Poradnik sadzenia drzew w pytaniach i odpowiedziach
Gdzie sadzić drzewa?
Drzewa najlepiej sadzić na prywatnych posesjach, np. ogródkach przydomowych lub działkowych. Jeśli nie
masz własnej ziemi, możesz zwrócić się do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej i
wyrazić chęć posadzenia drzewa na ich terenie, prosząc o zgodę i wskazanie odpowiedniego miejsca. Można
też napisać do urzędu swojej gminy, najlepiej do wydziału odpowiedzialnego za środowisko i zieleń miejską,
pytając, czy istnieje możliwość posadzenia drzewa na terenie publicznym.
Nigdy nie sadź drzew na czyjejś ziemi bez uprzedniej zgody właściciela!

Jakie drzewa można sadzić w marcu i kwietniu?
W marcu i kwietniu możemy sadzić ozdobne drzewa liściaste zrzucające liście na zimę, m.in. buki i graby.
Sadzimy także drzewa owocowe, takie jak morele i brzoskwinie.
Zawsze sadzimy drzewka w stanie bezlistnym!
Kupując drzewa, wybieraj te bez uszkodzeń, których kora nie ma przebarwień i się nie łuszczy się. Należy
zwrócić uwagę, czy ziemia, w której rosną, nie jest sucha, a z otworów w dnie nie wystaje kłębowisko
korzeni (gorzej się przyjmują).
Rośliny z odkrytymi korzeniami do chwili sprzedaży powinny mieć je przysypane wilgotną ziemią. Na czas
transportu należy je zabezpieczyć, żeby nie przeschły. W sklepach zwykle oferuje się rośliny z korzeniami
zabezpieczonymi torfem owiniętym jutową tkaniną. Należy sprawdzić, czy tkanina zabezpieczająca korzenie
nie jest sucha.

Jakie gatunki warto sadzić?
W Polsce sadźmy gatunki rodzime, głównie liściaste – są niewymagające, odporne, idealnie wpisują się w
krajobraz. Wszystko zależy od wielkości terenu, jego ukształtowania, gleby, stanowiska, wreszcie naszych
upodobań, ale jeżeli jest to możliwe, sadźmy takie gatunki, które będą nie tylko piękne, ale zimą zapewnią
pożywienie ptakom. Idealnym przykładem jest świdośliwa (pięknie kwitnie wiosną, rodzi pyszne owoce,
jesienią efektownie się przebarwia, poza tym ma niewielki pokrój, więc nadaje się nawet do niewielkich
ogrodów).
Unikajmy takich roślin, jak wszechobecne tuje szmaragd – to obcy gatunek, bezwartościowy dla ptaków i
owadów, na dodatek szalenie zbanalizowany. Sadząc żywopłot, postawmy raczej na grab i buk (wspaniała
zmienność wyglądu zależnie od pory roku), ewentualnie cis.
Przykłady drzew (wys. 5-12 m):
• Głóg jednoszyjkowy (półcień, słońce);
• Jabłonka rajska odm. Golden Hornet (słońce);
• Jabłonka rajska odm. John Downie – owoce jadalne (słońce);
• Jabłonka rajska odm. Profusion (słońce);
• Śliwa wiśniowa odm. Pissardii (słońce);
• Czeremcha pospolita odm. Colorata – owoce jadalne (słońce);

• Jarząb mączny odm. Magnifica (słońce);
• Jarząb pospolity odm. Joseph Rock (półcień, słońce).

Jak gęsto sadzić drzewa?
Jeśli sadzimy większą liczbę drzewek, nie sadźmy ich zbyt gęsto. To może sprawić, że te o większej sile
wzrostu zdominują i przysłonią mniejsze i bardziej delikatne. Wtedy konieczne stanie się przesadzenie
części roślin albo ich wykarczowanie.
W małych ogrodach nie ma miejsca na duże drzewa. Najlepiej sadzić takie, które dorastają do 6-8 m, albo
liczyć się z tym, że trzeba będzie regularnie przycinać ich gałęzie.
Należy też pamiętać, aby drzew, które wyrastają na duże okazy, nie sadzić zbyt blisko budynków, ogrodzeń
itp. Korzenie drzewa rozrastają się na taką samą lub większą odległość od pnia, jak gałęzie (gałąź można
przyciąć, jeśli przeszkadza, korzeni już nie).

Jak przygotować glebę do sadzenia drzew?
Gleba, w której planujemy posadzić drzewa, powinna być odmarznięta i odchwaszczona. Należy ją
przekopać na szerokość dwukrotnie większą od szerokości bryły korzeniowej, najlepiej na głębokość dwóch
szpadli, i uformować dołek.
Za pomocą patyka sprawdzamy głębokość przygotowanego otworu – po zasypaniu powierzchnia gleby nie
powinna być ani niżej, ani wyżej niż miejsce na pędzie, w którym kończyła się gleba w szkółce. To miejsce
jest zawsze dobrze widoczne.
Ścianki dołka nakłuwamy widłami ogrodowymi. Otwór nie może bowiem stać się wielką donicą dla drzewek
– wszystko trzeba rozluźnić, aby korzenie mogły łatwo penetrować ściany swojego nowego domu. Z tego
samego powodu rozluźniamy widłami dno.
Jeśli sadzimy po okresie suchej pogody, wówczas na dno dołka należy wlać trochę wody, tak aby ziemia
była wilgotna. (W marcu, po zimie, ziemia najczęściej jest wilgotna i tak.) Następnie wrzucamy do dołu
kompost lub przekompostowany obornik, wymieszane z ziemią w proporcji 1:1, po czym przysypujemy je
warstwą ziemi (korzenie nie powinny dotykać obornika czy kompostu bezpośrednio). Ziemię na dnie należy
uformować w niewielki stożek, tak by korzenie po posadzeniu skierowane były skierowane lekko do dołu.
Dla tych z nas, którzy nie mają dostępu do kompostu ani obornika, pozostaje kupienie ich w sklepie
ogrodniczym w postaci granulatu. Należy je stosować również po wymieszaniu z ziemią w proporcji 1:1.

Jak posadzić drzewo?
Jeśli sadzimy rośliny z odkrytym korzeniem, to przed posadzeniem należy korzenie namoczyć przez ok. 2
godziny. Również w przypadku sadzonki w doniczce, o ile ziemia była przesuszona, warto przed
posadzeniem namoczyć roślinę wraz z doniczką.
Sadzonkę umieszczamy w przygotowanym jak wyżej dołku. Jeśli wyjmujemy ją z doniczki, uważajmy, by
spomiędzy korzeni nie osypała się ziemia. Drzewkom sadzonym z odkrytymi korzeniami należy przyciąć
korzenie zbyt długie i uszkodzone, a następnie rozprostować je i rozłożyć na glebie, tak by były skierowane
lekko w dół.. Następnie roślinę obsypuje się żyzną ziemią i ubija ją obcasem buta, całym ciężarem ciała.
Gleba musi bowiem mocno i całkowicie otaczać korzenie drzewka.

Wokół pnia formujemy zagłębienie i wypełniamy je wodą. Solidne podlanie tuż po posadzeniu jest bardzo
ważne: mokra gleba dokładnie oblepia korzenie i roślina lepiej się przyjmuje.
Drzewko po posadzeniu należy przywiązać do palika, a jeszcze lepiej – umieścić w odległości ok.30-40 cm
od pnia trzy paliki w trójkącie i umocować sadzonkę między nimi. Jest to szczególnie ważne, jeśli sadzi się
drzewo na terenie dostępnym dla psów, które mogą nie mogą na nie siusiać.
Drzewom i krzewom, które były sadzone z odkrytymi korzeniami, trzeba przyciąć koronę, skracając co
najmniej o jedną trzecią wszystkie pędy. W czasie sadzenia zostaje bowiem zniszczona część korzeni i tym
samym zachwiana równowaga między częścią podziemną a nadziemną rośliny. Zmniejszenie korony
przywraca tę równowagę i sprawia, że drzewko lepiej się przyjmuje. Pędy roślin sadzonych z pojemników
nie muszą być przycinane.

Jak pielęgnować drzewo po posadzeniu?
W pierwszym roku po posadzeniu nie trzeba go nawozić, wystarczy jedynie regularnie je podlewać i
odchwaszczać. Na powierzchni ziemi wokół drzewa dobrze jest rozłożyć ściółkę (na przykład warstwę z
przekompostowanej kory grubości 5-8 cm). Zapobiegnie ona intensywnemu parowaniu wody z gleby i
ograniczy wzrost chwastów. Nie stosujmy świeżej kory – będzie pobierać cenne składniki z gleby, zabierając
je roślinom.
W kolejnych latach uprawy większość gatunków wystarczy podlewać tylko w czasie przedłużającej się
suszy, szczególnie jeśli wypada ona w czasie kwitnienia.
Drzewa owocowe nawozimy w grudniu kompostem lub obornikiem, które rozkładamy wokół drzewa w
pewnej odległości od pnia, a następnie przysypujemy warstwą ziemi. Chodzi o to, aby zawarty w nich azot
powoli przenikał w głąb gleby, a nie ulatniał się do atmosfery. Wiosną możemy je nawieźć jeszcze raz
szybko przyswajalnym nawozem mineralnym lub półmineralnym, np. dolomitem. Drzewa ozdobne
nawozimy wiosną.
Drzewa sadzone jesienią trzeba zabezpieczyć przez mrozem, obsypując je kopczykami ziemi. Dodatkowo
można je okryć liśćmi albo świerkowymi gałązkami. Wiosną, kiedy ziemia rozmarznie, należy rozgarnąć
kopczyki i ponownie uformować zagłębienie, w którym będzie się gromadziła woda.

O czym warto pamiętać:
1) W ogrodnictwie, podobnie jak w rolnictwie, często stosuje się do wzbogacania ziemi nawozy mineralne.
W miarę możliwości tego unikajmy – nawozy wraz z deszczem spływają do rzek i mórz, powodując ich
nadmierne użyźnienie i w efekcie zarastanie glonami, co oznacza niedostatek tlenu i wymieranie innych
organizmów, zwłaszcza ryb. Dlatego polecamy raczej używanie kompostu i obornika, naturalnego lub
granulowanego.
2) Nie używajmy też do wzbogacania gleby ziemi ogrodniczej z zawartością torfu, takiej, jaką oferują
obecnie wszystkie sklepy. Torfowiska to cenny zasób przyrodniczy, niezwykle ważny dla bioróżnorodności,
retencji wody i klimatu, obecnie na potęgę eksploatowany i bezpowrotnie niszczony. Dopóki nie pojawi się
w sprzedaży ziemia ogrodnicza bez torfu, starajmy się do wzbogacania gleby używać kompostu lub
obornika.

3) Wskazówki dotyczące nawożenia dotyczą głównie drzew owocowych i ozdobnych. Jeśli sadzimy drzewo
typu brzoza lub sosna, to z reguły urosną one w każdym gruncie, również nieużyźnionym. Pamiętaj:
sadzenie drzew nie jest trudne!

Przydatne linki:
http://naogrodowej.pl/index
http://katarzynabellingham.blogspot.com/
http://kurazdoktoratem.blogspot.com/2017/02/nie-kupuj-ziemi.html

Opracowane na podstawie:
https://www.wymarzonyogrod.pl/pielegnacja-ogrodu/sadzenie-roslin-przesadzanie-roslin/sadzenie-drzew-wogrodzie-jak-prawidlowo-sadzic-drzewa,27_1537.html

