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Na fot. widoczne są zrazy i podkładki przygotowane do szczepienia;( od góry w dół) 
1 )przez stosowanie, 2) w klin, 3) w szparę 

Podkładki , często zwane dzikiem są to rośliny z tej samej rodziny co zrazy. Obecnie 
podkładki produkuje się w matecznikach czyli polowych uprawach roślin 
hodowlanych. Mateczniki lokalizuje się w terenie, który jest fitosanitarnie sprawdzony 
i kontrolowany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin.. W praktyce sprowadza 
się to do tego, że jeżeli stwierdzi się ogniska np. zarazy ogniowej  w odległości 
mniejszej od 700- 1500m od matecznika to matecznik jest do likwidacji i nie można z 
niego pozyskiwać i wprowadzać do produkcji podkładek. Podkładki są chronione 
prawem autorskim w Urzędzie Patentowym. Licencje na uprawę są płatne 
właścicielowi praw. Podkładki po to hoduje się w instytutach doświadczalnych , aby 
uzyskać jak najlepsze cechy (np. podkładka jabłoni M9 powoduje skarlenie 
zaszczepionej  odmiany do 40% względem  jabłoni Antonówki uzyskanej z wysiewu 
nasion. Jabłoń odmiany szlachetnej np. Jonagored osiąga wysokość do 2,5 metra. 

.Zrazy to trzypąkowe kawałki pędów jednorocznych pozyskane ze szlachetnych 
odmian roślin uprawnych ( sadowniczych, ozdobnych). Zrazy pozyskuje się z roślin 
odmian hodowlanych w uprawach polowych zwanych zraźnikami. Drzewa i krzewy 
uprawiane w zraźnikach podobnie jak mateczniki podlegają nadzorowi Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin. Ochrona prawna zrazów pozyskiwanych w zraźnikach jest 
taka sama jak podkładek, to znaczy chcąc  wprowadzić do obrotu zrazy trzeba 
zapłacić z a licencję właścicielowi praw. 

 



 

Szczepienie jednym pąkiem ze zraza to okulizacja, w tym przypadku „Na przystawkę” 

Ten sposób zmniejsza liczbę czynności roboczych do pięciu; 1) ścięcie oczka , 
2) odcięcie oczka ze zraza, 3) ścięcie na podkładce kory, 4) wycięcie w korze 
siodełka, 5) umieszczenie ściętego oczka w siodełku podkładki z dociśnięciem. 

 



 

 

 

 

 

 



Okulizacja na literę T 

Ten sposób wymaga więcej czynności roboczych niż na przystawkę;1)ścięcie 
oczka, 2),3) nacięcie na podkładce „ T”, 4),5) rozchylenie kory w prawo i w lewo, 
6),7)włożenie oczka i ścięcie ogonka liściowego wraz częścią tarczki oczka, 8) 
dociśnięcie kory na oczku. 



 

Zaszczepione i zaokulizowane podkładki owijamy paskami folii ogrodniczej od dołu 
do góry. Potwierdzeniem prawidłowego owijania folii jest zmiana jej barwy (folia 
bieleje) oraz to , że zraza nie da się wyjąć z podkładki umiarkowaną siłą. 
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