
Jak sadzić 
drzewa? 

PORADNIK

o uzyskaniu zgody zarządcy terenu na posadzenie drzewa

dobór docelowej wielkości drzewa powinien pasować skalą do 
otoczenia

o sadzeniu w odpowiedniej odległości od budynków – co 
najmniej w odległości połowy średnicy docelowej wielkości 
korony; np. jeśli korona danego gatunku może dorastać do 20 m 
szerokości, bezpieczna odległość od budynków to min. 10 m

o unikaniu sadzenia bezpośrednio nad sieciami infrastruktury 
podziemnej i zachowaniu bezpiecznej odległości od tych sieci, 
zwłaszcza od rur gazowych – min. 2 m dla gazociągów o 
średnicy do DN 300, powyżej tej średnicy – min. 3 m

drzewa sadzimy wczesną wiosną i późną jesienią w stanie 
bezlistnym, chyba że okaz jest ze szkółki kontenerowej – wtedy 
cały rok, za wyjątkiem czasu, gdy ziemia jest zamarznięta

o pielęgnacji młodych drzew:

podlewanie w zależności od pogody, ale min. 20 razy 
na rok w ilości min. 70 l pod drzewo, najlepiej 
wczesnym ranem lub wieczorem (brak ryzyka 
odparzeń i intensywnego odparowywania wody)

usuwanie gałęzi krzyżujących się, suchych, 
nadłamanych

utrzymywanie skrajni drogowej poprzez podnoszenie 
korony (usuwanie gałęzi położonych najniżej, 
zaczynając od najgrubszych, cięcia rozłożone na lata)

korekta mis, uzupełnianie mulczu

naprawa uszkodzonych palików

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?



PORADNIK

PRZYGOTOWANIE

Wykonać dół o: 

a)  średnicy = 2x średnica bryły korzeniowej 

b)  głębokości = bryła korzeniowa + 5 cm

Pogłębić zewnętrzne brzegi dołów do 35 cm

W razie gliniastego, mocno zbitego gruntu, 
ściany dołu rozkopać, nawiercić

Dół obficie podlać przed sadzeniem

WARSTWOWA ZAPRAWA DOŁÓW

Warstwa żwirowa ok. 10-15 cm

Mieszanka ziemi z hydrożelem 
i z piaskiem ok. 20 cm 
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SADZENIE

Posadowienie bryły korzeniowej. 
Sadzenie drzewa na głębokości, 
na jakiej rosło w szkółce. 

Wbicie palików. 
W rozstawie 60-70 cm, 3 szt.
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Rozwinięcie węzła przy szyi korzeniowej

Dalsze zaprawianie: ziemia urodzajna 
z piaskiem ok. 10 cm

Końcowe zaprawienie dołów ziemią 
kompostową wraz z zamuleniem. 
Nie można zasypywać szyi korzeniowej! 

Dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły 
korzeniowej

Wykonanie misy wokół drzew poprzez 
obniżenie sadzenia      

Mulczowanie wokół nasadzeń: drobne zrębki 
lub kora       
Zrębki - frakcja do 8 cm, bez zanieczyszczeń. 
Kora mielona, przekompostowana, frakcja 
do 8 cm z przewagą frakcji 2-6 cm. 
Mulcz rozgarnąć, odsłaniając nasadę pnia 
- nie może do niej przylegać!

Obfite podlanie w strefę korzenia  
(nawet do 100 l pod 1 drzewo)

Ustabilizowanie palików:
    a)   poziomo na górze wiązaniem sztywnym
    b)   poziomo na górze wiązaniem miękkim 
          (taśmą parcianą), z lekkim luzem

Ewentualne cięcia korony jedynie gałęzi 
uszkodzonych i zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 
i pokrojem drzewa
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