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ANJA ANTES 
Szkółka winorośli Antes, Heppenheim w Niemczech 

Zakładanie winnic staje się w Polsce coraz bardziej 

popularne. Ci, którzy decydują się na prowadzenie 

takiej działalności, powinni wybrać dobry materiał 

wyjściowy. Poniżej przedstawiam podstawowe 

informacje na temat rozmnażania przez szczepienie 

winorośli przeznaczonych do zakładania winnic, przede 

wszystkim jednak metody zimowego szczepienia na 

nieukorzenionych podkładkach. Materiał szczepiony jest 

najczęściej wykorzystywany do zakładania winnic. 

kładce rosnącej w gruncie oraz  
– powszechnie wykorzystywa-
na w  szkółkach – zimowa na 
nieukorzenionych fragmentach 
podkładki. 

W wypadku pierwszej z nich 
w celu uzyskania satysfakcjo-
nującej wydajności szczepie-
nia wymagane jest spełnienie 
wielu warunków: odpowied-
nio ciepłej pogody w  trakcie 
i po przeprowadzeniu zabiegu, 
sprawności i doświadczenia pra-
cownika oraz przede wszystkim 
posiadania plantacji podkładek 
utrzymanej w dobrej kondycji. 
Zaletą szczepienia w polu jest 
możliwość szybkiej wymiany 
odmian w winnicy, gdyż pod-
kładki mają silny system korze-
niowy, który umożliwia zbiór 
owoców już w kolejnym sezonie 
po szczepieniu. Należy jednak 
także pamiętać o wadach opi-
sywanej metody: czasochłonno-
ści, braku możliwości zmecha-
nizowania oraz o tym, że nigdy 
nie da się uzyskać 100% przy-
jęć. Dodatkowo sprawę mogą 
komplikować niezgodności fi-

Szczepienie 
winorośli

Dlaczego szczepienie? 

Podstawowym powodem wyko-
rzystywania w winnicach krze-
wów rozmnażanych tą metodą 
jest zabezpieczenie ich przed 
groźnym szkodnikiem wino-
rośli – mszycą filoksera winiec 
(Daktulosphaira vitifoliae, syn. 
Phylloxera vastatrix, Viteus vi-
tifolii), która w 1865 r. dotarła 
do Europy z Ameryki Północnej 
i szybko zniszczyła wiele win-
nic na naszym kontynencie. Jed-
nak już 8 lat po jej pojawieniu 
się producenci winorośli zna-

leźli sposób na zabezpieczenie 
krzewów (oczywiście nie oby-
ło się też bez okresów kwaran-
tanny). Rozwiązaniem okaza-
ło się szczepienie europejskich 
odmian winorośli na podkład-
kach będących mieszańcami od-
mian północnoamerykańskich, 
odpornych na uszkadzanie ko-
rzeni przez filokserę. 

Metody

W Niemczech wykorzystywa-
ne są dwie metody szczepie-
nia – wiosenna w polu na pod-
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zjologiczne pomiędzy zraza-
mi a  podkładką oraz ryzyko, 
że te ostatnie podczas uprawy 
w polu mogły zostać porażone 
przez wirusy. Szczepienie wio-
senne w polu nie jest metodą wy-
korzystywaną w szkółkach wi-
norośli w Niemczech. 

Produkcja masowa 
w szkółkach

W  Niemczech rozmnażanie 
podkładek i krzewów do uzy-
skiwania zrazów podlega ści-
słej kontroli. Plantacje ma-
teczne są rejestrowane i muszą 
spełniać wiele ścisłych wyma-
gań, dotyczących m.in. regular-
nych testów na obecność wiru-
sów, analizy gleby oraz lustracji 
roślin. Testy na obecność wiru-
sów są wykonywane w różnych 
porach roku i w znacznych od-
stępach czasu, zależnie od kate-
gorii produkowanego materiału 
szkółkarskiego. Badania gleby są 
konieczne do stwierdzenia nie-
obecności nicieni glebowych, 
które mogą być wektorami wi-
rusów. Lustracje wykonywane 

stość odmianową mateczników. 
Wszystkie te działania gwaran-
tują nabywcom winorośli jed-
norodność, czystość odmiano-
wą oraz zdrowotność materiału 
szkółkarskiego. 

Pozyskiwanie zrazów 
i podkładek 

Materiał na zrazy jest w Hesji 
(część Niemiec, gdzie ma szkół-
kę moja rodzina) pozyskiwa-
ny w grudniu i styczniu, ale  

są zwykle latem przez pracow-
ników niemieckiej inspekcji 
państwowej, którzy poszuku-
ją ewentualnych zmian wizual- 
nych na roślinach oraz kontro-
lują czystość odmianową. Przy 
okazji inspektorzy sprawdza-
ją też dokumentację testów na 
obecność wirusów oraz wyni-
ki analizy gleby. Na kontro-
le do szkółek przyjeżdżają tak-
że przedstawiciele właścicieli 
odmian prawnie chronionych, 
którzy również sprawdzają czy-

Fot. 1. Matecznik podkładek winorośli prowadzony metodą na tzw. stół
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zawsze przed pierwszymi 
mrozami, które mogą uszkodzić 
oczka. Z matecznika ścinane są 
w tym celu zdrewniałe fragmen-
ty jednorocznych pędów o dłu-
gości co najmniej 80 cm i średni-
cy nie mniejszej niż 0,65 cm. Po 
związaniu w pęczki taki mate-
riał jest przewożony do szkółki. 

Pozyskiwanie pędów na pod-
kładki jest nieco bardziej skom-
plikowane. Matecznik podkła-
dek (fot. 1 na str. 57) prowadzony 
jest w formie „stołów”: na wyso-
kości 80 cm od poziomu gleby 
wykonywane są poziome „sto-
ły” z siatki, na której rosną pędy 
podkładek. Ten sposób prowa-
dzenia matecznika podkładek 
gwarantuje dobre przyrosty oraz 
wystarczające zdrewnienie jed-
norocznych pędów przed zimą. 
Przy takich podporach zabie-
gi pielęgnacyjne, polegające na 
usuwaniu z  nowych przyro-
stów pędów bocznych oraz tych 
przerastających pod konstruk-
cję z siatki, są jednak trudne. Za-
niedbanie tych czynności skut-
kuje późniejszymi trudnościami 
w pozyskiwaniu łóz (zdrewnia-
łych pędów jednorocznych), któ-
re mogą być zbyt poskręcane 
lub pokrzywione (szkółkarzo-
wi zależy na prostych i długich 
zdrewniałych pędach jednorocz-
nych). Jesienią ważne jest także 
usuwanie liści, które mogą się 
zaplątać między pędami i siatką. 
Ulegając rozkładowi, takie liście 
mogą być siedliskiem grzybów, 

oczka, ale nie uszkadzają pędów 
(w tym celu odległość szczotek 
w maszynie reguluje się zależ-
nie od grubości pozyskanych 
pędów). Kolejnym krokiem jest 
cięcie kilkumetrowych odcin-
ków na kawałki o długości za-
leżnej od typu podkładki (za-
zwyczaj około 35 cm, ale przy 
niektórych typach nawet 85 cm). 
Pocięte fragmenty wiąże się po  
100 szt., opatruje etykietami, 
moczy w wodzie z dodatkiem 
fungicydów (podobnie jak zra-
zy) i przewozi do przechowalni 
(z temperaturą 2–4°C). 

Zrazy i podkładki oczekują 
tam do czasu szczepienia. Bez-
pośrednio przed tym zabiegiem 
oba komponenty są moczone 
w wodzie przez godzinę.

Szczepienie (marzec)

Zabieg bywa wykonywany dwie-
ma metodami. W obu najważ-
niejsze jest jednak dobranie zra-
za i  podkładki o  takiej samej 
średnicy. 

W wypadku tradycyjnego za-
biegu szczepi się przez stosowa-
nie, używając ostrego noża i do-
kładnie dopasowując do siebie 
oba komponenty. Ta metoda jest 
już jednak w Niemczech rzad-
ko wykorzystywana w dużych 
szkółkach. Obecnie najczęściej 
korzysta się w nich z tzw. ma-
szyny Omega, która pozwa-
la na wycięcie w zrazie i pod-
kładce identycznych nacięć  

których zarodniki porażają pędy 
wykorzystywane na podkładki. 
Jednoroczne pędy, o  długości 
6–8 metrów (osiągane rozmiary 
zależą od klimatu, np. we Wło-
szech mają one zwykle około  
2 m długości), ścinane są w grud- 
niu lub styczniu i w całości prze-
wożone przyczepami do budyn-
ków szkółki. 

Przywiezione z matecznika 
pędy na zrazy (tylko zdrowe) 
tnie się na fragmenty o długoś-
ci 5 cm, z jednym oczkiem. Na-
stępnie sortuje się je pod wzglę-
dem grubości, pakuje w worki 
raszlowe, opatruje etykietami 
i moczy przez 8 godzin w wo-
dzie z dodatkiem fungicydów. 
Zbyt długie moczenie może 
skutkować nadmiernym wchło-
nięciem substancji aktywnych 
z  fungicydu i  uszkodzeniem 
oczek. Namoczone zrazy trafia-
ją do chłodni, w której pozosta-
ją w temperaturze 2–4°C do cza-
su szczepienia. 

Równocześnie w pomieszcze-
niach szkółki przygotowywane 
są podkładki. Używa się tylko 
pędów zdrowych i  nieuszko-
dzonych mechanicznie. Pierw-
szym krokiem jest usunięcie 
z nich wszystkich oczek (ręcz-
nie lub maszynowo), co zabez-
piecza przed wybijaniem pędów 
z  ukorzeniających się później 
podkładek. Do maszynowego 
usuwania oczek wykorzysty-
wane są urządzenia, w których 
obracające się szczotki niszczą 
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(fot. 2), co umożliwia złożenie 
potem obu komponentów po-
dobnie jak składa się puzzle. Za-
letą maszyny Omega jest to, że 
po krótkim szkoleniu szczepić 
winorośl mogą nią nawet oso-
by do tego nieprzyuczone. Poza 
tym jest to metoda zwiększają-
ca wydajność pracy i pozwalają-
ca na uzyskanie o wiele lepszej 
skuteczności niż przy szczepie-
niu ręcznym przez stosowanie. 
Najpierw pracownik umieszcza 
w nożycach zraz i naciska pedał 
maszyny. Następnie identyczne 
(ale „odwrotne”) cięcie wyko-
nywane jest na podkładce o tej 
samej co zraz grubości. Kolejne 
naciśnięcie pedału urządzenia 
powoduje, że oba komponenty 
są łączone. 

Bezpośrednio po tym szczepy 
są na chwilę zanurzane w rozto-
pionym wosku (o temperaturze 
80°C) z dodatkiem fungicydów 
oraz substancji przyspieszającej 
formowanie kalusa, a następnie 
w bardzo zimnej wodzie, która 

www.traktorykubota.pl

niskie spalanie
doskonała zwrotność
trwałość i niezawodność

Niekończąca się 
przyjemność z jazdy
Sprawdź zalety japońskich ciągników 
Kubota zaprojektowanych specjalnie 
do prac sadowniczych. 

ma schłodzić szczep i zabezpie-
czyć oczka przed uszkodzeniem 
z powodu przegrzania. Szczepy 
są umieszczane w skrzynkach 
(po 500 szt. w plastikowych lub 
po 3700 szt. w drewnianych) wy-
pełnionych wilgotnym podło-
żem torfowym i transportowane 
do pomieszczenia, w którym na-
stępuje zrastanie komponentów.

Zrastanie szczepów 
(kwiecień)

Celem tego etapu jest wytwo-
rzenie w miejscu połączenia obu 
fragmentów szczepu tkanki ka-
lusowej. W  tym czasie rośliny 
w skrzynkach wypełnionych wil-
gotnym torfem przetrzymywane 
są w specjalnym pomieszczeniu 
bez okien (fot. 3 na str. 60), wypo-
sażonym w sztuczne oświetlenie. 
Ściany i sufit są wyłożone folią 
odblaskową, która odbija świat-
ło. Sztuczne oświetlenie jest włą-
czane na 16 godzin w ciągu doby, 
co symuluje warunki panujące 

Fot. 2. Podkładka (po lewej) i zraz przycięte maszyną Omega
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na zewnątrz w lecie. Utrzymy-
wana jest temperatura 35°C i bar-
dzo wysoka wilgotność powie-
trza (ważny jest monitoring tych 
parametrów tak, aby były iden-
tyczne w całym pomieszczeniu). 

mogą w tym czasie wytwarzać liś- 
cie. Ze względu na wysoką tem-
peraturę oraz wilgotność może 
być więc niezbędne opryskiwa-
nie roślin fungicydami, aby za-
bezpieczyć je przed szarą pleśnią. 
Mniej więcej po dwóch tygo-
dniach stopniowo obniża się tem-
peraturę powietrza, aby przygo-
tować szczepy do tej panującej 
w tym czasie na zewnątrz. 

Jeżeli szczepy wytworzyły 
młode przyrosty, skraca się je do 
długości 2–3 cm. Najważniejsze 
jest, aby w miejscu szczepienia 
tkanka kalusowa wytworzyła wi-
doczny pełny pierścień. Następ-
nie szczepy wyjmuje się z torfu 
(resztki są usuwane szczotką) 
i  ponownie zanurza w  rozto-
pionym wosku, który ma je za-
bezpieczyć przed wysychaniem 
przez pierwsze kilka dni w wa-
runkach polowych. Dodatkowo, 
na noc przed sadzeniem na za-
gonach polowych, zawoskowa-
ne szczepy moczy się w wodzie.

Zagony polowe 
w szkółce  
(maj–listopad)
W maju młode nieukorzenione 
szczepy sadzi się na zagonach po-
lowych (fot. na okładce) wyłożo-
nych czarną folią (zwiększającą 
temperaturę gleby do głębokości 
20 cm oraz zabezpieczającą zago-
ny przed rozwojem chwastów). 
Głębokość sadzenia oraz roz-
stawa rzędów i roślin w rzędach  

Ta faza trwa około dwa tygo-
dnie. Po 8–10 dniach komponen-
ty zaczynają się łączyć poprzez 
wytwarzaną w miejscach cięcia 
tkankę przyranną (kalus). Zależ-
nie od odmiany niektóre szczepy 

Fot. 3. Pomieszczenie, w którym zrastają się komponenty szczepów

Fot. 4. Ochrona chemiczna młodych roślin na zagonach polowych
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zależą od typu podkładki, rodzaju i przygotowania 
podłoża oraz ukształtowania terenu. Podczas za-
biegu bardzo ważne są staranność oraz znakowa-
nie zagonów, aby nie pomieszać odmian. 

Pierwsze przyrosty pojawiają się na roślinach 
zazwyczaj po 1–2 tygodniach i  jest to najbar-
dziej krytyczna faza produkcji. Nawet najmniej-
szy przymrozek może w tym czasie całkowicie 
zniszczyć młode rośliny. 

Na dalszym etapie uprawy chwasty w między-
rzędziach niszczy się mechanicznie (przy okazji 
wzruszając i napowietrzając glebę). Należy także 
dbać o ochronę roślin przed chorobami i szkod-
nikami (w Niemczech opryskiwanie fungicydami 
wykonuje się średnio raz w tygodniu – fot. 4). Do 
sierpnia rośliny przycina się nisko 3- lub 4-krot-
nie, zawsze tak, aby pędy nie pokładały się na gle-
bie, gdzie mogą być łatwo porażane przez mącz-
niaka rzekomego winorośli (Plasmopara viticola).

W  sierpniu na zagonach wykonywana jest 
pierwsza lustracja, mająca na celu oszacowanie 
jakości oraz liczby roślin, które będą miały war-
tość handlową. Równocześnie z zagonów usuwa 
się wszystkie te o wyglądzie innym od danej od-
miany (przy dużej produkcji na wcześniejszych 
etapach mogło dojść do przypadkowego pomie-
szania). Bezpośrednio po pierwszym przymroz-
ku (w listopadzie) rośliny wykopuje się z zagonów, 
najczęściej mechanicznie. W tym celu na kilka dni 
przed wykopywaniem wszystkie zbyt długie pędy 
przycina się oraz usuwa z roślin pozostałe liście. 
Korzenie podcina się na głębokości około 50 cm, 
wyjmuje szczepy z ziemi i otrzepuje ją z korzeni. 
Szczepy wiąże się w pęczki i przewozi do pomiesz-
czenia sortowni w szkółce. 

Sortowanie (listopad–grudzień)

Podczas sortowania rośliny kontroluje się za pomocą 
tzw. testu kciuka oraz odrzuca te, które nie mają co 
najmniej trzech korzeni w regularnych odstępach. 

Kosze z drutu do balotowania 
brył korzeniowych
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W tym celu podstawę pędu na-
ciska się kciukiem we wszystkich 
kierunkach i sprawdza, czy zraz 
i podkładka się nie wyłamują i czy 
są dobrze zrośnięte.

Następnie rośliny są umiesz-
czane w mechanicznym urzą-
dzeniu do sortowania, które 
przycina korzenie. Pędy przyci-
na się ręcznie nad drugim ocz-
kiem. Tak przygotowane szczepy 
zanurza się roztopionym wosku,  

wiąże w  pęczki po 25 szt.,  
opatruje etykietami (zawierają-
cymi m.in. numer zagonu, serii 
oraz datę i godzinę sortowania), 
opryskuje fungicydami, paku-
je do worków foliowych, które 
z kolei umieszcza się w opako-
waniach kartonowych. Po kon-
troli przez pracowników nie-
mieckiej inspekcji ds. uprawy 
winorośli taki materiał trafia 
do chłodni, gdzie do wiosny jest 

przechowywany w temperatu-
rze 2,3°C.

Zakładanie winnicy  
(marzec–czerwiec)

Szczepy można sadzić na zago-
nach w winnicy ręcznie lub za 
pomocą sadzarki (fot. 5), co jest 
łatwiejsze w wypadku roślin za-
szczepionych na długich pod-
kładkach (większość właścicie-
li winnic w Niemczech nie ma 
własnej maszyny, ale korzysta 
z wypożyczonej lub wynajmu-
je specjalistę; z moich informa-
cji wynika, że także w Polsce jest 
już firma oferująca takie usługi). 
Sadzenie maszynowe jest szybsze 
(do 1,2 ha dziennie) niż ręczne 
oraz tańsze (w Niemczech kosz-
ty robocizny są bardzo wysokie). 
Nowoczesne sadzarki pozwalają 
także na idealne wyznaczenie od-
ległości między roślinami i rzę-
dami, gdyż coraz częściej korzy-
stają z nawigacji satelitarnej. 

Tłumaczenie  
Wojciech Górka

Fot. 5. Maszynowe sadzenie roślin w winnicy fot. 1–5 Reinhard Antes
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