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1.Na wstępie należy wspomnieć, że część roślin bardzo łatwo daje się rozmnażać, niektóre
wręcz same się rozmnażają w sposób bardzo ekspansywny (osiągają szybkie przyrosty,
wysiewają się same), ale są też takie, których rozmnażanie w warunkach amatorskich jest
prawie niemożliwe.
Rośliny można rozmnażać przez podział, odkłady, sadzonki – czyli metodą wegetatywną albo przez wysiew nasion – czyli generatywnie. W uprawach wielkotowarowych rośliny
ozdobne rozmnażane są metodą in vitro.
Wydawać by się mogło że najprostszą metodą rozmnożenia roślin ozdobnych jest wysiew.
Niestety, ten sposób rozmnażania daje pozytywne wyniki w przypadku niewielkiej części
roślin – głównie kwiatów jednorocznych i pewnej części bylin.
Rozmnażanie przez podział omówione zostanie w punkcie 4.
Do rozmnażania przez odkłady z pędów wybiera się zdrowy, mocny pęd, taki, który jeszcze
nie miał kwiatów. Z części pędu, która będzie umieszczona w ziemi, usuwamy liście. Pęd
nacinamy delikatnie, mniej więcej do połowy – w tym miejscu wyrosną kiedyś korzenie.
Naciętą część pędu umieszczamy w podłożu i przysypujemy ziemią. Można go unieruchomić
kawałkiem drutu .Po pewnym czasie (czas zależy od gatunku), kiedy pęd wypuści korzenie
oddzielamy go od rośliny matecznej i przesadzamy.
Rozmnażanie przez sadzonki jest jedną z najczęściej stosowanych metod, ponieważ daje
najwięcej pozytywnych rezultatów. Możemy sporządzać sadzonki wierzchołkowe lub
pędowe, możemy też rozmnażać rośliny poprzez sadzonki liściowe. Możemy sporządzać
sadzonki zielne lub ze zdrewniałych pędów roślin. Niestety, w przypadku wielu bylin ten
sposób rozmnażania jest zawodny (niektóre byliny korzenią się długo, niektórym nie jesteśmy
w stanie zapewnić w uprawie amatorskiej odpowiednich warunków).
2. Rozmnażanie roślin jednorocznych.
Większość roślin jednorocznych rozmnaża się przez wysiew nasion. Nie zawsze jest to proste,
ponieważ część tego typu roślin nie może być wysiewana wprost do gruntu, gdyż wymagają
specyficznych warunków kiełkowania, a następnie potrzebują pikowania, a na koniec dopiero
wysadzamy je do gruntu na miejsce stałe.
W zależności od wielkości nasion, możemy zastosować różne rodzaje siewu: punktowy,
rzędowy, rzutowy lub gniazdowy; możemy przykryć wysiane rośliny warstwą podłoża, bądź
pozostawić je na powierzchni podłoża i przykryć skrzynkę szybą (niektóre nasiona potrzebują
do skiełkowania światła lub są tak drobne, że przykrycie ich mogłoby stać się powodem
nierównomiernych wschodów lub ich braku, np.: begonia stale kwitnąca, lobelia
przylądkowa, petunia).
Uwagi:
1. Osobiście zalecam wysiew rzędowy do skrzynek wysiewnych w szklarni lub taki sam
sposób siewu dla roślin, które mogą być wysiewane wprost do gruntu (rzędy można
wykonać przyciętym na szerokość skrzynki bambusowym kijem ugniatając nim
podłoże w skrzynce w odstępach co 2-3 cm; gniazdowo wysiewamy takie rośliny jak;
groszek pachnący, nasturcja, kobea pnącą, fasola ozdobna czy wilec purpurowy – po
kilka nasion w jedno miejsce (gniazdo).

2. Za najmniej efektywny (w przypadku kwiatów jednorocznych) uważam siew rzutowy
– nie zapewnia on równomiernych wschodów roślin, a duża część nasion nigdy nie
wykiełkuje.
3. Siew punktowy jest czasochłonny i może być stosowany mechanicznie, przy użyciu
siewników lub automatów – jest to siew wprost do doniczek lub palet wysiewnych ( w
gospodarstwach ogrodniczych i w uprawie amatorskiej stosuje się siew punktowy
wprost do doniczek produkcyjnych w przypadku roślin, które źle znoszą pikowanie).
4. Siejemy nasiona w ogrzane podłoże – najlepiej przygotować skrzynki z podłożem na
kilka godzin przed siewem nasion.
5. Zalecam również przykrycie wysianych nasion warstwą przesianego na sicie piasku,
gdyż substrat torfowy będzie "podnosił się" wraz ze wschodzącymi roślinami, tworząc
na wierzchołkach roślin „pierzynkę”, którą jest ciężko zdjąć nie uszkadzając przy tym
roślin; należy jednak pilnować, aby piasek przykrywający nasiona był stale wilgotny;
warstwa piasku nie powinna być grubsza niż 2-3 grubości nasion – im nasiona
drobniejsze, tym cieńsza warstwa piasku. Po przykryciu roślin piasek lekko
ugniatamy, co pozwoli mu wchłonąć wilgoć z mokrego podłoża skrzynki – nie lejemy
na niego wody; piasek szybko przesycha, więc możemy jedynie go zraszać.
6. Podłoże w skrzynkach wysiewnych podlewamy przed siewem nasion; jeśli wysiejemy
nasiona w suche podłoże i podlejemy je po siewie, jak zaleca wielu autorów
podręczników (poradników), część nasion zostanie wymyta ze skrzynki lub
przemieści się wraz z wodą w jedną część rzędu, co wpłynie na nierównomierne
wschody lub utratę części nasion.
7. Po przykryciu nasion piaskiem przykrywamy skrzynki wysiewne szybkami lub folią,
aby nie dopuścić do wysychania podłoża; kontrolujemy stan wilgotności podłoża i w
razie potrzeby (jeśli zauważymy, że piasek przesycha – jego kolor zmieni się na
bardzo jasny) zraszamy za pomocą małego ręcznego opryskiwacza.
8. Skrzynki należy oznaczyć etykietkami z nazwą rośliny i datą wysiewu.
9. Skrzynki wysiewne ustawiamy w ciepłym miejscu – nie chodzi tu tylko o temperaturę
powietrza lecz także o temperaturę podłoża; jeśli podłoże jest zimne, rośliny kiełkują
dłużej, mogą też nie skiełkować.
10. Do wschodów roślin skrzynki mogą stać w ciemnym miejscu (tylko niektóre rośliny
wymagają światła do skiełkowania, np. begonia stale kwitnąca, lobelia, petunia), ale
po wzejściu roślin zdejmujemy ze skrzynek szybki lub folię i stawiamy je w jasne
miejsce.
Można wysiewać nasiona partiami co dwa tygodnie, wówczas rośliny będą kwitły do
pierwszych przymrozków. Do początku lata można wysiewać do gruntu takie rośliny
jednoroczne jak nagietki, nasturcje, maczek kalifornijski, maciejka i rezeda. Przed siewem
ziemię należy wzbogacić kompostem. Większość kwiatów letnich najlepiej czuje się w
miejscach ciepłych, słonecznych i osłoniętych od wiatru i wystarcza im każda dobrze
uprawiona ziemia ogrodowa.
Nasiona najlepiej kupować w sklepach ogrodniczych; należy sprawdzić datę przydatności do
siewu. Nie należy kupować nasion, które zbyt długo leżały na słońcu (barwy na
opakowaniach są wyblakłe) lub mają ślady zawilgocenia. Można też pozyskiwać nasiona z
własnych roślin, ale nie zawsze otrzymamy z nich dobry materiał.
Ciekawą rośliną jednoroczną wysiewaną wprost do gruntu jest dynia ozdobna, wytwarzająca
ozdobne owoce różnego kształtu, żółtopomarańczowe, kremowe lub ciemnozielone
z plamami, brodawkami lub smugami. Wysiew - koniec maja.
Rośliny jednoroczne uprawiane z rozsady

Do skrzynek lub pojemników wysiewamy nasiona roślin o długim okresie wegetacji,
wydłużonym okresie kiełkowania i wrażliwych na niskie temperatury. Jeśli zależy nam na
uzyskaniu roślin wcześniej kwitnących, rozsadę przygotowujemy w ogrzewanej szklarni lub
ogrzewanym tunelu foliowym, wysiewając nasiona już od stycznia, w lutym lub na początku
marca. Takiej uprawy wymagają przede wszystkim: begonia stale kwitnąca, celozja, floks
Dummonda, gazania błyszczącą, goździk ogrodowy Szabo, heliotrop peruwiański, lobelia
przylądkowa, niecierpek balsamina, petunia ogrodowa, szałwia błyszcząca, werbena
ogrodowa, żeniszek meksykański. Od III możemy wysiewać w ogrzewanych
pomieszczeniach lub w kwietniu w inspekcie zimnym: aksamitkę, aster chiński, gajlardię
nadobną, kocanki ogrodowe, nemezję powabną, cynię wytworną, wyżlin większy (lwia
paszcza) i inne (nie wymienione wcześniej).
Nasiona wysiewamy do pojemników (sposoby siewu i inne zalecenia podano we wstępie, tj.
pkt. 1). Gdy rośliny się rozrosną należy je przepikować. Pikowanie może być jednokrotne lu
dwukrotne. Drugi raz pikuje sie rośliny do doniczek lub do ciepłego inspektu. Do ogrodu lub
do pojemników wysadza się rośliny dopiero po ustąpieniu wiosennych przymrozków. Jedynie
wyżlin (lwia paszcza) wytrzymuje przymrozki do -5.
Warto też wysiać wcześniej do pojemników i przygotować następnie rozsadę roślin
przeznaczonych na balkony lub tarasy, takich jak: nasturcja, aksamitki, dalie letnie, lewkonie,
starzec (mrozy), kobea, fasola ozdobna czy groszek pachnący. Wysiane wcześniej w
ogrzewanej szklarni będą wcześniej kwitły.
3. Rozmnażanie kwiatów dwuletnich.
Kwiaty dwuletnie rozmnaża się przez wysiew nasion. Wysiewane są w maju i czerwcu
i przesadzane jesienią na miejsca stałe w tym samym roku (pierwszym), a wczesną wiosną i
latem roku następnego zaczynają kwitnąć, po czym obumierają. Na zimę dobrze jest okryć je
agrowłókniną.
Bratki wysiewa się od czerwca do września w zależności od planowanego wiosennego
terminu kwitnienia i od miejsca ich dalszego wzrostu zimą (nieogrzewane lub ogrzewane
tunele bądź szklarnie lub grunt). Siewki pikujemy, na miejsce stałe przesadzamy rozsadę
przeważnie po 6-8 tygodniach od wysiewu (przed zimą należy okryć rośliny gałązkami
jedliny (tylko z własnego ogrodu) lub agrowłókniną, co chroni je przed mrozem
i przesychaniem) lub na wiosnę (w takim wypadku należy siewki pikować do doniczek).
Podlewać umiarkowanie, co 2 tygodnie nawozić nawozami rozpuszczonymi w wodzie w
stężeniu 0,2 %.
Stokrotki rozmnaża się z nasion wysiewanych w czerwcu. Siewki pikujemy, na miejsce stałe
przesadza się rośliny jesienią (IX). Dalej postępujemy tak, jak w przypadku bratków.
Malwy rozmnaża się przez wysiew nasion w maju-czerwcu do zimnego inspektu, doniczek
lub na rozsadniku. Nasiona zachowują zdolność kiełkowania do 4 lat. Gdy siewki wytworzą
2-3 liście wysadza się je na miejsca stałe w odległości 30-60 cm. Kwitną w następnym roku.
Można zbierać nasiona (systematycznie w miarę ich dojrzewania).
4. Rozmnażanie bylin.
Byliny – to rośliny wieloletnie. Dzielimy je na zimujące w gruncie i takie, które na zimę
przenosimy do pomieszczeń o temperaturze dodatniej. Byliny zimujące w gruncie mogą
rosnąć w jednym miejscu przez wiele lat, jednak co pewien czas należy je odmładzać przez
podział lub przesadzać w inne miejsce, gdyż przestają być efektowne. Możemy też rozmnażać
byliny generatywnie.
 Rozmnażanie generatywne – przez siew nasion
Teoretycznie, wszystkie byliny zimujące w gruncie możemy rozmnożyć przez wysiew nasion.
Jednakże w praktyce ogrodniczej stosuje się ten sposób rozmnażania bylin tylko wówczas,

gdy nie można rozmnożyć rośliny wegetatywnie (nie można albo nie da się podzielić rośliny
lub sporządzić sadzonek) lub, gdy rozmnażanie konkretnej byliny przez wysiew jest bardziej
efektywne od rozmnażania wegetatywnego i rośliny powstałe z nasion zachowują wszystkie
cechy rośliny matecznej (w przypadku, gdy roślina daje małe przyrosty lub sadzonki długo się
ukorzeniają i część nie ukorzeni się w ogóle albo wymagają podczas ukorzeniania
przetrzymywania w szklarni). Z nasion rozmnaża się przeważnie gatunki.
Siew nasion może być nieefektywny (niewiele nasion wschodzi), czasochłonny (wiele bylin
można sadzić na miejsce stałe dopiero po 2-3 latach od wysiewu), bądź potomstwo
otrzymane z siewu nie zachowuje cech rośliny matecznej (dotyczy to wyhodowanych
odmian). Jednakże jest spora grupa bylin, które bądź rozmnażają się tylko z nasion, bądź ich
rozmnażanie z nasion jest bardzo efektywne (można otrzymać od razu wiele egzemplarzy tej
samej rośliny niewielkim nakładem kosztów – jest to ważne w wielkotowarowych
gospodarstwach ogrodniczych) i niekłopotliwe (wiele nasion możemy wysiewać
bezpośrednio do gruntu). Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie
zapewni nam powodzenie przy rozmnażaniu bylin przez wysiew nasion:
1. Należy kupować nasiona nieprzeterminowane i wyprodukowane przez uznane firmy
nasienne (nasiona przeterminowane maja mniejszą siłę kiełkowania lub mogą utracić
zdolność kiełkowania).
2. Jeśli decydujemy się na wysiew nasion zebranych we własnym ogrodzie, to musimy
wiedzieć, które z zebranych nasion należy wysiać od razu (później stracą zdolność
kiełkowania), które możemy przechować do wiosny, a które musimy wystawić na
działanie mrozu i śniegu, gdyż wysiane od razu w cieple nie wzejdą.
3. Przechowujmy zebrane nasiona w chłodnym, ale nie w wilgotnym pomieszczeniu (nie
wolno przechowywać nasion w lodówce).
4. Wysiewajmy wszystkie nasiona, nie zostawiając ich na następny sezon, gdyż
zmniejszy się ich siła kiełkowania, a niektóre nasiona mogą w ogóle utracić zdolność
kiełkowania.
5. Zbierajmy tylko nasiona dojrzałe.
6. Uważnie obserwujmy rośliny, z których planujemy zebrać nasiona, gdyż z wielu roślin
nasiona szybko się osypują po tym, jak dojrzeją.
7. Jeśli chcemy osiągnąć dobre wschody, to wysiewajmy nasiona do skrzynek i te
nasiona, które muszą być przemrożone, pozostawmy w inspekcie, a skrzynki z
pozostałymi nasionami, jeśli odbywa się to latem, ustawmy w cieniu i zabezpieczmy
przed deszczem; wiosną i jesienią, jeśli mamy takie możliwości, ustawmy skrzynki w
szklarni, pamiętając o zapewnieniu odpowiedniej temperatury potrzebnej do wzejścia
nasion.
8. Otrzymane siewki należy rozpikować; można rozpikować rośliny do inspektu,
skrzynek, multiplatów lub doniczek i umieścić je na polu (zabezpieczyć osłoną przed
deszczem) lub w szklarni – musimy jednak wiedzieć, że nie wszystkie byliny
dobrze znoszą przesadzanie, dlatego sadzimy je zawsze z bryłą ziemi, pamiętajmy
o tym zwłaszcza wtedy, gdy przesadzamy rośliny na miejsce stałe z inspektu
(sadzenie roślin zostanie omówione oddzielnie).
Uwaga! Wszystkie mieszańce nie wydają nasion i można je rozmnażać tylko
wegetatywnie (przez podział roślin lub sporządzanie sadzonek zielnych)!
 Rozmnażanie przez podział
Nie wszystkie gatunki bylin nadają się do dzielenia. Ze względu na sposób rozrastania się
i miejsce powstawania pąków odnawiających wyróżnia się trzy typy bylin: łodygowe,
korzeniowo-łodygowe i korzeniowe.
Byliny łodygowe tworzą słaby korzeń główny, który funkcjonuje krótko i zostaje zastąpiony
korzeniami przybyszowymi. Trwałymi organami są przekształcone pędy – rozłogi, kłącza,

cebule. Przykłady bylin łodygowych to: kosaciec bródkowy, bodziszek łąkowy, bluszczyk
pospolity, trytoma groniasta, nawłoć kanadyjska, lilia złotogłów, przetacznik długolistny,
trzykrotka Andersona. Byliny łodygowe najłatwiej rozmnożyć przez podział, rozrastają się
one poziomo, zajmując stosunkowo duże powierzchnie. Po 2, 3-4 latach środkowa część
rośliny zamiera, a reszta rozrasta się na boki, „wędruje”, dzieje się tak w przypadku zawilców
gajowych, konwalii majowej, słonecznika ciemnoczerwonego, astra jesiennego oraz wielu
gatunków traw. Rośliny te możemy wykopywać i dzielić szpadlem.
Nieco trudniej rozmnaża się przez podział byliny korzeniowo-łodygowe. W pierwszych
latach wzrostu wytwarzają one silny korzeń główny, częścią trwałą są również nasady pędów
i wyrastające z nich korzenie przybyszowe. Konieczne jest rozcięcie takich roślin nożem, a
często piłką (np. tawułki). Przykładem tego typu rośliny jest też goździk majowy, serduszka
okazała, szałwia omszona, mikołajek, mak wschodni, sasanka zwyczajna.
Byliny korzeniowe wytwarzają silny korzeń palowy, który grubieje z wiekiem. Na szyjce
korzeniowej znajdują się pąki odnawiające, z których wiosną wyrastają nowe pędy. Po kilku
latach środkowa część korzenia zamiera, roślina rozdziela się, ale nie rozprzestrzenia się ona
zbyt daleko. W zasadzie roślin korzeniowych nie powinno się rozmnażać przez podział. Do
takich roślin należą tawułki, funkie, piwonie, pełniki, pluskwice.
Termin dzielenia zależy też od gatunku rośliny. Najlepiej wykonywać tą czynność w dni
pochmurne lub lekko deszczowe.
Byliny kwitnące wiosną można dzielić na początku wegetacji lub po przekwitnięciu, gdy
zaschną pędy kwiatowe i wyrosną nowe liście. Byliny kwitnące wczesnym latem dzielimy
wiosną lub późnym latem, gdy przekwitną. Byliny kwitnące późnym latem i jesienią
dzielimy na wiosnę. Trawy rozłogowe (miskanty, mozgi) rozmnażamy wczesną wiosną,
a kępkowe (np. kostrzewy) i bulwkowate (rajgras bulwkowaty) późnym latem.
Osobiście uważam, że optymalnym terminem rozmnażania przez podział jest wczesna
wiosna, gdy rośliny rozpoczynają wegetację; można również dzielić byliny późnym latem,
gdy większość z nich przekwita, jednak w upalne lata rośliny gorzej znoszą podział i gorzej
się przyjmują, zaś przesunięcie tego terminu na początek jesieni może być przyczyna
wymarzania roślin zimą.
Uwaga! - nie dzielimy roślin w czasie kwitnienia i w okresie poprzedzającym kwitnienie,
gdy zaczynają pokazywać się pędy kwiatostanowe.
Etapy rozmnażania bylin przez podział:
1. Dzień przed planowanym podziałem podlać obficie roślinę, którą planujemy podzielić
– podlewamy tak, aby roślina była w pełnym turgorze, ale nie tak dużo, aby korzenie
były oblepione ziemią, co utrudni pracę.
Wykopujemy roślinę z ziemi i otrząsamy nadmiar ziemi z korzeni.
2. Od razu po wykopaniu przystępujemy do dzielenia rośliny – nie zostawiamy dzielenia
na następny dzień, gdyż roślina straci turgor.
3. Rozrywamy lub rozcinamy karpę na mniejsze części – rękami, szpadlem (najbardziej
inwazyjny sposób), ostrym nożem lub sekatorem; wybieramy najmłodsze przyrosty,
odrzucamy zaś części słabe, porażone chorobami lub zamierające.
4. Po podzieleniu skracamy liście, zależnie od gatunku, nawet o 2/3, a korzenie skracamy
proporcjonalnie do wielkości części nadziemnej – im dłuższa część nadziemna, tym
dłuższe korzenie.
5. Sadzimy sadzonki do gruntu lub do doniczek; każda nowa roślina powinna mieć kilka
wierzchołków wzrostu.

6. Podlewamy dosyć obficie posadzone rośliny – ja podlewam doniczki przed
wsadzeniem do nich roślin, a jeśli sadzę rośliny w grunt, to podlewam je po
posadzeniu.
Rośliny, które mają kłącza lub bulwy rozmnażamy w podobny sposób, z tym że dzielimy je
nożem w taki sposób, aby każda sadzonka miała kilka korzeni i pęd nadziemny z pąkami
śpiącymi. Liście skracamy o ½ do 2/3. Rany powstałe po cięciu zabezpieczamy węglem
drzewnym i następnie sadzimy rośliny otrzymane z podziału.
 Rozmnażanie przez sadzonki
Sadzonki – to części roślin, które dają się od nich oddzielić, np. wierzchołki (stożki wzrostu),
odcinki pędów, liście, kawałki korzeni. Przez sadzonki rozmnażamy głównie odmiany, gdyż
z nasion nie powtarzają one cech rośliny matecznej lub nie wytwarzają nasion.
Sadzonki można pobierać z roślin matecznych lub z roślin uprawianych w ogrodzie. Rośliny,
z których pobieramy sadzonki powinny być zdrowe i czyste odmianowo. Aby nie doszło do
pomieszania odmian, należy oznaczać poszczególne odmiany etykietami w czasie pobierania
sadzonek – na podstawie wyglądu części roślin trudno jest odróżnić poszczególne odmiany.
Ważny jest wiek roślin, z których pobieramy sadzonki – najlepsze sadzonki otrzymujemy z
młodych roślin; wraz ze starzeniem się roślin matecznych maleje zdolność do ukorzeniania
się pobieranych z nich sadzonek i z tego względu mateczniki należy odnawiać co 2-3 lata, tj.
sadzić młode rośliny w nowym miejscu i zostawiać je na matecznik (czyli na źródło
sadzonek).
- rodzaje sadzonek
Byliny możemy mnożyć z:
 sadzonek wierzchołkowych – wierzchołek rośliny dł. kilku lub kilkunastu cm,
 sadzonek pędowych – cięte ze środkowej części pędu; część, którą tniemy nie może
być zdrewniała, każda część musi mieć co najmniej 3 węzły czyli 3 liście lub 3 oczka;
wysokie gatunki Sedum (rozchodnika) można rozmnażać z sadzonek jednowęzłowych,
tj. krótkich odcinków pędu z jednym okółkiem liści,
 sadzonek z piętką – odrywane od rośliny części muszą posiadać kawałek korzenia lub
kłącza (tzw. piętkę), gdyż cięte bez nich nie ukorzenią się;
 sadzonek korzeniowych – tniemy korzenie na odcinki i umieszczamy je w podłożu
ukośnie lub pionowo; ten sposób rozmnażania stosujemy wtedy, gdy inne sposoby nie
są skuteczne, tj. gdy roślina trudno mnoży się lub w ogóle nie można jej rozmnożyć
z części nadziemnych
 sadzonek rozłogowych – ten sposób mnożenia stosujemy, gdy jakaś roślina rozrasta
się poprzez rozłogi, na których jest dużo oczek; rozłogi tniemy na sadzonki dł. ok. 5
cm i sadzimy w podłożu
 sadzonek kłączowych – kłącza tniemy na sadzonki z jednym pąkiem śpiącym
(widoczna jedna blizna po liściu), umieszczamy w pozycji leżącej, „na płask”
i przykrywamy warstwą podłoża.
- podłoża do sadzonkowania
Sadzonki można ukorzeniać w odkwaszonym torfie wysokim ( w zależności od wymagań
rośliny może być odkwaszony lub kwaśny) z dodatkiem piasku (gruboziarnistego, wolnego
od domieszek żelaza, wapna, gliny i dobrze przemytego), perlitu, granulowanego styropianu,
włókien kokosowych lub innych dodatków poprawiających strukturę podłoża do ukorzeniania
– torf powinien stanowić 2/3 objętości mieszanki, a pozostałe dodatki 1/3.
Podłoży do ukorzeniania nie wzbogacamy w składniki mineralne, ponieważ nie
polepszają one ukorzeniania, a czasem na odwrót, utrudniają.
- ukorzeniacze

Ukorzeniaczami nazywamy preparaty, które przyspieszają wytwarzanie korzeni dzięki
zawartości w swoim składzie regulatorów wzrostu (substancje chemiczne pobudzające
sadzonkę do tworzenia korzeni); zawierają one także fungicydy, czyli środki grzybobójcze,
które zapobiegają powstawaniu chorób grzybowych w podłożu z sadzonkami. Warto
stosować ukorzeniacze nie tylko w przypadku bylin trudno korzeniących się, ale do
wszystkich sadzonek. W sprzedaży są ukorzeniacze do sadzonek zielnych (pobieranych z
zielonych części roślin), półzdrewniałych i zdrewniałych – należy dobrać właściwy preparat
do rodzaju ukorzenianych sadzonek.
- warunki ukorzeniania sadzonek
Należy zapewnić sadzonkom wilgotność powietrza w granicach 100 % wilgotności
względnej, co zapobiegnie utracie wody z ukorzenianych części roślin. Najlepiej przykryć
sadzonki agrowłókniną i na nią nałożyć folię perforowaną (jest to folia ze specjalnie
wykonanymi niewielkimi okrągłymi otworami); można też wykonać nad skrzynkami z
sadzonkami konstrukcję z plastikowych rurek lub z drutu i na nią nałożyć agrowłókninę P-17
i na nią folię perforowaną, folia nie będzie dotykała bezpośrednio roślin, co dodatkowo
zabezpieczy je przed szarą pleśnią, która często atakuje sadzonki. W czasie ukorzeniania
należy systematycznie kontrolować stan sadzonek i w razie potrzeby zraszać je ręcznie,
małym opryskiwaczem lub za pomocą mechanicznych zraszaczy bądź zamgławiaczy– folie
podczas zraszania zdejmujemy i pamiętamy, aby rosić tylko sadzonki i nie zalać podłoża.
Uwaga! Nie wszystkie rośliny dobrze znoszą zraszanie – nie należy zraszać rojników i
rozchodników!
Większość sadzonek ukorzenia się dobrze w temperaturze +25 C, a nawet wyższej. Jednak
temperaturę należy zawsze dostosować do wymagań ukorzenianych roślin. Latem należy
sadzonki mocno cieniować. Możemy zakładać na konstrukcję nad sadzonkami specjalną
cienką siatkę z oczkami. Po wytworzeniu się korzeni należy sadzonki wietrzyć. Nie zraszamy
ich już, a zaczynamy podlewać podłoże, do wody dodajemy nawozy. Byliny korzenią się od 2
tyg. do 2 m-cy – czas ukorzeniania jest uzależniony od gatunku rośliny.
- cięcie sadzonek i umieszczanie ich w podłożu
* Sadzonki ścinamy ostrym nożem lub sekatorem.
* Najlepiej wykonać cięcie tuż pod międzywęźlem, gdyż z niego łatwiej "wyjdzie" korzeń.
U sadzonek wierzchołkowych odrywamy liść dolny, sadzonka powinna mieć 2-3 pary liści,
krótkie międzywęźla (odcinek od jednego liścia do drugiego) i dł. 3-4 cm.
* Zanurzamy sadzonkę w naczyniu z ukorzeniaczem na ok.0,4-0,5 mm, cienkim patyczkiem
bambusowym (najlepiej takim o grubości dwóch zapałek) robimy otwór w podłożu,
wkładamy do niego sadzonkę na głębokość ok. 0,5 cm i obsypujemy podłożem, następnie
lekko ugniatamy miejsce wokół sadzonki – sadzonka powinna być dobrze osadzona, nie
przewracać się na boki i nie wysuwać się z podłoża za lekkim pociągnięciem w górę.
* Skrzynki, multiplaty bądź doniczki, w których będziemy ukorzeniać sadzonki należy
przygotować przed cięciem sadzonek i napełnić je podłożem oraz podlać obficie – po
wsadzeniu roślin już nie wolno podlewać podłoża.
* Sadzonki umieszczamy w podłożu zaraz po ich ścięciu – nie należy wykorzystywać
sadzonek zwiędniętych, ponieważ nie ukorzenią się.
* Pobrane z roślin sadzonki przykrywamy folią, aby zabezpieczyć je przed utratą wody w
oczekiwaniu na umieszczenie ich w podłożu - nie pobierajmy od razu zbyt dużej ilości
sadzonek, ale tylko taką ilość, którą jesteśmy w stanie umieścić w podłożu w ciągu 30 minut
od ich ścięcia.
- terminy sadzonkowania
Termin sadzonkowania zależy od gatunku rośliny, fazy jej rozwoju, rodzaju pobieranych
sadzonek, posiadanych urządzeń do ukorzeniania oraz planowanego terminu sadzenia na
miejsce stałe. Sadzonki pobiera się z części wegetatywnych nie posiadających jeszcze

pąków kwiatowych. Najpowszechniejszym terminem sadzonkowania jest wiosna i wczesne
lato. Niektóre byliny możemy rozmnażać tym sposobem także w pełni lata i jesienią. Do
ukorzeniania stosujemy ukorzeniacze, które skracają czas ukorzeniania (w przypadku
rojników i rozchodników nie jest to konieczne) oraz zabezpieczają sadzonki przed chorobami
grzybowymi.
Sadzonki wierzchołkowe rozchodników i rozetowe rojników: z pędów rozchodników o
większych liściach usuwamy dolne liście, sadzimy po kilka do doniczek lub bezpośrednio do
gruntu; sadzonek nie przykrywamy folią, gdyż mogą gnić. Ziemia powinna być starannie
uprawiona i wolna od chwastów oraz podlana (tuż przed sadzeniem)..
Trawy ozdobne
Wiele gatunków traw można rozmnażać przez podział rośliny matecznej - podobnie jak
byliny. Kępy rośliny wykopujemy z ziemi, dzielimy na kilka mniejszych i sadzimy na nowo.
W ten sposób można rozmnożyć następujące gatunki traw:
Kostrzewy, sitowie, ostnice, owies wiecznie zielony, glyceria olbrzymia. Trawy wysokie takie
jak miskanty czy mozgi rozmnaża się w marcu i kwietniu przez rozłogi, czyli ukorzenione
pędy płożące (podobnie jak poziomki czy truskawki).
Nie poleca się rozmnażania traw przez wysiew, jest to bowiem zbyt kłopotliwe w amatorskiej
uprawie ogrodu.
5. Rozmnażanie drzew i krzewów.
* Rozmnażanie krzewów liściastych z sadzonek zdrewniałych
- termin ścinania pędów i cięcia sadzonek
Pędy na sadzonki najlepiej wycinać w okresie wczesnej zimy (grudzień-styczeń), gdy krzewy
znajdują się w okresie spoczynku. Po ścięciu pędów od razu możemy przygotować sadzonki.
Sadzonka – to część pędu, która ma określoną ilość pączków, każdy pączek – to jeden węzeł.
Możemy ciąć pędy na sadzonki jedno-, dwu-, lub trzywęzłowe.
Sadzonki zdrewniałe (tzw. zrzezy) pozyskujemy ze zdrewniałych pędów jednorocznych
o grubości minimalnej odpowiadającej grubości ołówka i długości od 15 cm do 25 cm,
w zależności od ilości pączków. Przystępując do cięcia sadzonek, odrzucamy część
wierzchołkową pędu, gdyż nie jest ona wystarczająco zdrewniała.
Sadzonki tniemy ostrym sekatorem, nie wolno miażdżyć pędów. Każda sadzonka w swojej
górnej części powinna być ucięta około 1 cm nad pąkiem, a jej dolna część powinna być
odcięta pod pąkiem.
- przechowywanie sadzonek
Po przygotowaniu sadzonek, wiążemy je w pęczki, do każdego pęczka przyczepiamy
etykietkę z nazwą krzewu i terminem sporządzenia sadzonek, a następnie pęczki
umieszczamy w skrzynce wypełnionej wilgotnym piaskiem pączkami do góry (później lepiej
się ukorzeniają) i stawiamy skrzynkę w piwnicy; raz w tygodniu sprawdzamy czy piasek jest
wilgotny i jeśli przeschnie, lekko go nawilżamy.
Sadzonki można przechowywać w przygotowanym wcześniej specjalnym dołowniku, ale
musi on być zabezpieczony przed mrozem.
- sadzenie sadzonek
Sadzenie przeprowadzamy wczesną wiosną – IV - w gruncie. Sadzimy na zagonie, który
należy przygotować jesienią (starannie uprawić), a wiosną tylko wzruszyć na nim glebę po
zimie. Gleba powinna być żyzna, z dużą zawartością próchnicy – jeśli gleba jest ciężka,
należy poprawić jej strukturę mieszając ją z ziemią kompostową lub odkwaszonym torfem.
 Wykonujemy w ziemi otwór kołkiem (kołek możemy zrobić sami lub kupić w sklepie
ogrodniczym);
 Wsadzamy sadzonkę pionowo do otworu, całą lub do ¾ jej długości;
 Dobrze uciskamy ziemię wokół sadzonki;



Lekko przysypujemy sadzonkę; ziemia zwykle osiada się po kilku dniach i wtedy będą
widoczne tylko wierzchołki sadzonek z górnym pąkiem, z którego wyrośnie pęd
szczytowy.
Nie należy wpychać sadzonek do ziemi bez wykonania wcześniej otworu, gdyż można je
uszkodzić, a to utrudnia ukorzenianie. Sadzonki już w maju wypuszczą pierwsze korzonki i
pędy nadziemne, a do jesieni mocno się ukorzenią; pędy mogą urosnąć nawet do 1m
wysokości.
- przesadzanie na miejsce stałe
Ukorzenione sadzonki przesadzamy na miejsce stałe jesienią. Możemy je okryć na zimę.
- krzewy rozmnażane z sadzonek zdrewniałych
Jest wiele krzewów, które możemy rozmnażać w ten sposób, praktycznie wszystkie krzewy
liściaste, które rosną w naszym kraju, ale najlepiej przez sadzonki zdrewniałe ukorzeniają się:
Dereń biały (Cornus alba) (ma czerwone pędy), dereń rozłogowy (Cornus stolonifera)(pędy
zielonożółte), forsycja (Forsythia), jaśminowce (Philadelphus), ligustr (Ligustrum), Tawuła
(Spiraea), tamaryszek (Tamarix), pęcherz nica kalino listna (Physocarpus opulifolius),
żylistek (Deutzia), krzewuszka (Weigela), pięciornik (Potentilla), śnieguliczka
(Symphoricarpos), wierzby Salix).
Wierzby głowiaste można rozmnożyć z dużych sadzonek zdrewniałych, tzw. żywokołów –
proste odcinki gałęzi o długości do 150 cm i średnicy 7-12 cm wystarczy umieścić w ziemi na
głębokość do 60 cm; ukorzenią się już w pierwszym roku i wydadzą pędy.
 Rozmnażanie drzew
Drzewa możemy rozmnażać przez sadzonki lub wysiew nasion; niektóre drzewa wytwarzają
odrosty korzeniowe. Przez wysiew można łatwo rozmnożyć robinię, nazywaną w Polsce
mylnie akacją. Innym drzewem, które samo się rozmnaża jest sumak octowiec; wytwarza on
odrosty korzeniowe.
Można rozmnażać poprzez ukorzenianie sadzonek drzewa iglaste, jednak na efekty trzeba
czekać kilka lat. Drzewa iglaste rozmnaża się więc w szkółkach przez wysiew nasion; trudno
ukorzenić sadzonki takich drzew jak sosna, świerk czy jodła. Łatwo natomiast ukorzeniają się
takie iglaki jak: żywotniki (czyli tuje), jałowiec pospolity i jałowiec sabiński, cyprysik
groszkowy i cyprysik Lawsona, cisy. Sadzonki można pobierać w marcu, zanim rozpocznie
się wegetacja i od końca sierpnia do grudnia. W celu pobrania sadzonki należy oderwać
niewielki pęd z ostatniego przyrostu, powinien być z tzw. piętką (czyli fragment drzewa z
kawałkiem kory, który należy krótko przyciąć). Następnie należy przyciąć wierzchołek
sadzonki tak, aby nie była dłuższa niż 10 cm, co powoduje zmniejszenie parowania sadzonki
i poprawia krzewienie rośliny. Z części, która będzie wetknięta w podłoże należy usunąć
odgałęzienia i igły. Sadzonkę zanurzamy w ukorzeniaczu, a następnie umieszczamy
w wilgotnym podłożu - wtyka się sadzonki na głębokość 2 cm. Najlepsze jest podłoże będące
mieszaniną torfu i piasku (stosunek 2:1). W celu ograniczenia parowania można utworzyć nad
sadzonkami tunel foliowy. Sadzonki ukorzeniają się dość długo: od 2 do 12 miesięcy. Po
ukorzenieniu można zdjąć folię, a po tygodniu od zdjęcia folii przesadzić rośliny do doniczek
z ziemią kompostową.
 Rozmnażanie krzewów liściastych
Najprościej rozmnaża się bukszpany i trzmieliny. Należy sporządzić sadzonkę pędową
o długości do 10 cm, usunąć dolne liście, zanurzyć w ukorzeniaczu i umieścić ją w podłożu.
Najlepsza pora to kwiecień (przed rozpoczęciem wzrostu) lub sierpień.
Inne krzewy, które można łatwo rozmnożyć to:
Berberysy - bardzo proste w rozmnażaniu, najłatwiej przez wysiew nasion. Bardzo często
zdarzają się samosiejki, które w ponad 90% zachowują kolor liści rośliny matecznej. Można

rozmnażać je również przez sadzonki zielone. Odmiany o liściach zrzucanych na zimę
sadzonkuje się od połowy lipca - należy usunąć dolne ciernie i liście oraz ograniczyć
parowanie (np.przykryć folią), podłoże - torf z piaskiem. Odmiany o liściach zimozielonych
rozmnaża się przez sadzonki cięte na początku jesieni.
Hortensje - rozmnaża się z sadzonek pędowych w lipcu i sadzonek korzeniowych w sierpniu.
Jaśminowiec - rozmnaża się jesienią lub na wiosnę, z odrostów korzeniowych, których
wytwarza dość dużo.
Mahonia - najprościej rozmnożyć przez siew. Należy pobrać nasiona z owoców i wysiać
jesienią do inspektu. Można też przechować nasiona w piasku w piwnicy i w maju wysiać je
wprost do gruntu. Można również uciąć we wrześniu zdrewniałe sadzonki i wysadzić je do
pojemnika, postawić w chłodnym jasnym miejscu i przykryć folią lub słoikiem co ograniczy
parowanie. Sadzonki ukorzeniają się dość długo (około) roku. Jeśli nie zależy nam na dużej
ilości nowych roślin to po prostu można poczekać aż przy roślinie matecznej pokaże się
młoda samosiejka.
Migdałowce - rozmnaża się z odkładów.
Oczary - można rozmnażać przez wysiew nasion, ale ten sposób nie gwarantuje, że uzyskamy
roślinę identyczną z mateczną. Owoce zbiera się jesienią, gdy zaczynają się otwierać,
umieszcza np. w słoiku i czekamy aż zostaną wystrzelone. Wysiew wiosną po zimowej
stratyfikacji. Nasiona kiełkują trudno i wolno. Lepszą metodą jest zrobienie wiosną odkładu z
2-3 letniej gałązki. Miejsce zagłębienia w ziemi lekko naciąć, umieścić w rowku i przysypać
ziemią. Odciąć młodą roślinkę po dwóch latach. Otrzymamy wierną kopię rośliny matecznej.
6.Rozmnażanie roślin balkonowych
Większość roślin balkonowych rozmnażamy przez sadzonki wierzchołkowe zielone lub
półzdrewniałe. Rośliny mateczne przechowujemy przez okres zimy w pomieszczeniach o
temperaturze 12 – 15 , a w lutym i marcu pobieramy z nich sadzonki. Sadzonki powinny
mieć długość od 3 – 5 cm. Tniemy je tuż pod węzłem. Usuwamy dolne liście i zanurzamy w
podłożu na głębokość 0,5 – 1,5 cm. Zależy to od grubości i stopnia twardości łodygi – im
bardziej zdrewniała, tym głębiej można ją umieścić w podłożu. Podłoże, w którym najlepiej
ukorzeniają się sadzonki, to odkwaszony torf o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym bez
dodatku nawozów. Podłoże najlepiej podlać umiarkowanie przed umieszczeniem w nim
sadzonek. Palety z sadzonkami przykrywamy białą agrowłókniną P 17, która zabezpieczy je
przed utratą wilgoci, niektóre przykrywamy dodatkowo perforowaną folią, pamiętając jednak,
aby raz dziennie zdjąć ją z sadzonek w celu osuszenia leżącej pod spodem agrowłókniny i
sadzonek.
Fuksje, werbeny, uczepy, surfinie, bacopy, kocanki, plectrantusy i inne rośliny ozdobne
z liści - na sadzonki pobiera się zielone wierzchołki pędu. Sadzonki przykrywamy
agrowłókniną i dodatkowo perforowaną folią; ukorzeniają się po 10-14 dniach.
Pelargonie - rozmnaża się z sadzonek pędowych zielonych lub półzdrewniałych, o długości
trzech międzywęźli, tnie się je tuż pod węzłem. Dolne liście usuwamy i zostawiamy 2-3 liście
na wierzchołku sadzonki. Po ścięciu zostawia się je na 1- 2 godz., aby obeschła powierzchnia
cięcia, nie dopuszczając do ich zwiędnięcia (można przykryć je folią). Następnie zanurza się
każdą sadzonkę w ukorzeniaczu i umieszcza w podłożu, palety z sadzonkami ustawia się w
szklarni w temperaturze 22 – 24. Sadzonki przykrywamy agrowłókniną. Innym sposobem,
polecanym w uprawie amatorskiej, jest ukorzenianie sadzonek pelargonii w wodzie, do której
dosypujemy trochę węgla drzewnego (może być taki używany do grila). Zapobiega to gniciu
sadzonek. Po około 2 tygodniach powinny wypuścić korzonki i wtedy rozsadzamy je do
doniczek.
Niektóre pelargonie możemy rozmnażać także przez wysiew nasion. Termin wysiewu to
połowa grudnia do połowy marca. Wysiewa się je do pojemników z mieszaniną ziemi

inspektowej, substratu torfowego i piasku w proporcji 1:1:1. Nasiona należy przykryć 0,5
centymetrową warstwą mieszanki i zakryć np. kawałkiem szyby. Najlepiej kiełkują
temperaturze 21 do 24 st.C bez światła, i w wilgotnym powietrzu. Siewki przepikować gdy
mają 2-3 liście. W połowie maja przesadzić do skrzynek balkonowych.
Lantany – rozmnażamy przez sadzonki wierzchołkowe półzdrewniałe podobnie jak
pelargonie i umieszczamy na nich agrowłókninę i folię perforowaną.

