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   Przyrząd T-grafter ręczny i z napędem nożnym jest przeznaczony do szczepienia zimowego i 

wiosennego w szkółkarstwie: ogrodniczym, ozdobnym i leśnym. Konstrukcja przyrządu pozwala na 

wykonywanie cięć: (profil litery V) w podkładce oraz (profil odwrócony litery V) w zrazie. 

   Dla prawidłowego szczepienia podkładki powinny być sortowane pod względem: grubości, 

krzywizny, itp. Podkładki i zrazy z: naroślami, zgrubieniami, kolcami, itp. nie powinny być używane 

do szczepienia mechanicznego za pomocą przyrządu T-grafter. Podkładki i zrazy do mechanicznego 

szczepienia powinny posiadać suchą czystą korę bez uszkodzeń, spękań, itp. W organizacji 

szczepienia zaleca się utrzymywanie optymalnego zapasu zrazów z nacięciem, aby po wykonaniu 

wcięcia w podkładce dostosować oba komponenty pod względem: średnicy, jakości zespolenia, itp.  

 

Cięcia w podkładce i zrazie wykonane przyrządem T-grafter 
 

 

 

 

Przygotowanie zrazów i podkładek przyrządem T-grafter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   W nacinaniu zraza i podkładki przyrządem T-grafter należy zwrócić szczególną uwagę na 

prawidłowe ich ustawienie względem symetrii noża. Każde cięcie należy wykonywać 

dwuetapowo poprzez :                                                                                                                      

-doprowadzenie  krawędzi noża do kory zraza/podkładki  z jednoczesna korektą 

symetryczności ich ustawienia  

-wykonanie nacięcia/wcięcia poprzez energiczne pchnięcie dźwigni ręcznej/nożnej przyrządu 

Przyrząd do szczepień typu T-grafter (napęd nożny) należy przymocować do podłoża 

betonowego za pomocą kotw, a następnie dopasować jego położenie do warunków 

fizycznych pracownika(wysokość, skok dźwigni napędowej, itp.).Do pracy należy 

dopuszczać jedynie osoby przeszkolone w zakresie obsługi i BHP, sprawne manualnie, 

niebędące pod wpływem środków psychotropowych lub alkoholu. 

Wszystkie połączenia sworzniowe i śrubowe należy regularnie kontrolować przed i w czasie 

pracy. Dla zachowania czystości urządzenia nie zaleca się używania smarów z wyjątkiem 

prowadnicy głównej noża tnącego, gdzie należy okresowo go uzupełniać. 

W obsłudze codziennej przyrządu należy zwrócić szczególna uwagę na stan ostrza tnącego. 

W okresie intensywnej eksploatacji należy regularnie usuwać z jego powierzchni wszelkie 

zanieczyszczenia na sucho lub na mokro za pomocą pędzelka i denaturatu. Ostrzenie noża 

należy dokonywać stosownie do potrzeb wynikających z twardości drewna zrazów i 

podkładek. Do tego celu należy stosować papier wodny o gradacji 600 zwilżony denaturatem. 

W uzupełnieniu należy używać kamieni lub osełek wygładzających krawędzie wewnętrzne  

ostrza, zalecane dla noży do ręcznego szczepienia. W dłuższych okresach przerw w 

eksploatacji przyrządu ostrze należy zabezpieczać cienką powłoką oleju wazelinowego, a 

całe urządzenie przed wpływami czynników atmosferycznych. 

 

 

 
 

Materiały i narzędzia do konserwacji i eksploatacji przyrządu T-grafter 


