
Załącznik nr 2 do „Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych m.st. Warszawy” 

1/7 

 

Zasady wykonywania i pielęgnacji nasadzeń drzew 

1. JAKOŚĆ MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO 

1.1 Warunki, które musi spełniać materiał szkółkarski: 

a. bryła korzeniowa o właściwych wymiarach (tab. 1), dobrze ukształtowana w wyniku 

wielokrotnego szkółkowania (drzewa powinny być szkółkowane co 2-4 lata), w tym brak korzeni 

wtórnych; 

b. ogólna dobra kondycja, brak szkodników i oznak chorobowych; 

c. korona symetryczna, zbudowana z wyraźnego przewodnika i licznych pędów; 

d. w przypadku odmian pokrojowych, drzewo powinno mieć cechy zgodne z określoną formą lub 

odmianą; 

e. brak uszkodzeń mechanicznych pnia – wszelkie rany na pniu powinny być zarośnięte. 

Zalecane jest stosowanie materiału szkółkarskiego pochodzącego z polskich szkółek – preferowana 

strefa mrozoodporności USDA 6B lub niższa. 

Zalecany obwód pnia, mierzony na wysokości 100 cm, wynosi 16–18 cm. 

Drzewa sadzone przy ciągach komunikacyjnych, na placach i w innych uczęszczanych przestrzeniach 

powinny mieć formę pienną alejową z koroną umożliwiającą zachowanie wymaganej skrajni jezdni. 

Tabela 1. Stosunek średnicy bryły korzeniowej (cm) do obwodu pnia (cm) mierzonego na wysokości 1 

m. Opracowanie na podstawie: Grąbczewski J., red. Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału 

szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2011 

Obwód pnia [cm] na wys. 1 m Średnica bryły korzeniowej [cm] 

12 – 14 45 – 55 

14 – 18 55 – 65 

18 – 25 65 – 75 

25 – 30 75 – 100 

1.2 Niedopuszczalne wady materiału szkółkarskiego: 

a. zbyt późna interwencja szkółkarska - dotyczy m.in. silnego cięcia korony, usuwania gałęzi cięciem 

przy pniu, czy też szkółkowania; 

b. asymetryczna korona, zbudowana z nielicznych pędów; 

c. wady budowy takie jak np. rozwidlający się przewodnik lub nieprawidłowo wyrastające gałęzie; 

oraz zbyt silnie lub słabo wyrośnięta korona; 

d. oznaki chorobowe, ślady żerowania szkodników; 
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e. źle wykształcona bryła korzeniowa; silnie wyrośnięte korzenie wtórne, w tym obecność korzeni 

duszących; 

f. przesuszona bryła korzeniowa; 

g. uszkodzenia, obdarcia i pęknięcia pnia powstałe w trakcie transportu i sadzenia. 

W przypadku uszkodzeń pędów oraz korzeni w akceptowalnym zakresie (nie mającym dużego wpływu 

na przyjęcie się i dalszy wzrost drzewa) należy uszkodzone fragmenty starannie przyciąć tak, by 

powierzchnie cięć były jak najmniejsze. 

2. SADZENIE DRZEW 

2.1 Dojazd dla sprzętu niezbędnego do sadzenia 

W przypadku potrzeby dojazdu sprzętu niezbędnego do prac przy sadzeniu drzew, wymagane jest 

zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających ubicie gleby. Na drogach tymczasowych, 

przeznaczonych do ruchu pieszego (np. z użyciem taczki) oraz ruchu kołowego ciężkiego sprzętu, 

zalecamy stosowanie płyt/mat antykompresyjnych.  

W przypadku ruchu ciężkiego sprzętu płyty/maty antykompresyjne należy układać na warstwie 

zrębków naturalnych o wielkości dostosowanej do planowanego obciążenia. Jednocześnie nośność 

płyt/mat antykompresyjnych należy dostosować do masy sprzętu, a ilość do zabezpieczanej 

powierzchni. Płyty/maty antykompresyjne należy łączyć ze sobą szybkozłączem. Akceptowalne jest 

także zastosowanie kraty komórkowej wypełnionej zrębkami naturalnymi lub kruszywem. Kruszywo nie 

może alkalizować gleby, nie może być odpadem budowlanym. 

Miejsce parkowania sprzętu musi być uzgodnione z Zamawiającym. Po zakończeniu prac teren należy 

uprzątnąć, zdemontować płyty/maty antykompresyjne lub kraty komórkowe oraz odtworzyć wszystkie 

naruszone podczas prac trawniki. 

2.2 Ogólne zalecenia dotyczące sadzenia (rys. 1): 

a. w trudnych warunkach siedliskowych drzewa należy sadzić z bryłą korzeniową; 

b. w przypadku sadzenia drzew w misie chodnikowej, należy dokonać wymiany ziemi z całej misy na 

głębokości równej wysokości bryły korzeniowej; 

c. ziemia urodzajna powinna zawierać do 2% części organicznych, być pozbawiona kamieni większych 

od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń; jej odczyn powinien być lekko kwaśny do obojętnego; 

d. nie należy stosować ziemi torfowej; 

e. do ściółkowania misy należy stosować materiał o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie - średnio 

mielone, przekompostowane korę lub zrębki; materiały te nie mogą mieć objawów zagrzybienia; 

f. mieszanka piaskowo-żwirowa stosowana do wykonania systemu studni napowietrzających 

powinna składać się z grubego piasku (0,6-2,0 mm) oraz drobnego żwiru (2,0-6,0 mm), 

wymieszanych w proporcji 1:1; 
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g. należy usunąć/przeciąć wszelkie elementy utrudniające wzrost drzewa na grubość, takie jak np. 

druty, opaski, sznurki, tyczki bambusowe (w koronie oraz fragmenty pozostałe przy odziomku po 

ich wcześniejszym wyłamaniu); 

h. bezwzględnie należy usunąć ewentualny nadmiar ziemi, którym zasypany jest odziomek 

balotowanego drzewa; 

i. w trakcie sadzenia nie można dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej; bryły drzew czekających 

na posadzenie należy okryć jutą oraz polewać wodą, zasypać warstwą kory/zrębek lub zadołować; 

bezpośrednio przed posadzeniem należy ponownie sprawdzić stan drzewa.  

Rysunek 1. Właściwy sposób sadzenia drzewa. Opracowanie: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. 
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2.3 Zasady sadzenia wraz z wykonaniem studni napowietrzających (rys. 2): 

a. dół sadzeniowy powinien mieć głębokość równą wysokości bryły korzeniowej po usunięciu 

nadkładu ziemi lub być nieznacznie płytszy; 

b. szerokość dołu sadzeniowego powinna wynosić dwukrotność średnicy bryły; 

c. dno dołu sadzeniowego powinno być zwarte i ubite ‒ nie należy go spulchniać, ponieważ może to 

wpłynąć na dodatkowe osiadanie drzewa; z tego względu zalecamy, aby był wykonany ręcznie; 

d. boki dołu sadzeniowego nie powinny być zaokrąglone, o równej, zwartej powierzchni (może to 

ograniczać lub uniemożliwiać penetrację korzeni w przestrzeni poza dołem oraz ich zakręcanie się 

po ścianie dołu wokół bryły korzeniowej); zalecamy rozluźnienie ścian dołu niedużymi wcięciami 

szpadlem, nadającymi mu kształt zbliżony do kwadratu, przy jednoczesnym zachowaniu 

okrągłego kształtu jego górnej, wlotowej części; 

e. w gotowym dole należy ustawić drzewo, zdjąć balot z górnej (1/3) części bryły korzeniowej, 

usunąć nadkład ziemi oraz wszystkie elementy mogące utrudniać wzrost drzewa na grubość; 

f. należy upewnić się, że odziomek drzewa znajduje się na poziomie gruntu lub nieznacznie ponad 

nim ‒ w przypadku, gdy będzie on zlokalizowany za nisko, należy dodać ziemi na dno dołu oraz 

bardzo silnie ją zagęścić; następnie ponownie zweryfikować wysokość odziomka względem 

gruntu; 

g. dno dołu sadzeniowego wokół ustawionej prawidłowo bryły należy wypełnić mieszanką 

piaskowo-żwirową do około 1/5 jego wysokości; 

h. z czterech stron bryły korzeniowej należy ustawić pionowo rury o średnicy ok. 20 cm, które będą 

sięgały do warstwy piaskowo-żwirowej na dnie dołu; 

i. puste rury należy wypełnić mieszanką piaskowo-żwirową; 

j. po napełnieniu rur należy rozpocząć zasypywanie dołu ziemią urodzajną; zasypywanie należy 

wykonywać ręcznie w taki sposób, aby wypełnione mieszanką rury nie przemieszczały się oraz 

były stale ustawione w pozycji pionowej; 

k. w trakcie zasypywania dołu ziemię należy zagęszczać ręcznie oraz kontrolować ustawienie 

drzewa; 

l. po zasypaniu dołu rury należy wyciągnąć w taki sposób, aby ich zawartość pozostała w dole; 

m. po posadzeniu drzewa należy podlać je 60-100 litrami wody; po podlaniu sprawdzić wypełnienie 

dołu ziemią oraz dokonać jego ewentualnego uzupełnienia; 

n. posadzone drzewo należy ustabilizować poprzez opalikowanie; wokół drzewa należy wykonać 

misę o średnicy min. 100 cm, uformowanej z lekkim spadkiem do zewnątrz; 

o. misę należy wyściółkować warstwą około 5-10 cm kory lub zrębków; bezwzględnie zabrania się, 

aby ściółka przysypywała pień ‒ ściółka powinna być nieznacznie odsunięta od pnia drzewa. 

p. pień drzewa po posadzeniu należy zabezpieczyć jutą/trzcinową matą lub obielić. 
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Rysunek 2: Sposób wykonania studni napowietrzających – rzut i przekrój. 

Opracowanie: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. 

2.4 Stabilizacja drzewa 

Stabilizację drzewa w gruncie należy wykonać poprzez opalikowanie trzema toczonymi palikami  

o średnicy co najmniej 7 cm i wysokości 250 cm, które powinny być wykonane z drewna ciśnieniowo 

impregnowanego. Paliki należy wbić w ziemię na głębokość co najmniej 50 cm, poza obrysem bryły 

korzeniowej. Rzut wbitych palików powinien stanowić trójkąt równoboczny. Paliki należy połączyć ze 

sobą poprzeczkami z półpalika przytwierdzonymi od góry oraz dodatkowymi, zlokalizowanymi około  
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50 cm niżej. Wbita konstrukcja nie powinna się poruszać. Nie może także stykać się z pniem i pędami 

drzewa. Drzewo należy przymocować do palików wytrzymałymi pasami o szerokości co najmniej 5 cm 

oraz długości dostosowanej do odległości palika od pnia drzewa. Oplot pasów wokół palika i pnia 

powinien mieć formę tzw. ósemki, nie uszkadzać kory drzewa i być przymocowany na stałe do palika. 

Pasy powinny znajdować się na około 2/3 wysokości pnia. Konstrukcję stabilizującą należy usunąć po 

upływie 2 – 4 lat. Przy usuwaniu konstrukcji paliki należy uciąć bezpośrednio przy ziemi. Nie należy ich 

wyciągać z gruntu. 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowanie podziemnej stabilizacji bryły korzeniowej 

przy użyciu dedykowanych do tego systemów. Stabilizacja powinna być wykonana zgodnie  

z wytycznymi producenta systemów kotwiących dla drzew. Należy pamiętać, by należycie zagęścić dno 

dołu sadzeniowego dla prawidłowego zamocowania kotew, oraz by pasy stabilizujące bryłę nie 

stanowiły przeszkody dla wzrostu pnia na szerokość. 

Dla drzew iglastych, których budowa korony może uniemożliwić zastosowanie palikowania oraz  

w innych uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne jest zastosowanie odciągów. W systemie tym liny 

należy zakotwić w gruncie, a w miejscu oplotu pnia należy zastosować gumową podkładkę lub inny 

element zapobiegający uszkodzeniu korowiny. Odciąg należy zamontować w sposób uniemożliwiający 

zsuwanie się liny, przy czym oplot musi umożliwiać swobodny wzrost pnia na szerokość. Odciągi 

powinny być wykonane z trzech stalowych linek, rozpiętych względem siebie pod kątem 120°, 

natomiast miejsce oplotu odciągu na pniu powinno znajdować się na 2/3 wysokości pnia. 

2.5 Ochrona pnia 

Pień drzewa po posadzeniu należy owinąć słomianą/trzcinową matą lub jutą o gramaturze 175 g/m2. 

Przy zakładaniu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby juta nie sięgała do samej nasady pnia 

drzewa – nasada nie powinna być stale uwilgotniona.  

Metodą zalecaną jest bielenie, które należy wykonywać z użyciem roztworu wodnego mieszanki 

przeznaczonej do bielenia pni, zgodnie z zaleceniami producenta. Pień należy malować na całej jego 

długości, aż do nasady korony; powtarzać w razie konieczności. 

Nasadę pnia należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez stosowanie osłony  

z wytrzymałego, odpornego na warunki pogodowe materiału. Osłona powinna mieć wysokość min.  

20 cm i długość równą około dwukrotności obwodu pnia w miejscu montażu. Osłona powinna mieć 

równomiernie rozmieszczone otwory, umożliwiające przepływ powietrza oraz odpływ wody (zdj. 1).  

Nie powinna być zbyt ciasna i nie może przylegać do pnia. Zamontowana osłona powinna umożliwiać 

swobodny wzrost pnia na szerokość i uwzględniać obecność nabiegów korzeniowych. 
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Zdjęcie 1: Przykładowe osłony nasady pnia. 

3. PIELĘGNACJA DRZEW PO POSADZENIU 

Drzewo po posadzeniu wymaga czasu na zaadaptowanie się do nowych warunków siedliskowych. 

Bezpośrednio po posadzeniu wszelkie działania pielęgnacyjne zalecamy ograniczyć do podlewania 

i odchwaszczania mis. W trakcie pielenia należy sprawdzać ilość ściółki i uzupełniać jej ewentualne 

braki. Nie należy dopuszczać do zarastania misy, chwasty należy usuwać na bieżąco, w miarę potrzeb.  

W okresie przedwiośnia i wiosny, w miejscach w których stosowana jest sól, drzewo należy chronić 

przed jej działaniem (zwłaszcza aerozolu solnego), stosując niskie parawany ograniczające jej osiadanie 

na pniu oraz w misie.  

Zakres cięć po posadzeniu powinien obejmować wyłącznie usuwanie chorych, martwych lub 

złamanych pędów. Poza wyżej wymienionymi, akceptujemy także usuwanie pędów wyrastających  

z pnia lub podkładki. Wszelkie cięcia formujące i korekcyjne powinny być zaplanowane na najwcześniej 

trzeci rok od posadzenia, gdy drzewo częściowo zregeneruje się po posadzeniu. 

Nowo posadzone drzewa należy podlewać ilością 60 l wody na drzewo. Podlewanie powinno odbywać 

się w okresie wegetacyjnym, przede wszystkim w czasie suszy i wysokich temperatur ‒ nie rzadziej niż 

dwa razy w tygodniu. Optymalną porą dnia jest wczesny ranek lub wieczór. W przypadku skrajnych 

warunków pogodowych częstotliwość podlewania należy odpowiednio do nich dostosować. Strumień 

wody podczas podlewania należy kierować do misy korzeniowej tak, aby nie powodować rozmywania 

ściółki i zalewania pnia. W trakcie podlewania nie należy wjeżdżać beczkowozem na trawniki ani pod 

drzewa w obrębie strefy ochrony zieleni (SOZ). Mogłoby to skutkować zniszczeniem trawnika lub 

ubiciem gleby i uszkodzeniem korzeni.  

Po posadzeniu, do czasu przekazania terenu, drzewa należy monitorować zarówno pod kątem 

ewentualnych uszkodzeń, jak i niepokojących objawów chorobowych lub innych zmian wymagających 

interwencji. W przypadku stwierdzenia potrzeby, należy dokonać naprawy lub wymiany stabilizacji, 

osłon oraz innych elementów służących ochronie i zabezpieczeniu drzewa. 


