia, tworzące „rusztowanie” krzewu są pozbawione 
liści, łozę (pęd zeszłoroczny), latorośl, pasierb i pędy przekształcone wąsy czepne. 

Truskawki są roślinami wieloletnimi (naleŜą do bylin), mają płytki system korzeniowy 
i silnie skrócony pęd, od którego mogą odchodzić płoŜące pędy tzw. rozłogi. 
W międzywęźlach rozłogów, przy zetknięciu z ziemią, powstają młode rośliny. Do tej grupy 
zaliczamy równieŜ poziomkę. 

 

 
Rys. 3. Budowa krzewu truskawki: A–system korzeniowy, B–kwiatostan–wierzchołek, C–liście, D–rozłóg, 

E–sadzonki rozłogowe, F–skrócony pęd [1, s.236] 
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Ich budowa jest podobna, z tą jednak róŜnicą, Ŝe poziomka moŜe być rozmnaŜana zarówno 
przez rozłogi jak i nasiona. 

Pnącza posiadają w swej budowie długie, wiotkie pędy. Charakterystycznym elementem 
są wąsy czepne przytrzymujące roślinę na podporach. 

 
Formy roślin sadowniczych 

Drzewa owocowe charakteryzują się róŜną siłą wzrostu. Jest ona cechą genetyczną 
danego gatunku i jego odmian. Ponadto wielkość drzewa moŜe modyfikować podkładka oraz 
obecność wstawki skarlającej. Ze względu na siłę wzrostu, drzewa dzielimy na: 
– słabo rosnące (karłowe), 
– średnio silnie rosnące (półkarłowe), 
– silnie rosnące. 
W budowie drzewa wyróŜniamy  pień. Jego wysokość zaleŜy od ukształtowania go przez 
sadownika. Przyjmuje się następujący podział drzew ze względu na wysokość pni: 
– krzaczastą – gdy pień ma wysokość do30cm, 
– niskopienną – gdy pień jest wysoki na 30–60cm, 
– półpienną, gdy pień ma 60–90cm wysokości  
– wysokopienną –pień o wysokości powyŜej 90cm. 

Korony drzew owocowych przybierają róŜne kształty rosnąc naturalnie bez ingerencji 
człowieka. W sadownictwie na ogół formuje się korony drzew. Tę niełatwą czynność 
wykonuje się z wielu względów np. aby równomiernie doświetlić wszystkie konary, ułatwić 
zbiór owoców, zrobić przejazd dla ciągnika itp. Stosuje się następujące kryteria podziału 
koron: 
– ze względu na kształt przekroju poprzecznego (korona kolista, szpalerowa, regulowana),  
– ze względu na obecność przewodnika (korona przewodnikowa, bezprzewodnikowa,  

ze skróconym przewodnikiem), 
– ze względu na ułoŜenie konarów na przewodniku (korona piętrowa, okółkowa, 

bezpiętrowa, kombinowana), 
– ze względu na system konarów (korona prawie naturalna, swobodna, regulowana, korona 

sztuczna). 
Najczęściej spotykaną w sadach formą koron drzew owocowych jest wrzeciono i jego róŜne 
modyfikacje. Koronę wrzecionową moŜna opisać jako: kolistą, przewodnikową, bezpiętrową 
i regulowaną. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytanie, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Z ilu organizmów róŜnych genetycznie moŜe składać się drzewo owocowe? 
2. W jakim celu stosuje się pośrednią? 
3.  Jakie elementy budowy krzewu winorośli potrafisz wyróŜnić? 
4. Jakie wyróŜnia się elementy budowy krzewu owocowego? 
5. Jakie występują formy koron drzew owocowych? 
6. Od jakich czynników zaleŜy siła wzrostu drzewa? 
7. Jakie są kryteria podziału koron? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj cięcie na koronkę. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) przygotować narzędzia, 
3) określić wysokość pnia, 
4) ustalić miejsce cięcia, 
5) wykonać cięcie, 
6) zabezpieczyć rany po cięciu fungicydem, 
7) omówić wynik ćwiczenia. 

 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– sekatory, 
– okulanty jabłoni, 
– Funaben 03 PA, 
– pędzel. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj części składowe wskazanych przez nauczyciela roślin sadowniczych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) określić części krzewów owocowych, 
3) wskazać określone części, 
4) określić części wskazanego drzewa owocowego, 
5) wskazać  i wymienić części drzewa owocowego, 
6) sformułować wnioski, 
7) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– rośliny truskawek, 
– krzewy porzeczki, 
– winorośl, 
– drzewo owocowe (jabłoń, grusza). 

 

4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
 

Czy potrafisz: Tak Nie 

1) sklasyfikować rośliny sadownicze? � � 
2) wymienić części składowe drzewka wyprodukowanego na podkładce? � � 
3) wymienić części składowe krzewu owocowego? � � 
4) wskazać charakterystyczny element w budowie pnącza? � � 
5) wymienić formy koron drzew owocowych? � � 
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4.2. Produkcja podkładek generatywnych i wegetatywnych 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
Produkcja podkładek generatywnych 

Podkładki dla drzew owocowych rozmnaŜa się generatywnie lub wegetatywnie. 
Podkładki generatywne otrzymuje się z nasion wybranych drzew określonej odmiany 
uprawnej lub dzikiej formy danego gatunku. Podkładki wegetatywne, zwane odrostowymi, 
najczęściej uzyskuje się przez okłady poziome lub pionowe, odrosty korzeniowe oraz 
sadzonki róŜnego rodzaju. KaŜdy typ podkładki wegetatywnej, pochodzący od jednej rośliny 
matecznej, tworzy tzw. klon, czyli zbiór osobników powstałych w wyniku podziału jednego 
organizmu, mających decydujący wpływ na siłę wzrostu odmiany uprawnej. 

Roślina uŜyta na podkładkę dla drzew owocowych musi odznaczać się szeregiem 
właściwości. Za najwaŜniejsze naleŜy uznać: 
– dobre zrastanie się z odmianą szlachetną, 
– zapewnienie poŜądanej siły wzrostu w obrębie klonu, 
– wpływanie na wczesne i obfite planowanie odmiany na niej zaszczepionej, 
– polepszenie jakości owocu odmiany szlachetnej, 
– odporność na mróz i gorsze warunki glebowe, 
– znaczna odporność na choroby i szkodniki, 
– łatwość rozmnaŜania, 
– przystosowanie do róŜnych typów gleby, 
– tworzenie mocnego systemu korzeniowego. 

Nasiona do produkcji podkładek generatywnych pobiera się z sadów specjalnie 
zakładanych do tego celu i podlegających kwalifikacji szkółkarskiej. Zbiór owoców powinien 
nastąpić po osiągnięciu dojrzałości fizjologicznej. Owoce rozdrabnia się, a otrzymaną miazgę 
przepłukuje wodą. Wypłukane i oczyszczone nasiona suszy się w pomieszczeniach 
zacienionych, przewiewnych, w temperaturze 30-35°C. Nasiona moŜemy przechowywać 
w szklanych, szczelnie zamkniętych naczyniach. Warunki panujące  w naczyniu, to wilgotność 
względna na poziomie 55%, a optymalna temperatura 1-3°C. 

Aby nasiona drzew owocowych mogły wykiełkować muszą przejść tzw. okres 
dojrzewania posprzętnego, co następuje podczas stratyfikacji. NajwaŜniejszymi warunkami 
tego procesu są: niska temperatura (od 0 do 8°C ), odpowiednia wilgotność (ok. 90%) oraz 
dostęp powietrza. Stratyfikację moŜna przeprowadzić przesypując nasiona warstwą piasku 
z torfem lub piasku z trocinami. Grubość tych warstw powinna wynosić 1-6 cm. Pielęgnacja 
nasion podczas tego procesu polega na: zwilŜaniu wodą, gdy jest mała wilgotność, 
dosypywaniu piasku przy zbyt duŜej wilgotności, wietrzeniu nasion co 2-3 tygodnie. 
Stratyfikacja trwa dla ziarnkowych 60-90dni, a dla pestkowych 120-180dni. 

Nasiona najczęściej wysiewa się w pierwszej dekadzie kwietnia. MoŜna wysiewać juŜ 
w końcu marca, gdy ziemia rozmarznie i przeschnie. Nasiona moŜna wysiewać bezpośrednio 
na miejsca stałe lub w inspektach. Siewki po wytworzeniu liścieni pikowane są do szkółki. 
Odległość miedzy rzędami powinna wynosić 25-30 cm (przy pielęgnacji ręcznej)  
lub 50-70 cm przy pielęgnacji mechanicznej. Odległości w rzędzie wynoszą 5-7 cm (jabłoń, 
grusza, czereśnia) lub 3-4 cm (pozostałe gatunki). 

Celem prac pielęgnacyjnych jest otrzymanie jak najlepszego materiału. MoŜna ten cel 
osiągnąć w sposób następujący: 
– spulchniając glebę i niszcząc chwasty, 
– przerywając siewki rosnące zbyt gęsto, 
– podcinając korzenie siewek , rosnących na miejscu  stałym we wczesnym okresie 

wegetacji, 
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– prowadząc selekcję siewek, rosnących na rozsadniku, podczas ich pikowania, 
– nawoŜąc azotem w 2-3 dawkach po 30 kg czystego składnika na hektar, 
– prowadząc ochronę chemiczną podkładek przeciwko chorobom i szkodnikom 

pestycydami w terminach zalecanych w aktualnym Programie Ochrony Roślin 
Sadowniczych. 
Odpowiednim terminem wykopywania podkładek jest październik, gdy część liści 

opadnie na skutek pierwszych przymrozków. Pozostałe liście usuwa się ręcznie. Podkładki 
mogą być wykopywane ręcznie lub mechanicznie. Wykopany materiał szkółkarski powinien 
mieć niezwłocznie zabezpieczone korzenie. Sortowania dokonuje się na polu lub po przewiezieniu 
do pomieszczeń. Do obrotu dopuszcza się podkładki I i II wyboru. 

Podkładki generatywne mają silny system korzeniowy. Ich odporność na mróz jest 
wysoka, a potrzeby nawadniania niskie. Do ich wad naleŜy: duŜa siła wzrostu, późne 
wchodzenie w okres owocowania okulizowanych odmian uprawnych, brak wyrównania 
w odporności na choroby i mróz. Prace pielęgnacyjne moŜna wykonywać mechanicznie. DuŜa 
siła wzrostu, późne owocowanie, wpływ pogody na plon nasion moŜe spowodować określone 
wady podkładek generatywnych. 
 
Produkcja podkładek wegetatywnych 

Podkładki wegetatywne uzyskuje się z odkładów pionowych lub poziomych bezpośrednio 
w mateczniku (kwatery szkółki obsadzone roślinami matecznymi) oraz z sadzonek 
zdrewniałych, sadzonek zielonych, sadzonek korzeniowych i kultur tkankowych. 

Mateczniki podkładek wegetatywnych muszą być zakładane na bardzo dobrych 
i próchnicznych glebach. Rośliny mateczne, z których pobierane będą odkłady poziome 
wysadza się skośnie w rozstawie rzędów dostosowanych do uprawy mechanicznej. Pędy 
wyrosłe poprzedniego roku przygina się wiosną do ziemi i przytwierdza poziomo haczykami 
(kulkami). Z przygiętych pędów wyrastają młode, zielne odgałęzienia, które przysypuje się ziemią. 
Jesienią po rozgarnięciu ziemi odcina się ukorzenione pędy. 
 
 
 

 

Rys. 4. Odkłady pionowe (kopczykowanie) [10] 

 

Rys. 5.Odkłady poziome płaskie [10] 
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Rys. 6. Odkłady poziome zwykłe [10] 

Odkłady pionowe (kopczykowanie). Rośliny mateczne wysadza się w rzędzie co 30-40 cm 
i w odstępach między rzędami ponad 120 cm. Pędy wysadzonych roślin przycina się wiosną 
na wysokości 30-40 cm. Przez okres wegetacji nie stosuje się Ŝadnego cięcia, ani 
uszczykiwania. Wiosną następnego roku przycina się pędy nad oczkiem na wysokości około 
3 cm. Z przyciętych pędów rośliny matecznej wyrastają nowe pędy, które po osiągnięciu 
około 15 cm wysokości obsypuje się ziemią, trocinami lub torfem. Czynność tą powtarza się 
w miarę wzrostu pędów do końca lipca. Jesienią kopczyk rozgarnia się i wszystkie 
ukorzenione pędy odcina od rośliny matecznej. Uzyskane w ten sposób odkłady sadzi się 
w szkółce. Matecznik wykorzystywany jest przez kilka lat. Metodą tą najczęściej uzyskuje się 
podkładki jabłoni i grusz. 

Sadzonki zdrewniałe zwane sztobrami uzyskuje się przez pocięcie zdrewniałych 
jednorocznych pędów. Fragmenty pędów są pocięte na odcinki długości około 20-25 cm. 
Dolną część sadzonki naleŜy ciąć pod oczkiem, prosto (pod kątem 90°), a górną – nad 
oczkiem, ukośnie pod kątem 45°. Sadzonki przechowujemy w dołownikach lub chłodnych 
pomieszczeniach. Wiosną sztobry sadzi się pionowo od razu do gruntu pozostawiając tylko 
1 lub 2 pąki nie przykryte ziemią. 

W przypadku dysponowania małą ilością materiału wyjściowego najwięcej podkładek 
wegetatywnych moŜna otrzymać przez sadzonki zielne. Przygotowuje się je od połowy 
czerwca do połowy lipca z pędów jednorocznych ścinanych z drzew matecznych. Sadzonki 
dwu lub więcej węzłowe o długości 5–18 cm z usuniętymi dolnymi liśćmi i skróconymi 
górnymi zanurza się w ukorzeniaczu. Sadzonki sadzi się do perlitu, piasku lub ich mieszaniny 
w szklarni z zamgławianiem lub w przykrytych folią skrzynkach. Podkładki moŜna 
uzyskiwać takŜe z sadzonek korzeniowych. NaleŜy w tym celu wybrać korzenie grubości 
około 4-5 cm i pociąć je na kawałki długości około 10-15 cm, a następnie postępować tak, jak 
z sadzonkami zdrewniałymi. Tak rozmnaŜane są najczęściej wiśnie, śliwy. 

RozmnaŜanie podkładek wegetatywnych przez kultury tkankowe polega na otrzymywaniu 
całych roślin z fragmentów tkanek umieszczonych w odpowiednich warunkach na poŜywce 
o określonym składzie. Zaletami podkładek wegetatywnych są: 
1) szybsze wejście w owocowanie drzew na nich wyprodukowanych, 
2) wyrównany wzrost, 
3) dodatni wpływ na jakość owocu, 
4) lepsze zrastanie się z odmianą szlachetną. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe podkładki wegetatywne mają słaby system korzeniowy, wymagają 
znacznie lepszej gleby niŜ podkładki generatywne i są trudniejsze w rozmnaŜaniu. 
 
Podkładki dla jabłoni i grusz 

Siewka antonówki zwykłej jest zalecaną podkładką generatywną dla jabłoni. Spełnia 
ona wiele wymagań. Daje dość jednolity materiał pod względem siły wzrostu i wytrzymałości 
na mróz; tworzy silny system korzeniowy, jest wytrzymała na niesprzyjające warunki 
glebowe i wodne, jest odporna na choroby. Bardzo dobrze zrasta się z większością 
uprawianych u nas odmian. Do wad zaliczyć naleŜy duŜą siłę wzrostu i późniejsze 
wchodzenie w okres pełnego owocowania. 
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Podkładka M 9 jest słabo rosnącą podkładką. Drzewa na niej rosnące sadzi się gęsto. 
Wchodzą one wcześnie w okres owocowania i obficie owocują na dobrych, prawidłowo 
nawoŜonych i nawadnianych glebach. Podkładka ta ma słaby system korzeniowy. 

Podkładka M 26 jest podkładką półkarłową, o mocniejszym od M 9 systemie 
korzeniowym Na ogół nie wymagająca palikowania. Jest dość wytrzymała na mróz. Dzięki 
tym zaletom nadaje się do sadów towarowych. 

Podkładka MM 106 jest mało wytrzymała na mróz, ale dodatnio wpływa na odmiany na niej 
zaszczepione. Jej główną wadą jest duŜa wraŜliwość na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia. 

Podkładki P 22 i P 2 są podkładkami bardzo wytrzymałymi na mróz. Stosuje się je 
w produkcji jako wstawki silnie skarlające i przyspieszające owocowanie, gdyŜ są trudne 
do rozmnaŜania ze względu na małą liczbę odrostów. 

Siewki gruszy kaukaskiej są najczęściej stosowaną podkładką generatywną dla grusz. 
Drzewa szczepione na nich osiągają duŜe rozmiary i późno wchodzą w okres owocowania. 
Zaletą tej podkładki jest odporność na brunatną plamistość liści, dość duŜa wytrzymałość 
na mróz, jak teŜ dobre zrastanie się z wszystkimi uprawianymi u nas odmianami. 

Pigwa jest podkładką wegetatywną dla gruszy. Znanych jest wiele typów pigwy. 
W Polsce spotyka się najczęściej pigwę S1 i pigwę Malling A (MA). Ze względu na małą 
wytrzymałość na mróz nie ma ona zastosowania w sadach towarowych. Nie zrasta się 
dobrze z niektórymi odmianami, dlatego wymaga niekiedy wszczepienia odmiany 
pośredniej, którą moŜe być np. Bera Hardego lub Komisówka. 

 
Podkładki dla wiśni i czereśni 

Siewki czereśni ptasiej są najczęściej stosowane dla czereśni. Dają silnie rosnące i obficie 
owocujące drzewa, o dobrze rozgałęzionym systemie korzeniowym. 

F12/1 jest podkładką rozmnaŜaną wegetatywnie i przy zachowaniu minimalnych 
wymagań nie ulega zawirusowaniu w procesie rozmnaŜania tak jak podkładki rozmnaŜane 
przez nasiona (wirusy przenoszone przez pyłek). Podkładka ta rośnie silnie i drzewa na niej 
późno wchodzą w okres owocowania. Jest dość odporna na mróz, dość odporna na raka 
bakteryjnego. WraŜliwa na drobną plamistość liści i bardzo wraŜliwa na guzowatość korzeni. 
Drzewa na tej podkładce charakteryzują się wyrównanym wzrostem, osiągają rozmiary 
zbliŜone do drzew na czereśni ptasiej. 

Colt to podkładka wegetatywna pod czereśnie charakteryzująca się dobrym 
ukorzenieniem i siłą wzrostu w szkółkach. Wykazuje odporność na raka bakteryjnego 
i guzowatość korzeni. Siła wzrostu drzew na Colcie stanowi ok. 75–85% siły wzrostu drzew 
rosnących na podkładce F 12/1. Wszystkie odmiany czereśni dobrze zrastają się z podkładką. 
Drzewa wchodzą wcześniej w owocowanie, wymagają jednak nawoŜenia dolistnego 
przynajmniej dwukrotnie w sezonie z powodu słabszego pobierania makro 
i mikroskładników. 

Gisela 5 – podkładka karłowa wyhodowana w Niemczech. Zrasta się ze wszystkimi 
odmianami, skarlająca od 30 do 50%. Odporna na mróz. Cechuje się najlepszymi wynikami 
cechami ze wszystkich typów Giseli. Jest rozmnaŜana jedynie metodą kultur tkankowych. 
Obecnie najbardziej polecana karłowa podkładka do nasadzeń towarowych. 

Siewki antypki są wytrzymałe na mróz. Stanowią główną podkładkę pod wiśnie. Antypka 
dość dobrze rośnie na glebach wapiennych, suchych, piaszczystych. Nie tworzy duŜych drzew. 
Nie zawsze w szkółkach dobrze zrasta się z odmianami uprawnymi. Na antypce moŜna teŜ 
szczepić niektóre odmiany czereśni. 
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Podkładki dla śliw, brzoskwiń i moreli 
Siewki ałyczy to podkładka silnie rosnąca i dość wytrzymała na mróz. Jedynie 

w bezśnieŜne zimy mogą przemarzać jej korzenie. Wymaga odpowiedniej pory okulizacji, 
gdyŜ w przeciwnym razie wiele oczek źle się przyjmuje. Poza ałyczą pod morele stosowane 
są siewki moreli, a pod brzoskwinie – siewki brzoskwini. 

Siewki węgierki Wangenheima są polecane na podkładki dla śliw. Dobrze owocują 
na nich drzewa węgierki włoskiej. Rosną średnio silnie, są dostatecznie wytrzymałe na mróz. 

Brompton to podkładka wegetatywna, pod względem wytrzymałości na mróz zbliŜona 
do ałyczy. Śliwy szczepione  na tej podkładce rosną początkowo bardzo silnie. Dobrze zrasta 
się ze wszystkimi odmianami śliw. Jest równieŜ dobrą podkładką dla brzoskwiń i moreli. 

Common Mussel – drzewa szczepione na tej podkładce rosną umiarkowanie. Jest 
wytrzymała na mróz. Trudno rozmnaŜa się z odkładów, dobrze natomiast z sadzonek. 
Nadaje się dla wielu odmian śliw oraz brzoskwiń. 

Prunus Marianna 2624 – klon wyselekcjonowany z siewek Prunus Marianna (będącej 
podkładką pod śliwy) okazała się dobrą podkładką dla moreli. Nadaje się ona na gleby cięŜkie 
i wilgotne, jest odporna na nicienie glebowe oraz guzowatość korzeni, wraŜliwa jednak 
na raka bakteryjnego. Próbowano równieŜ uszlachetniać morele na Common Mussel i Pershore. 

Ackermann (Marunke) – podkładka dla brzoskwiń nadaje się na gleby cięŜsze. Drzewa 
na tej podkładce wcześnie wchodzą w owocowanie i owocują obficie. 

Citation, wyróŜnia się słabym wzrostem. Podobnie jak Pixy moŜe być stosowany jako 
podkładka superkarłowa pod niektóre odmiany brzoskwiń. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytanie, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Dlaczego drzewa owocowe rozmnaŜa się przez okulizację? 
2. Jakie znasz cechy dobrej podkładki? 
3. Jakimi cechami powinny charakteryzować się drzewa mateczne do pozyskiwania nasion, 

z których produkuje się podkładki generatywne? 
4. Jakie znasz techniki sporządzania odkładów pionowych i poziomych? 
5. Jakie są zasady sporządzania sadzonek zielnych? 
6. Jakie róŜnice występują między podkładkami wegetatywnymi a generatywnymi? 
7. Jakie znasz podkładki wiśni? 
8. Jakie znasz podkładki moreli? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Pozyskaj nasiona z owoców ałyczy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) zgromadzić materiał, narzędzia i przybory do wykonania ćwiczenia, 
3) określić zasady zbioru i wydobywania nasion, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) zebrać owoce, 
6) rozdrobnić owoce, 
7) wypłukać nasiona, 
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8) oczyścić nasiona, 
9) wysuszyć nasiona, 
10) ocenić czystość nasion, 
11) dokonać analizy ćwiczenia, 
12) uzasadnić wykonane czynności. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– owoce ałyczy, 
– sita, 
– wiadra, 
– woda, 
– rękawice gumowe, 
– poradnik dla ucznia, 
– filmy dydaktyczne, 
– magnetowid, telewizor, 
– rzutnik multimedialny. 
 
Ćwiczenie 2 

RozmnóŜ porzeczkę poprzez sadzonki zdrewniałe. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) pobrać pędy z matecznika, 
4) wykonać sadzonki, przycinając odpowiednio górną i dolną część , 
5) wybrać miejsce do sadzenia (małe poletko), 
6) posadzić sadzonki pamiętając o głębokości sadzenia, 
7) przygotować posadzone  sadzonki do zimowania przysypując wystające pąki, 
8) część sadzonek powiązać w pęczki po 50szt., 
9) wybrać miejsce pod dołownik, 
10) wykopać bruzdę w miejscu przeznaczonym na dołowanie sadzonek, 
11) postawić pierwszy rząd pęczków obok siebie pod kątem 45°zwracając uwagą na kierunek 

ułoŜenia sadzonek (cięcie skośne do góry), 
12) przesypać warstwę sadzonek ziemią, 
13) ustawiać następne warstwy, kaŜdą przesypując piaskiem, 
14) wystające końcówki zasypać cienko ziemią, 
15) uzasadnić wykonane czynności podczas ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– krzewy porzeczek, 
– filmy dydaktyczne, 
– narzędzia ogrodnicze (sekator, miara, noŜe, skrzynki), 
– piasek, woda, folia, 
– magnetowid, telewizor, 
– rzutnik multimedialny. 
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[ 

4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak Nie 

1) scharakteryzować właściwości rośliny uŜywanej na podkładkę dla 
drzewa owocowego? 

� � 

2) określić warunki  procesu stratyfikacji? � � 
3) wyjaśnić zalety podkładek wegetatywnych? � � 
4) wyjaśnić zasady pozyskiwania sadzonek zdrewniałych? � � 
5) dobrać podkładki dla śliw? � � 
6) porównać podkładki wegetatywne z generatywnymi? � � 
7) określić wady podkładek generatywnych? � � 
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4.3. Zakładanie i prowadzenie szkółki sadowniczej 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Zakładanie i prowadzenie szkółki drzew owocowych 
Szkółka drzew owocowych wymaga starannego dobrania stanowiska i gleby. Powinna 

być zakładana na terenie płaskim lub lekko falistym. Wybierając teren pod szkółkę naleŜy 
uwzględnić, Ŝe najlepsze wyniki uzyskuje się w rejonach o cieplejszym klimacie, na glebach 
Ŝyznych, średnio zwięzłych, gliniasto-piaszczystych, o dobrej przewiewności, łatwo 
nagrzewających się, posiadających niski poziom wody gruntowej. Przed załoŜeniem szkółki 
stosuje się płodozmian, który poprawi właściwości fizyczne gleby, umoŜliwi zlikwidowanie 
trwałych chwastów wieloletnich, wzbogaci glebę w składniki pokarmowe. Najlepszym 
przedplonem jest rzepak lub rośliny motylkowe. Przed orką stosuje się dodatkowo nawoŜenie 
mineralne. Orka pod szkółkę powinna być głęboka najlepiej z pogłębiaczem, stosowanym 
w celu zniszczenia podeszwy płuŜnej. Poszczególne gatunki roślin sadowniczych i podkładek 
powinny być sadzone w oddzielnych kwaterach. Uwzględniając mechanizację prac w szkółce, 
przed sadzeniem podkładek naleŜy wyznaczyć kwatery dla poszczególnych gatunków. 
Rozstaw podkładek winien wynosić między rzędami 90 cm x 30-35 cm w rzędzie. 

Najkorzystniejszym terminem sadzenia podkładek jest jesień ze względu na dłuŜszy okres 
regeneracji systemu korzeniowego do momentu rozpoczęcia wegetacji. NaleŜy 
pamiętać o kopczykowaniu podkładek na zimę. Przyjmuje się, Ŝe jesienią sadzimy 
podkładki generatywne drzew ziarnkowych, a wiosną naleŜy sadzić podkładki generatywne 
drzew pestkowych oraz wszelkie podkładki wegetatywne. 
 
Pierwszy rok prowadzenia szkółki 

W marcu przycinamy zarówno podkładki posadzone jesienią jak i wiosną. Przygotowanie 
podkładek do okulizacji polega na: 
− dokładnym podkrzesaniu do wysokości około 30 cm, 
− usunięciu gleby z szyjki korzeniowej, 
− wytarciu miejsca uszlachetniania tuŜ przed terminem okulizacji. 

Okulizacja jest jednym ze sposobów szczepienia i polega na załoŜeniu w miejsce 
odpowiedniego nacięcia na podkładce fragmentu kory z pąkiem, pobranej ze zraza odmiany 
szlachetnej. Termin jej wykonania zaleŜy od dojrzałości podkładek oraz od stopnia 
wykształcenia oczek na pędzie tegorocznym odmiany szlachetnej. Najczęściej okulizację 
rozpoczyna się w trzeciej dekadzie lipca (czereśnie, jabłonie i grusze), a kończy w połowie 
sierpnia okulizacją śliw. 

Szkółki powinny zaopatrywać się w zrazy tylko w matecznikach kwalifikowanych, 
całkowicie wolnych od chorób i szkodników. Zrazy naleŜy chronić przed zaschnięciem 
i zaparzeniem. 

Aktualnie wiodącą metodą okulizacji jest metoda na przystawkę tzw. chip budding, dla 
wszystkich gatunków (około 90%). W ten sposób okulizuje się drzewa owocowe w okresie 
późnego lata i wczesnej wiosny. Tarczkę kory na podkładce i tarczkę z oczkiem na zrazie 
wycina się w ten sam sposób. Pierwsze nacięcie robi się na zrazie pod kątem 45o poniŜej 
oczka, w odległości około 1cm od niego. Drugie nacięcie zaczyna się około 1,5 cm nad 
oczkiem i przesuwając ostrze noŜa w dół do nacięcia dolnego i zdejmuje się ze zraza tarczkę 
kory z częścią drewna. Na podkładce wykonuje się identyczne nacięcie i na jego miejsce 
wstawia tarczkę z oczkiem. Warunkiem zrośnięcia się tarczki okulizacyjnej z podkładką jest 
zetknięcie się obu komponentów przynajmniej z jednej strony. Obwiązywanie tarczki naleŜy 
zacząć od góry. Trzeba to zrobić dokładnie, aby zapobiec wyschnięciu oczka i dostaniu się 
wody pod tarczkę. 
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WaŜnymi zabiegami pookulizacyjnym jest opryskiwanie zaokulizowanych podkładek 
środkami owadobójczymi oraz sprawdzenie przyjęcia oczek po 14 dniach dla drzew 
ziarnkowych i po 21 dniach u drzew pestkowych. Oczka przyjęte są pełne, jędrne, ogonek 
liściowy łatwo odpada przy dotknięciu. 
 

 

 
Rys. 7. Okulizacja na przystawkę boczną: a) jednopąkowy zraz, b) nacięcie na podkładce, c) połączenie zraza 

i podkładki [11] 
 

Drugi rok prowadzenia szkółki 
Wiosną ponownie sprawdza się przyjęcie oczek. Podkładki z przyjętymi oczkami 

przycina się róŜnie w zaleŜności od tego, jak wysoko przytniemy podkładkę nad załoŜonym 
oczkiem. Przy częściej stosowanej metodzie bezczopowej podkładkę przycina się ukośnie tuŜ 
nad załoŜonym oczkiem. Metoda czopowa polega na przycięciu podkładki ok. 15 cm powyŜej 
miejsca okulizacji. Następnie dwukrotnie przywiązuje się wyrastający okulant do czopa celem 
nadania mu pozycji pionowej. Czop wycina się dopiero w sierpniu w drugim roku produkcji 
okulanta. W przypadku nie przyjęcia się okulanta moŜna zastosować szczepienie. 

Szczepienie przez stosowanie polega na ukośnym przycięciu podkładki i zraza tak, aby 
długość i szerokość płaszczyzn obu cięć była jednakowa. Płaszczyzny cięć muszą być gładkie 
i ściśle dopasowane. Miejsce szczepienia obwiązujemy paskami foliowymi oraz 
zabezpieczamy wierzchołek zrazu preparatem grzybobójczym. 

Szczepienie w klin czyli w sarnią nóŜkę ma zastosowanie wówczas, gdy podkładka jest 
grubsza od zraza. Podkładki ścina się lekko ukośnie, następnie z jednej strony wycina się 
trójkątny klinik. Zraz z obu stron dolnego oczka przycina się klinowo tak, aby pasował 
do wycięcia na podkładce. Po zawiązaniu folią zabezpieczamy małą powierzchnię 
zraza i duŜą powierzchnię podkładki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Szczepienie w klin [13] 
 

Szczepienie w szparę boczną jest coraz częściej stosowane w szkółkach, z uwagi na to, 
Ŝe nie potrzeba zawiązywać, wystarczy zabezpieczyć środkiem przeciwgrzybowym. 
Podkładkę nacina się z boku pod katem ok. 20°, na głębokość ok. 5 cm. Nasadę zraza 2-3 
oczkowego przycina się z obu stron tworząc klin o długości ok. 2 cm, a następnie nachylając 
lekko podkładkę wsuwa klin w nacięcie. Po załoŜeniu klina przycina się podkładkę 1 cm nad 
miejscem szczepienia. 
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Rys. 9. Szczepienie na przystawkę boczną: a) nacięcie zraza, b) nacięcie podkładki, c i d) połączenie 

komponentów [11] 
 

Dodatkowymi zabiegami pielęgnacyjnymi w drugim roku prowadzenia szkółki są: 
odchwaszczanie gleby, ochrona przed chorobami i szkodnikami oraz nawoŜenie azotem. 
 

Trzeci rok prowadzenia szkółki 
Niekiedy zachodzi potrzeba zostawienia drzewek w szkółce na cały trzeci okres 

wegetacji. Zdarza się to wówczas, gdy szkółka nie mogła sprzedać wszystkich jednorocznych 
okulantów lub gdy trzeba przeszczepić uzyskane w ubiegłym roku okulanty. W ciągu 
trzeciego roku prowadzenia szkółki moŜemy zacząć kształtować koronkę drzewek. Polega 
to na przycięciu okulanta na wysokości uzaleŜnionej od planowanej formy drzewa. Wysokość 
drzewek produkowanych w Polsce regulowana jest przepisami szkółkarskimi i moŜe wynosić 
najwyŜej 100 cm. Są to drzewa PP-półpienne. Pień drzewek NP-niskopiennych ma 30-60 cm, 
a drzewek krzaczastych <30 cm. Z tak przyciętego okulanta wyrasta przewodnik i 5-8 pędów 
bocznych tworzących pierwsze piętro korony. Pędy zbyteczne wyrastające pod ostrym kątem 
trzeba usunąć wycinając je na obrączkę. Po dokonaniu  tego zabiegu naleŜy wykonać oprysk 
środkiem zapobiegającym chorobom kory. 

Podobnie jak w poprzednich latach tak i w trzecim roku prowadzenia szkółki, naleŜy 
odchwaszczać, nawozić, nawadniać i spulchniać glebę. 
 

Zakładanie i prowadzenie szkółki roślin jagodowych 
Plantacje mateczne krzewów owocowych muszą być izolowane przestrzennie od plantacji 

owocujących. Chronimy w ten sposób plantacje mateczną przed wystąpieniem chorób 
i szkodników obecnych na plantacji owocującej. Najgroźniejsze są choroby wirusowe, 
które mogą być przenoszone przez szkodniki ssące – mszyce. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego 
(Dz. U. z dnia 21 lutego 2007r.) wyróŜniamy następujące stopnie reprodukcji krzewów 
owocowych: 
1) Superelita – materiał rozmnoŜeniowy, który został wytworzony zgodnie z działaniami 

zapewniającymi zachowanie właściwych cech tej odmiany oraz ochrony przed 
poraŜeniem chorobami i szkodnikami w warunkach kontrolowanych, jest przeznaczony 
do produkcji materiału bazowego, został uznany po urzędowej ocenie za spełniający 
wymagania szczegółowe. 

2) Elita – materiał rozmnoŜeniowy, który został wytworzony zgodnie z działaniami 
zapewniającymi zachowanie właściwych cech tej odmiany oraz ochrony przed 
poraŜeniem chorobami i szkodnikami, jest przeznaczony do produkcji materiału kategorii 
kwalifikowany, w przypadku agrestu, maliny, porzeczek i truskawki jest to rozmnoŜenie 
dwukrotne, został uznany po urzędowej ocenie za spełniający wymagania szczegółowe. 
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3) Oryginał– materiał rozmnoŜeniowy, w szczególności zrazy, podkładki, nasiona, sadzonki 
oraz materiał nasadzeniowy, który, został wytworzony z materiału kategorii elitarny, jest 
przeznaczony do rozmnaŜania lub do nasadzeń owocujących, został uznany po urzędowej 
ocenie za spełniający wymagania szczegółowe. 
Wymagania glebowe pod mateczniki krzewów owocowych są podobne jak pod 

mateczniki podkładek wegetatywnych. Zaleca się gleby Ŝyzne, średnio zwięzłe, próchniczne, 
o uregulowanych stosunkach wodnych. Dobrymi przedplonami są rośliny zboŜowe, rzepak, 
kapustne i korzeniowe uprawiane na oborniku. 

 
Produkcja krzewów agrestu 

Agrest najczęściej rozmnaŜa się przez; odkłady pionowe, odkłady poziome i sadzonki 
zielne oraz formy pienne przez szczepienie. Krzewy mateczne przeznaczone do pozyskiwania 
odkładów pionowych przycina się w trzecim roku jesienią na 2-3 oczka nad ziemią. Wiosną, 
wyrastające młode pędy po osiągnięciu około 15 cm, obsypuje się ziemią. Podsypywanie 
kopczyków powtarza się 2-3 razy, tak, aby wysokość kopczyka wynosiła około 30 cm. 

Po osiągnięciu przez pędy boczne około 10 cm obsypuje się je ziemią próchniczną, aŜ do 
wysokości około 20 cm. Proces ten powtarzamy 2-3 razy do czerwca. 

Sadzonki zielne sporządza się z roślin matecznych. Po ukorzenieniu i zahartowaniu 
wysadza się je na 1-2 lata do szkółki w celu rozrośnięcia. Pienne formy agrestu otrzymuje się 
w wyniku szczepienia odmian uprawnych na porzeczce złotej. Pierwszy sposób polega 
na wysadzeniu jesienią lub wiosną silnych odkładów porzeczki do gruntu w rozstawie 50 x 100 cm 
i zaszczepieniu ich 2-3-oczkowymi zrazami agrestu w szparę boczną lub na przyszłą wiosnę 
zrazami pobranymi w okresie uśpienia – wczesną zimą. Drugi sposób wymaga posadzenia 
jesienią silnych, dobrze ukorzenionych odkładów porzeczki złotej do doniczki 
i przetrzymaniu ich do wiosny. Na przełomie lutego i marca naleŜy przenieść doniczki do 
ciepłej szklarni i zaszczepić 2-3-oczkowymi zrazami agrestu pobranymi z ziemi. Takie 
szczepy przechowuje się do maja w szklarni, a następnie wysadza do szkółki. Pielęgnacja 
roślin w szkółce polega na uszczykiwaniu pędów wyrastających z pnia porzeczki, ochronie 
przed chorobami i szkodnikami. 

 
Produkcja krzewów porzeczki 

Najwydajniejszym i najbardziej uzasadnionym ekonomicznie, sposobem rozmnaŜania 
porzeczki są sadzonki zdrewniałe. Formy pienne uzyskuje się przez szczepienie na porzeczce 
złotej. Sadzonki zdrewniałe sporządza się z pędów roślin kwalifikowanych od sierpnia 
do października. Sadzonki długości około 18-20 cm sadzi się jesienią lub wczesną wiosną: 
przechowuje się je wówczas przez zimę w przechowalniach lub w gruncie w miejscu 
zacienionym. Najczęściej sadzonki sadzi się w rozstawie 80-90 x 8-10 cm. Po posadzeniu 
rzędy naleŜy obsypać kilkucentymetrową warstwą ziemi. 
 
 
 

 

 
Rys. 10. Pozyskiwanie sadzonek zdrewniałych: 1) prawidłowo przycięta sadzonka, 2) głębokość 

umieszczenia w podłoŜu, 3) sadzonka ukorzeniona [12] 
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Produkcja sadzonek malin 
Maliny rozmnaŜa się z odrostów korzeniowych. Gleba pod matecznik malin powinna być 

przewiewna, Ŝyzna, próchniczna, o duŜej pojemności wodnej. Przygotowanie gleby przed 
załoŜeniem plantacji matecznej jest zgodne z ogólnymi zasadami podanymi wcześniej. 
Najodpowiedniejszym terminem dla sadzenia malin jest jesień. Rozstawa roślin w mateczniku 
powinna wynosić 3-4 m między rzędami oraz 50-60 cm w rzędzie. Odległości między 
odmianami muszą wynosić około 5 m, co zapobiega zamieszaniu odmian. Zdrowe sadzonki 
sadzi się około 5 cm głębiej niŜ rosły poprzednio i natychmiast przycina nad powierzchnia 
gleby, a szyjkę korzeniowa obsypuje ziemią chroniąc korzenie i pączki roślin przed 
przemarznięciem. Wczesną wiosną nawozi się plantację dawką azotu w ilości 80 kg/ha, 
a następnie rozkopuje się kopczyki zimowe i miesza nawóz z glebą podczas spulchniania. 
Chwasty na plantacji matecznej zwalcza się herbicydami zalecanymi do tego gatunku. Przez 
cały okres wegetacji naleŜy chronić matecznik przed chorobami i szkodnikami zgodnie 
ze wskazaniami. Wczesną jesienią, pierwszego roku prowadzenia plantacji wycina się 
wszystkie pędy malin parę centymetrów poniŜej powierzchni gleby. W kolejnych latach 
prowadzenia plantacji nawoŜenie i wszelkie zabiegi ochronne są takie same jak w pierwszym. 
 
Produkcja sadzonek truskawek 

Gleba pod matecznik truskawek powinna być średnio zwięzła, o duŜej pojemności 
wodnej. Aby zapobiec poraŜeniu sadzonek przez patogeny i szkodniki, plantacje powinny być 
zakładane w odległości co najmniej 500 m od plantacji owocujących oraz od plantacji ogórka, 
fasoli, porzeczek, lucerny, malin i koniczyny ze względu na zagroŜenie ze strony przędziorka 
chmielowca i węgorka niszczyka często tam występujących. Nie naleŜy równieŜ zakładać 
matecznika po ziemniakach, ogórkach, pomidorach i malinach. Przedplonem mogą być: 
mieszanka zbóŜ i roślin motylkowych zbieranych późną wiosną na paszę, rzepak, gorczyca, 
buraki. 

Matecznik zakładamy z sadzonek wolnych od nicieni i chorób wirusowych w końcu 
sierpnia lub we wrześniu. Rozstawa sadzenia na glebach lŜejszych wynosi najczęściej 1,0 x 0,5 m, 
a na glebach Ŝyźniejszych 1,2 x 0,6 m. Sadząc w mateczniku kilka odmian naleŜy pozostawić 
między nimi pas szerokości około 3 m. Szyjka korzeniowa musi być zagłębiona w ziemi, 
a pąk i liście sadzonki powinny wystawać w ½ ponad powierzchnią gleby. Bezpośrednio po 
posadzeniu ziemię naleŜy dokładnie ugnieść, wykonać zagłębienie w kształcie miseczki 
i obficie podlać. 
 
Pielęgnacja matecznika 

Glebę w mateczniku utrzymuje się w czystości w sposób mechaniczny (jesienią) 
lub chemiczny, stosując herbicydy (wiosną). NawoŜenie ogranicza się do dawki N w ilości 
100 kg/ha podzielonej na 3 części: 1–wczesną wiosną (25 kg), 2 – początku czerwca (25 kg), 
3 – w połowie lipca (50 kg) przed wyrastaniem rozłogów. Pierwsze dwie dawki rozsiewa się 
wzdłuŜ rzędów, a trzecią na całą plantację. W okresach suszy naleŜy nawadniać matecznik 
w dawkach polewowych wynoszących jednorazowo 20-30l/m2. 

WaŜną czynnością w mateczniku truskawek jest wycinanie kwiatostanów, które pojawiają 
się juŜ na początku maja. Przez cały okres wegetacji, a szczególnie od maja do końca lipca, 
naleŜy prowadzać lustracje plantacji w celu utrzymania jej zdrowotności. Polega ona 
na systematycznym usuwaniu roślin podejrzanych o poraŜenie i poraŜonych przez nicienie, 
roślin z objawami chorób, zbyt słabych i obcych odmianowo. 
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Pozyskiwanie sadzonek 
Termin pobierania sadzonek moŜe być wiosenny, sierpniowy oraz jesienny.W ostatnich 

latach opracowano metodę pobierania sadzonek w okresie spoczynku zimowego roślin, są to 
tzw. sadzonki frigo. Umieszcza się je w chłodni w temperaturze-2°C i wysadza do gruntu 
w dowolnym terminie. W ten sposób moŜna uzyskać owoce z tak zwanej uprawy sterowanej. 

Sadzonki przeznaczone do sprzedaŜy powinny mieć dobrze rozwiniętą część nadziemną 
o zwartej budowie, dobrze wykształcony pąk wierzchołkowy, właściwy dla odmiany wygląd 
liści, korzenie muszą być liczne o barwie jasnoŜółtej lub jasnobrązowej. W partii nie 
dopuszcza się roślin z objawami zasuszenia, zgniłych, silnie uszkodzonych mechanicznie, 
zaparzonych oraz poraŜonych przez choroby i szkodniki. 

Sposobem pozyskiwania roślin na duŜych plantacjach matecznych jest wykopywanie 
całych rzędów wraz z egzemplarzami matecznymi. Po otrząśnięciu z ziemi przewozi się 
do sortowni, gdzie oddziela się sadzonki od roślin matecznych, sortuje, pakuje w pęczki po 25 sztuk 
i układa dość ściśle w kartonie lub skrzynce. Przechowywanie sadzonek moŜe dobywać 
się w chłodni w temperaturze 0-4°C. 
 
Produkcja wybranych gatunków krzewów owocowych 

Winorośl moŜna rozmnaŜać wszystkimi znanymi metodami rozmnaŜania wegetatywnego. 
Najbardziej rozpowszechnione i najłatwiejsze jest rozmnaŜanie przez sadzonki zdrewniałe. 
Robi się je z pędów zeszłorocznych, średniej grubości, pobranych późną jesienią z krzewów 
matecznych. Łozę (pęd zeszłoroczny) tnie się przewaŜnie na sadzonki 
2-3-oczkowe o długości 25-30 cm. Dolne cięcie 2 cm wykonuje się pod pąkiem dolnym, 
a cięcie górne 2-3 cm nad pąkiem górnym. Tak przygotowane sadzonki przechowuje się 
do połowy kwietnia w przechowalni przysypane wilgotnym piaskiem lub torfem. Wczesną 
wiosną sadzi się sadzonki do gruntu, przy dobrej pielęgnacji osiągają one wymiary podane 
w normie. 

Najczęściej stosowanym sposobem rozmnaŜania jeŜyn są odkłady poziome. Gdy pędy 
jeŜyn osiągną odpowiednią długość, nagina się je do powierzchni gleby i przysypuje ziemią, 
pozostawiając wierzchołek nie przykryty. Część pędu przykryta ziemią ukorzenia się i moŜe 
być oddzielona od rośliny matecznej. JeŜyny moŜna teŜ rozmnaŜać przez sadzonki 
korzeniowe. Wyjątek stanowią jeŜyny bezkolcowe, które rozmnaŜa się najczęściej z sadzonek 
zielnych 1-2-oczkowych, pobieranych w terminie od końca czerwca do połowy sierpnia. 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytanie, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1.  Jakie czynniki naleŜy uwzględniać przy wyborze terenu pod szkółkę? 
2.  Jakie są zasady przygotowania gleby pod szkółkę drzew owocowych? 
3.  W jaki sposób wykonuje się okulizację w „literę T”? 
4.  Na czym polega dwukrotna okulizacja? 
5.  Dlaczego stosuje się izolację przestrzenną podczas zakładania matecznika krzewów 

owocowych? 
6.  Jakie znasz sposoby rozmnaŜania agrestu? 
7.  Jakie znasz etapy i metody produkcji formy piennej agrestu i porzeczki? 
8.  W jaki sposób produkujemy krzewy porzeczek? 
9.  Jakie są zasady zakładania matecznika malin? 
10. Jakie czynności pielęgnacyjne wykonuje się w mateczniku truskawek? 
11. Co oznacza pojęcie „sadzonka frigo”? 
12. Jakie znasz wymagania jakościowe stawiane sadzonkom truskawek? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaprojektuj szkółkę drzew lub krzewów owocowych na powierzchni 5 ha. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) zorganizować stanowisko pracy, 
3) określić typ gleby na podstawie mapy glebowo rolniczej lub wykonanej wcześniej 

odkrywki glebowej, 
4) zaproponować przedplony dla zakładanej szkółki, 
5) dobrać gatunki drzew lub krzewów owocowych do produkcji szkółkarskiej, 
6) określić ich czas uprawy w szkółce, 
7) określić czas okresu przejściowego do następnego cyklu uprawy, 
8) wyznaczyć wielkość poszczególnych kwater, 
9) przedstawić szkic zaprojektowanej szkółki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poglądowa mapa gleb Polski, 
– mapa glebowo-rolnicza gminy, 
– odkrywka glebowa, 
– opis gleby, 
– przybory do pisania i kreślenia. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeprowadź okulizację jabłoni metodą „na przystawkę”. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) pobrać zrazy z mateczników, 
3) przygotować zrazy i zabezpieczyć je, 
4) przygotować podkładkę wykonując podkrzesywanie i oczyszczając miejsce okulizacji, 
5) określić czynności podczas wykonywania tego zabiegu, 
6) wykonać okulizację, 
7) związać załoŜone oczko folią, 
8) zapisać wnioski. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– drzewa mateczne, 
– podkładki, 
– sekator, 
– wiadro, 
– woda, 
– okulizak, 
– folia, 
– tablice z modelami szczepień. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak Nie 

1) określić, jakie czynniki uwzględniamy podczas wyboru gleby pod 
szkółkę? 

� � 

2) scharakteryzować najlepsze przedplony dla szkółki? � � 
3) ustalić najkorzystniejszy termin sadzenia podkładek? � � 
4) określić zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w II roku prowadzenia 

szkółki? 
� � 

5) wyróŜnić stopnie reprodukcji krzewów owocowych? � � 
6) określić wysokość drzewek PP, NP i krzaczastych? � � 
7) scharakteryzować produkcję sadzonek truskawek? � � 
8) przedstawić wymagania glebowe plantacji matecznej malin? � � 
9) obrać najlepszą metodę rozmnaŜania winorośli? � � 
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4.4. Ochrona szkółek przed chorobami i szkodnikami 
 

4.4.1. Materiał nauczania 
 

Młode okulanty są podatne na wszelkiego rodzaju choroby oraz uszkodzenia 
spowodowane przez szkodniki. W celu zabezpieczenia szkółki naleŜy wykonywać zabiegi 
zgodnie z sygnalizacją lub wskazaniami Programu Ochrony Roślin Sadowniczych. Choroby 
i szkodniki występujące w szkółce dzielimy na trzy grupy: 
1) Najgroźniejsze choroby i szkodniki (kwarantannowe): zaraza ogniowa jabłoni i grusz, 

tarcznik niszczyciel, owocówka południóweczka i skośnik brzoskwiniaczek. 
2) Choroby, których występowanie powoduje dyskwalifikację całej kwatery lub szkółki: rak 

bakteryjny drzew owocowych, srebrzystość liści, zgorzel kory drzew owocowych, 
miotlastość jabłoni, ospowatość śliw. 

3) Choroby i szkodniki, których występowanie i silniejsze poraŜenie drzewek powoduje 
obniŜenie jakości materiału szkółkarskiego i moŜe być powodem dyskwalifikacji drzewek 
określonej odmiany: bawełnica korówka, skorupik jabłoniowy i szpeciel podskórnik 
gruszowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11. Rak bakteryjny drzew owocowych [12] 
 

Oprócz wymienionych występują inne choroby i szkodniki, podlegające systematycznemu 
zwalczaniu. Są to: 
1) choroby – parch jabłoni, parch gruszy, biała plamistość liści gruszy, mączniak jabłoni, 

drobna plamistość liści drzew pestkowych, zgorzel kory, szara pleśń truskawki, 
2) szkodniki – mszyce, gąsienice (zwójki liściowe, kuprówka rudnica, piędzik przedzimek, 

niestrzęp głogowiec, brudnica nieparka, pierścienica nadrzewka, znamionówka 
tarniówka), przędziorki. 

Zaraza ogniowa powodowana przez bakterię Erwinia amylovora jest jedną 
z najgroźniejszych chorób jabłoni i gruszy, szybko rozprzestrzeniającą się i wyniszczającą 
zaatakowane rośliny. Objawy: kwiaty są jakby przesycone wodą, gwałtownie więdną 
i zamierają, zmieniając zabarwienie od jasno do ciemno-brunatnego, mogą opadać, zwykle 
jednak pozostają na roślinach. Na brzegach liści, wokół nerwu głównego lub między nerwami 
bocznymi pojawiają się brunatne plamki. Z rozwojem choroby plamki rozszerzają się 
i opanowują cały liść, który przybiera zabarwienie czerwonobrunatne u jabłoni i prawie 
czarne u gruszy. PoraŜone liście zwijają się i podobnie jak kwiaty mogą utrzymywać się 
na roślinie przez cały okres wegetacji. Młode zielone pędy więdną od wierzchołka 
zakrzywiają się na kształt pastorału. Podobnie jak liście brunatnieją i zasychają. Silnie 
poraŜona roślina wygląda jakby była opalona ogniem. W miejscu poraŜenia początkowo kora 
jest gładka, lekko nabrzmiała i uwodniona, później ciemnieje, zapada się i przysycha. 

Objawy zarazy ogniowej mogą być mylone z innymi chorobami np. rakiem bakteryjnym 
powodowanym przez bakterie Pseudomonas syringae, rakiem drzew owocowych 
powodowanym przez grzyb Nectria galligena oraz innymi chorobami pochodzenia 
grzybowego, a takŜe uszkodzeniami mrozowymi. Zwalczanie: niszczenie źródła infekcji 
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(poraŜone rośliny), poprzez wyrwanie ich i spalenie. Narzędzia do cięcia powinny być 
kaŜdorazowo dezynfekowane. W miarę moŜliwości, w sąsiedztwie sadów jabłoniowych 
i gruszowych w odległości co najmniej 500 m, naleŜy usuwać dziko rosnące rośliny 
Ŝywicielskie. Nie wolno pozyskiwać zrazów i sadzonek z chorych rośli. 

 

Srebrzystość liści – choroba grzybowa występująca na wielu gatunkach drzew i krzewów 
PoraŜa głównie śliwy, brzoskwinie, wiśnie i jabłonie. Objawy: srebrzystoszare zabarwienie 
liści w okresie późnej wiosny i lata, na skutek oddzielenia się skórki od blaszki liściowej, 
dostające się powietrze sprawia wraŜenie srebrzenia liści. Kora na drzewach poraŜonych 
łuszczy się podłuŜnymi płatami. Choroba rozprzestrzenia się najczęściej podczas cięcia 
na narzędziach, a nawet na skutek zrastających się korzeni drzewa chorego i zdrowego. 
Objawy chorobowe nasilają się po mroźnych zimach. Zwalczanie: przestrzeganie higieny 
(piły i sekatory dezynfekować), usuwanie drzew z objawami srebrzystości i niezwłocznie 
palenie ich. 
 

 

Rys. 12. Objawy srebrzystości liści na śliwach [13] 
Dziurkowatość liści drzew pestkowych – choroba grzybowa występująca na: śliwach, 
brzoskwiniach, morelach, czereśniach i wiśniach. Objawy: na liściach pojawiają się małe, 
jasnobrunatne plamki z czerwoną obwódką, które później czernieją, wykruszają się, tworząc 
małe okrągłe dziurki. Przy duŜym nasileniu choroby liście przedwcześnie opadają. Na pędach 
i owocach brunatne plamy są wklęsłe i posiadają czerwoną obwódkę. Na pędach plamy 
tworzą wycieki gumy i mogą tam występować liczne narośla. Zwalczanie według aktualnych 
zaleceń. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rys.13. Dziurkowatość liści drzew pestkowych [14] 
 

Drobna plamistość liści drzew pestkowych – choroba grzybowa występująca przede 
wszystkim na liściach czereśni i wiśni. Objawy: w końcu maja i na początku czerwca 
pojawiają się na liściach bardzo drobne, brunatno-czerwone plamki. Silnie poraŜone liście 
Ŝółkną i przedwcześnie opadają, co jest szczególnie groźne w szkółkach. Zwalczanie według 
aktualnych zaleceń. 
Parch jabłoni – najgroźniejsza choroba grzybowa jabłoni. Objawy: wiosną na liściach 
w sadach nasiennych pojawiają się ciemno-oliwkowe plamy. PoraŜone liście przedwcześnie 
opadają, co obniŜa plon i mrozoodporność drzewa. Zwalczanie: 
– metoda mechaniczna zwalczania parcha polega na wygrabianiu spod drzew i niszczeniu 

liści jabłoni będących źródłem zakaŜenia na wiosnę, 
– metoda bio-fizyko-chemiczna polega na opryskiwaniu liści leŜących pod drzewami 
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preparatami przyspieszającymi rozkład tkanki liściowej, np. roztwór mocznika, 
– metoda agrotechniczna polegająca na prowadzeniu optymalnego nawoŜenia (nie przenawozić 

azotem) i cięcia. 
Szara pleśń truskawki – rozwojowi tej choroby grzybowej sprzyja wilgotna i ciepła pogoda 
w okresie kwitnienia i dojrzewania owoców. Objawy: pąki kwiatowe i kwiaty brązowieją 
i opadają, na niedojrzałych owocach występują brązowo-brunatne plamy, a owoce dojrzałe 
pokrywają się gnijącymi plamami. Zwalczanie: opryskiwać plantację 3x podczas kwitnienia, 
zaczynając od momentu, gdy 10% kwiatów jest w fazie białego pąka, następnie za 7 dni 
powtórzyć, gdy z 10% kwiatów opadną płatki korony, zastosować środki zalecane przez 
Program Ochrony Roślin Sadowniczych. 
Biała plamistość liści truskawki  – choroba grzybowa. Objawy: na liściach truskawki 
i poziomki tworzą się brunatne plamy, które na środku szarzeją, liście brązowieją i zamierają. 
W czasie wilgotnej pogody na dolnej stronie liścia w miejscu plam pojawia się szary nalot. 
PoraŜone mogą być równieŜ ogonki liściowe i zielone części kwiatostanów. Zwalczanie: 
metoda agrotechniczna, to koszenie i niszczenie poraŜonych liści, zakładanie plantacji 
ze zdrowego materiału. W zwalczaniu choroby moŜna stosować takŜe metodę chemiczną 
stosując środki według aktualnych zaleceń. 

 
 

Rys.14. Biała plamistość liści truskawki [14] 
 

Mączniak prawdziwy truskawki  – choroba grzybowa. Objawy: mączysty nalot grzybni 
na dolnej stronie liścia, powodujący, Ŝe blaszki liściowe podginają się do góry, a ich brzegi 
zasychają. Na górnej stronie liścia pojawiają się ciemno-brunatne plamy, a brzegi liścia stają 
się czerwonawe. Zwalczanie: chorobę zwalcza się głównie na plantacjach matecznych 
opryskując co 7 dni od połowy czerwca do połowy września, środkami zalecanymi przez 
program ochrony truskawki. 

 
 

Rys.15. Mączniak prawdziwy truskawek [14] 
 

Przędziorek chmielowiec – roztocz, wysysa soki z liści. Objawy: na liściach ukazują się 
drobne, jaśniejsze plamki, potem liście przybierają barwę szaro-zieloną, brunatnieją 
i zamierają. Na dolnej stronie liścia dostrzec moŜna delikatną pajęczynkę. Zwalczanie: 
wykonanie oprysku przed początkiem kwitnienia truskawki środkiem zalecanym 
w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych. 
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Rys.16. Przędziorek chmielowiec [11] 

 
Mszyca wiśniowo – przytuliowa, atakuje wiśnię i czereśnię. Objawy Ŝerowania: skupiska 
mszyc i ich larw czyli tzw. kolonie powodują marszczenie liści i skręcanie się młodych 
pędów. Dorosłe mszyce mają zabarwienie czarne lub czarno-brunatne. Zwalczanie: drzewa 
czereśni i wiśni opryskiwać preparatami według aktualnych zaleceń. 
Mszyca śliwowo-trzcinowa, mszyca śliwowo-ostowa, mszyca śliwowo-kocankowa 
i mszyca śliwowo-chmielowa – szkodniki te są podobne do tych Ŝerujących na wiśni 
i czereśni, szkodliwość jest jednak znacznie większa, gdyŜ przenoszą one groźną chorobę 
wirusową śliwy-szarkę. Zwalczanie: w momencie pojawienia się szkodnika stosować środki 
mszycobójcze. 

 
 

Rys.17. Mszyca śliwowo-chmielowa [11] 
 

Zwójka koróweczka – motyl, którego larwa występuje na moreli, śliwie, czereśni i wiśni 
oraz jabłoni. Objawy Ŝerowania: w pniach drzew widoczne są otwory, z których wydobywają 
się odchody larw spojone przędzą. Pod korą widoczne są liczne chodniki, krzyŜujące się ze sobą. 
Uszkodzenia spowodowane przez zwójkę koróweczkę mogą prowadzić do zasychania konarów 
lub całych drzew. Zwalczanie: dokładnie opryskać pnie i konary pod koniec czerwca według 
aktualnych zaleceń. 

Obecnie, zwraca się uwagę na prowadzenie produkcji integrowanej w sadach, co nie jest 
bez znaczenia dla produkcji szkółkarskiej, dlatego teŜ ochrona integrowana szkółek będzie 
analizowana pod kątem: ekologicznym, ekonomicznym i toksykologicznym. Działania pro 
ekologiczne przejawiają się w stosowaniu w ochronie takich środków, które wykazują 
działania selektywne. Na uwagę zasługują tu środki biologiczne, wyciągi i wywary roślinne, 
a takŜe wprowadzanie do szkółki naturalnych wrogów szkodników roślin np. dobroczynka 
gruszowego Ŝywiącego się przędziorkami (namnaŜanie owada do momentu uzyskania 
równowagi biologicznej ze szkodnikiem nazywa się introdukcją). Znaczenie ekonomiczne, 
to połączenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin w celu podniesienia 
efektywności ochrony. Znaczenie toksykologiczne przejawia się w zmniejszeniu ilości 
oprysków szkółki i wykonywaniu zabiegów wtedy, kiedy jest to ekonomicznie uzasadnione 
przy nasileniu choroby lub szkodnika. 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytanie, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie choroby drzew owocowych wywołują plamy na liściach? 
2. Jakie są objawy i zwalczanie srebrzystości liści drzew owocowych? 
3. Jakie znasz sposoby zwalczania parcha jabłoni? 
4. Na czym polega szkodliwość mszyc? 
5. Jakie są najgroźniejsze choroby truskawek? 
6. Jakie są objawy Ŝerowania i jak zwalcza się przędziorka chmielowca? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj choroby na wskazanych przez nauczyciela uszkodzonych drzewkach jabłoni. 
 
Sposób wykonywania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp i ergonomii pracy, 
3) przeczytać materiał nauczania, 
4) dokładnie obejrzeć zmiany na organach roślin, 
5) rozpoznać objawy uszkodzeń, 
6) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Występowanie 
choroby 

Objawy Czynnik 
chorobotwórczy 

Środki ochrony 

    
    
    
    
    
    

 
7) uzupełnić tabelę, 
8) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– organy roślin z objawami uszkodzeń, 
– przybory do pisania i kreślenia, 
– wzór tabeli, 
– atlas chorób i szkodników roślin sadowniczych. 
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Ćwiczenie 2 
Rozpoznaj szkodniki występujące w szkółce krzewów owocowych. 
 
Sposób wykonywania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory do wykonania ćwiczenia, 
2) zapoznać się z materiałem nauczania, 
3) dokładnie obejrzeć zmiany na częściach uszkodzonych roślin, 
4) rozpoznać objawy uszkodzeń, 
5) rozpoznać szkodniki, 
6) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Szkodnik Rodzaj 
uszkodzeń 

Środki ochrony 

   
   
   
   
   
   

 
7) uzupełnić tabelę, 
8) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– wzór tabeli, 
– części roślin ze szkodnikami lub śladami ich Ŝerowania, 
– przybory do pisania i kreślenia, 
– program ochrony sadów, 
– atlasy chorób i szkodników roślin sadowniczych, 
– okazy naturalne uszkodzonych roślin. 

 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak Nie 

1) wymienić choroby i szkodniki występujące w szkółce? � � 
2) wymienić choroby i szkodniki kwarantannowe? � � 
3) określić, które z chorób podlegają systematycznemu zwalczaniu? � � 
4) scharakteryzować sposoby zwalczania dziurkowatości liści drzew 

owocowych? 
� � 

5) scharakteryzować objawy drobnej plamistości liści? � � 
6) wymienić najgroźniejsze szkodniki truskawek? � � 
7) wyjaśnić, na czym polega produkcja integrowana? � � 
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4.5. Dokumentacja szkółkarska i kwalifikacje szkółek 
 

4.5.1. Materiał nauczania 
 

Podstawowym dokumentem w kaŜdej szkółce jest ksiąŜka szkółkarska, w której zapisuje 
się wszystkie dane dotyczące produkowanego materiału. W zaleŜności od typu produkcji czy 
specjalizacji szkółka powinna posiadać następujące ksiąŜki szkółkarskie: 
1) KsiąŜka szkółkarska drzew owocowych, 
2) KsiąŜka szkółkarska krzewów owocowych: porzeczki czarnej, kolorowej, agrestu, 

winorośli, 
3) KsiąŜka szkółkarska podkładek generatywnych 1-rocznych i 2-letnich oraz podkładek 

wegetatywnych 2-letnich, 
4) KsiąŜka mateczników: porzeczki, malin, podkładek wegetatywnych i truskawek, 
5) KsiąŜka szkółkarska zraźników drzew owocowych. 

Dla kaŜdego cyklu produkcyjnego zakłada się nową ksiąŜkę, wyjątek stanowią: ksiąŜka 
mateczników i ksiąŜka zraźników drzew owocowych, które słuŜą przez kilka lat. Karty 
produkcyjne materiału szkółkarskiego słuŜą do wyceny produkcji w toku i oceny stanu 
ilościowego materiału roślinnego. Istnieje teŜ obowiązek prowadzenia ksiąŜki ochrony 
szkółek i plantacji matecznych, w której zapisuje się terminy wykonanych zabiegów 
ochronnych, uŜyte preparaty, zwalczane choroby i szkodniki. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązuje producentów roślin 
sadowniczych do corocznego zgłaszania materiału szkółkarskiego do kwalifikacji. 
Kwalifikacja szkółek oparta jest na ocenie polowej plantacji, przeprowadzonej według 
określonych zasad, a dokonywana jest przez komisję kwalifikacyjną. Ocena polowa polega 
na sprawdzeniu, czy stosowane zasady uprawy odpowiadają wymaganiom obowiązującym 
w produkcji materiału szkółkarskiego. Zasady i wymagania w zakresie jakości i zdrowotności 
materiału szkółkarskiego ustala Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a organizację i metody 
oceny polowej określa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa według podstawy prawnej 
oceny polowej zawartej w ustawie o nasiennictwie oraz ustawie o ochronie roślin. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytanie, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie ksiąŜki szkółkarskie zobowiązany jest prowadzić właściciel szkółki? 
2. Jakie dane wpisuje się do dokumentacji? 
3. Które ksiąŜki szkółkarskie zakłada się dla kaŜdego cyklu produkcyjnego? 
4. W jakim celu prowadzi się ksiąŜki ochrony szkółek i plantacji matecznych? 
5. Kto ustala zasady kwalifikacji? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przygotuj wskazaną przez nauczyciela szkółkę i mateczniki do kwalifikacji. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) przygotować dokumenty szkółkarskie, 
3) oznaczyć etykietami kwatery i rzędy, 
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4) wykonać odchwaszczanie, 
5) z plantacji matecznych usunąć rośliny zamieszane lub o nietypowym wyglądzie, 
6) wyjaśnić wykonane ćwiczenie. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– dokumenty szkółkarskie, 
– etykiety, 
– narzędzia ogrodnicze. 

 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj analizy części składowych ksiąŜek szkółkarskich. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) zgromadzić materiały i przybory do wykonania ćwiczenia, 
3) zapisać nazwy składników tworzących poszczególne ksiąŜki szkółkarskie, 
4) zapisać nazwy dokumentów szkółkarskich, 
5) scharakteryzować poszczególne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji 

szkółkarskiej, 
6) zaprezentować pracę. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja szkółkarska, 
– rzutnik pisma, 
– foliogramy, 
– rzutnik multimedialny. 
 
 
+ 

4.5.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
Tak Nie 

1) przygotować szkółkę do kwalifikacji? � � 
2) wypełnić ksiąŜkę szkółkarską dla mateczników? � � 
3) wyjaśnić zadania komisji kwalifikacyjnej? � � 
4) wymienić szkodniki, które dyskwalifikują szkółkę? � � 
5) wymienić i scharakteryzować róŜne rodzaje ksiąŜek szkółkarskich? � � 
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4.6. SprzedaŜ i przechowywanie materiału szkółkarskiego 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Przed wykopaniem drzewek w szkółce naleŜy wykonać defoliację. Jest to pozbawienie 
roślin li ści, aby w czasie transportu, przechowywania i sprzedaŜy ograniczyć proces 
parowanie wody z rośliny. 

Defoliację moŜna wykonać ręcznie, uwaŜając, aby nie połamać pędów ani młodych 
gałązek. Coraz częściej stosuje się defoliację chemiczną polegającą na opryskiwaniu drzewek 
mieszanką: chlorku miedziowego 2% z Humusem (334) 2%. 

Przepisem obowiązującym szkółkarzy jest etykietowanie indywidualne wszystkich 
drzewek w szkółce. Głównymi celami tych działań jest: 
– likwidacja produkcji z uŜyciem niewiadomego materiału wyjściowego, 
– zapobieŜenie produkcji szkółkarskiej bez zezwolenia Inspekcji Nasiennej, 
– zagwarantowanie sadownikowi oryginalności odmiany i zdrowotności roślin, 
– kontrola ilości produkowanych roślin zgodnej ze świadectwem kwalifikacji, 
– wykluczenie nielegalnego obrotu materiałem szkółkarskim, 
– zbliŜenie form obrotu tym materiałem do najlepszych wzorów zagranicznych. 

Etykiety dostarczane są przez Inspekcję Nasienną w ilości zamówionej przez szkółkarza; 
powinny być zakładane na drzewka bezpośrednio przed wykopaniem lub podczas 
przygotowania ich do sprzedaŜy i zachowane na drzewkach podczas odbioru, transportu 
i przechowywania przez hurtownika. 

Wykopywanie drzewek moŜna przeprowadzać ręcznie lub specjalnymi wyorywaczami 
ciągnikowymi. Podcięte rośliny wyjmuje się z gleby, następnie sortuje, pęczkuje po 10 sztuk 
i dołuje w dołowniku, w bruzdy uprzednio wyorane pługiem. 

Transport małej liczby drzewek moŜemy zorganizować pakując je po 10 pęczków 
w baloty. W celu utrzymania wilgotności między korzenie drzew wkłada się mokry mech, 
torf czy trociny. Między gałązkami umieszcza się materiał chroniący przed złamaniem. Balot 
okłada się z zewnątrz słomą, trzciną i wiąŜe. 

JeŜeli transportuje się większe partie drzewek, wówczas moŜemy ich nie pakować 
w baloty, a jedynie układać warstwami pamiętając, by dno przyczepy było wyścielone 
wilgotną słomą. Co trzecią warstwę ułoŜonych drzewek przekładamy równieŜ wilgotną 
słomą. Na wierzch układamy takŜe taką warstwę, co zabezpiecza drzewka przed utratą 
wilgoci. Aby transport odbywał się bez uszkodzeń drzewek musi odbywać się w temperaturze 
poniŜej 0°C. W przypadku wyŜszej temperatury transport powinien odbywać się 
w samochodach-chłodniach. 

W Polsce produkuje się rocznie ponad 11mln drzewek owocowych oraz prawie 50 mln 
podkładek wegetatywnych i generatywnych. Materiał ten wykopywany jest w szkółkach 
jesienią, następnie przez zimę przechowywany w dołownikach, piwnicach szkółkarskich, 
a takŜe coraz częściej w przeznaczonych do tego celu chłodniach. 

Prawidłowo załoŜony dołownik powinien być zlokalizowany w miejscu zacienionym, 
najlepiej od północnej strony budynku (unika się wtedy duŜych wahań temperatury między 
dniem i nocą).Teren nie powinien być zagłębiony, gdyŜ na takim istnieje zagroŜenie 
powstania zastoiska mrozowego, poza tym przy okresowych odwilŜach korzenie mogą być 
zalewane wodą i wtedy szybko przemarzną. Bardzo waŜna jest głębokość bruzdy (powinna 
ona wynosić 40–50 cm), w której ustawiamy drzewka prawie pionowo, lekko pochylając 
je w kierunku południowym. Takie ich ułoŜenie ogranicza zbyt intensywne nagrzewanie się 
części nadziemnych roślin. Drzewka powinny być przykryte ziemią do wysokości ponad 
10cm nad miejsce okulizacji. WaŜne jest równieŜ odpowiednie rozplanowanie ustawienia 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 34

drzewek w dołowniku. W zewnętrznych rzędach powinno się umieścić rośliny odmian 
bardziej wytrzymałych na mróz, gdyŜ one w pierwszej kolejności wystawione będą 
na oddziaływanie ostrych i mroźnych wiatrów. NaleŜy pamiętać takŜe o zabezpieczeniu 
dołownika przed gryzoniami. 

Coraz częściej szkółkarze korzystają z chłodni, w których nie tylko przechowują zrazy 
i podkładki przeznaczone do szczepienia, ale takŜe drzewka. W nowoczesnych chłodniach 
parametry pracy układu chłodniczego sterowane i  nadzorowane są komputerowo. Komora 
do przechowywania materiału szkółkarskiego wyposaŜona jest w odśrodkowy nawilŜacz 
powietrza umoŜliwiający utrzymanie do 98% wilgotności względnej. Izolacją termiczną ścian 
są płyty ułoŜone warstwowo z rdzeniem styropianowym. Posadzka jest betonowa, pokryta 
durbetonem i izolowana styropianem. Taka komora spełnia wszelkie wymagania 
techniczno-technologiczne odnośnie utrzymania: 
– stabilnej temperatury, 
– właściwej cyrkulacji powietrza w komorze, 
– wysokiej i stabilnej wilgotności powietrza, 
– wydajności chłodniczej. 
 

 
 

Rys. 18. Chłodnia z zainstalowanym nawilŜaczem powietrza [11] 
 
Drzewka po wykopaniu ze szkółki, posortowaniu, zaopatrzeniu w etykiety, powiązaniu 

w pęczki przewozi się do pakowni. W celu zabezpieczenia przed chorobami korzenie drzewek 
naleŜy zamoczyć w roztworze fungicydów. Tak przygotowany materiał układa się w chłodni 
na paletach sadowniczych, przykrywając kaŜdą warstwę wilgotnymi trocinami. Większe 
drzewka naleŜy układać na spodzie, co zapewnia stabilność pryzmy. W chłodni utrzymuje się 
temperaturę około 0°C. Bardzo waŜne jest utrzymanie wilgotności względnej na poziomie 
co najmniej 95%. 

Podkładki przeznaczone do szczepienia wiąŜe się po przesortowaniu w pęczki, a następnie 
zanurza w roztworze, jakiego uŜywa się do zabezpieczania drzewek przed chorobami. 
Następnie układa się je poziomo (kaŜdą warstwę przesypując trocinami) w skrzyniopalecie, 
wyłoŜonej perforowaną folią, która zabezpiecza materiał szkółkarski przed nadmierną transpiracją 
(parowanie wody z pędów roślin, głównie liści), a równocześnie powoduje, Ŝe na dnie 
skrzyniopalety nie gromadzi się woda. Tak przygotowane podkładki przechowuje się w chłodni 
w temperaturze 0-0,5°C. 
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Rys. 19. Posortowane podkładki ułoŜone w skrzyniopalecie [11] 

Zrazy podbierane na przełomie listopada i grudnia przechowywane są w chłodni 
w workach foliowych lub skrzyniopaletach bez bocznych ścian. 

 
4.6.3. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytanie, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest defoliacja? 
2. Jakie są sposoby defoliacji drzewek? 
3. Jakie cele ma wprowadzenie obowiązku etykietowania kaŜdego drzewka osobno? 
4. Jakie są zasady wykopywania drzewek. 
5. W jaki sposób przechowujemy drzewka przez zimę? 
6. Jak transportujemy małe partie drzewek, a jak większą ilość? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przeprowadź (zorganizuj) wykopywanie i sortowanie materiału szkółkarskiego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) przygotować narzędzia, materiały i odpowiednie środki chemiczne, 
5) przeprowadzić defoliację, 
6) umieścić na drzewkach etykiety, 
7) wykopać drzewka, 
8) posortować materiał szkółkarski zgodnie z zasadami, 
9) powiązać po 10 szt., 
10) omówić wykonane ćwiczenie. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– narzędzia ogrodnicze (wyorywacz, łopata), 
– środki chemiczne do defoliacji, 
– etykiety, 
– sznurek, 
– nóŜ. 
 
Ćwiczenie 2 

Przygotuj drzewka do transportu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpiecznej pracy, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) przygotować materiał chroniący drzewka przed złamaniem i utratą wilgotności, 
5) przygotować baloty, 
6) zapakować drzewka po 10 pęczków, chroniąc je przed złamaniem i utratą wilgotności, 
7) obłoŜyć baloty trzciną lub słomą i obwiązać drutem, 
8) opakować balot zgodnie z przepisami transportowymi, 
9) zaprezentować pracę. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– drzewka, 
– narzędzia ogrodnicze (wyorywacz, łopata), 
– środki chemiczne do defoliacji, 
– etykiety, 
– sznurek, 
– nóŜ, 
– mokry mech, torf lub trociny; trzcina, słoma, 
– sznurek, drut, 
– papier lub worki. 
 

 

4.6.4 Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
Tak Nie 

1) wykonać defoliację? � � 
2) wykopać, posortować i zadołować drzewka zgodnie z zasadami? � � 
3) przygotować materiał szkółkarski do zimowania?? � � 
4) przygotować partię drzewek do transportu? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 35 min. 

Powodzenia! 
 

Materiały dla ucznia: 
−−−−    instrukcja, 
−−−−    zestaw zadań testowych, 
−−−−    karta odpowiedzi. 

 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Nasiona do produkcji podkładek generatywnych przechowuje się w temperaturze 

a) 1-3°C. 
b) –2-0°C. 
c) 10°C. 
d) 5-8°C. 

 
2. Okulizację na przystawkę wykonuje się 

a) tylko w okresie wiosennym. 
b) tylko dla śliw. 
c) w okresie letnim i wiosennym. 
d) tylko w okresie czynnej miazgi. 

 
3. Sadzonki zdrewniałe uzyskuje się tnąc 

a) dolną część pod kątem45°, a górną nad oczkiem pod kątem 90°. 
b) dolną część pod kątem 90°, a górną nad oczkiem pod kątem 45°. 
c) dolną część pod kątem 45°, a górną nad oczkiem pod kątem 45°. 
e) dolną część pod kątem 90°, a górną nad oczkiem pod kątem 90°. 
 

4. Podkładką wegetatywną dla gruszy jest 
a) brompton. 
b) pigwa. 
c) antypka. 
d) grusza kaukaska. 
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5. Na rysunku przedstawiono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) szczepienie na przystawkę boczną. 
b) szczepienie w klin. 
c) szczepienie przez stosowanie. 
d) okulizacje w literę T. 

 
6. Podkładką słaborosnącą jabłoni jest 

a) M 106. 
b) M 26. 
c) P 14 
d) M 9. 

 
7. Wysokość pnia drzewek półpiennych wynosi 

a) 30-60cm. 
b) 100 cm. 
c) 150 cm 
d) 60-90cm. 
 

8. Przędziorek chmielowiec 
a) tworzy gołoŜery na liściach. 
b) minuje liście. 
c) wysysa soki z liści. 
d) uszkadza korę drzew. 
 

9. Chorobą kwarantannową jabłoni jest 
a) parch jabłoni. 
b) rak drzew. 
c) mączniak jabłoni. 
d) zaraza ogniowa. 
 

10. Defoliacja to 
a) rozmnaŜanie roślin z nasion. 
b) pozbawienie roślin li ści. 
c) suszenie nasion. 
d) przycinanie pędów roślin. 
 

11. Izolacja przestrzenna matecznika truskawek powinna wynosić 
a) 5 m. 
b) 50 m. 
c) 100 m. 
d) 500 m. 
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12. Rysunek przedstawia 

 
a) srebrzystość liści. 
b) szarą pleśń truskawki. 
c) dziurkowatość liści. 
d) białą plamistość liści truskawek. 
 

13. Przez kilka lat prowadzi się 
a) ksiąŜkę szkółkarską drzew owocowych. 
b) ksiąŜkę szkółkarską mateczników. 
c) ksiąŜkę szkółkarską podkładek generatywnych. 
d) ksiąŜkę szkółkarską krzewów owocowych. 
 

14. Wilgotność względna w chłodni do przechowywania materiału szkółkarskiego powinna 
wynosić 
a) 90%. 
b) 85%. 
c) 95%. 
d) 70%. 
 

15. Aktynidia to 
a) pnącze. 
b) krzewinka. 
c) bylina. 
d) drzewo owocowe. 
 

16. Nawadniania wymaga podkładka 
a) grusza kaukaska. 
b) czereśnia ptasia. 
c) M 9. 
d) MM 106. 
 

17. Pienną formę agrestu otrzymuje się w wyniku szczepienia odmian uprawnych na 
a) porzeczce czerwonej. 
b) pigwie. 
c) porzeczce czarnej. 
d) porzeczce złotej. 
 

18. Łoza to 
a) choroba drzew owocowych. 
b) pęd zeszłoroczny winorośli. 
c) szkodnik truskawek. 
d) pęd tegoroczny porzeczki. 
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19. Podkładka Common Mussel dobrze rozmnaŜa się z 
a) odkładów poziomych. 
b) sadzonek. 
c) odkładów pionowych. 
d) nasion. 
 

20. Długość wstawki skarlającej powinna wynosić 
a) 25-30 cm. 
b) 50 cm. 
c) 40-50 cm. 
d) 5-10 cm. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 

 
Zakładanie i prowadzenie szkółki sadowniczej 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 

Nr zadania Odpowiedzi Punkty 
1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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Czasopisma: 
− Szkółkarstwo, 
− Dom i ogród, 
− Ogrody, 
− Działkowiec. 


