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Letnie ci´cie

krzewów ozdobnych

Koniec wiosny i lato to nieco nietypowy termin
na wykonywanie ci´ç ozdobnych krzewów i pnàczy.
Dla wielu jednak roÊlin jest to wskazane,
poniewa˝ pozytywnie wp∏ywa na ich pokrój, a tak˝e
kwitnienie w roku nast´pnym.

A. Pokora

Ci´cie pobudzajàce kwitnienie
Termin wykonywania ci´cia krzewów o ozdobnych kwiatach jest ÊciÊle
uzale˝niony od terminu kwitnienia oraz sposobu formowania pàków kwiatowych – na p´dach tegorocznych lub dwuletnich. Po zakoƒczeniu kwitnienia wykonuje si´ ci´cie gatunków wczeÊnie kwitnàcych, zawiàzujàcych
pàki kwiatowe na p´dach ubieg∏orocznych. Zabieg ten polega na skróceniu
p´dów, na których by∏y kwiaty o 1/3 do
1/2 ich d∏ugoÊci.
Do grupy krzewów kwitnàcych na
p´dach ubieg∏orocznych nale˝y wiele
popularnych gatunków, m.in. forsycja
poÊrednia (Forsythia ×intermedia), jaÊminowce, potocznie nazywane jaÊminami (Philadelphus sp.), krzewuszki
(Weigela sp.), wrzosiec czerwony (EriCi´cie migda∏ka po kwitnieniu
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ca carnea), tawu∏y o bia∏ych kwiatach: norweska (Spiraea ×cinerea ’Grefsheim’), wczesna (S. ×arguta), van Houtte’a (S. ×vanhouttei), nippoƒska
(S. nipponica), ˝ylistki (Deutzia sp.), migda∏ek trójklapowy (Prunus triloba),
lilak pospolity (Syringa vulgaris), porzeczka krwista (Ribes sanguineum),
pigwowce (Chaenomeles sp.).
Póênowiosenny czy letni termin
wykonania ci´cia u wymienionych
gatunków i ich odmian pozwala na
wytworzenie nowych przyrostów
w wi´kszej liczbie ni˝ w przypadku
roÊlin w ogóle nieci´tych. Na nich
póênym latem i jesienià uformujà si´
Ci´cie forsycji po kwitnieniu
pàki kwiatowe na rok nast´pny. Dodatkowo roÊliny sà odm∏adzane i formowane. Majà mniejsze, bardziej regularne, zwarte i zag´szczone korony. Przyci´cie krzewów kwitnàcych na
p´dach ubieg∏orocznych w niew∏aÊciwym okresie, tj. wczesnà wiosnà lub
jesienià mo˝e spowodowaç nawet rocznà przerw´ w kwitnieniu.

Usuwanie przekwitłych kwiatostanów
To tak˝e sposób na popraw´ kwitnienia, zw∏aszcza w roku nast´pnym.
Zabieg ten zalecany jest m.in. dla lilaków oraz ró˝aneczników. Dzi´ki temu
roÊlina b´dzie mocniejsza, wytworzy wi´kszà liczb´ nowych p´dów oraz
zawià˝e wi´cej pàków kwiatowych na rok nast´pny. U budlei Davida (BudJ. Bykowska, A. Pokora

Usuwanie przekwit∏ych kwiatostanów
u lilaka pospolitego

Usuwanie przekwit∏ych kwiatostanów
u ró˝y pnàcej

2

Gatunki niewymagajàce ci´cia
Niektóre z uprawianych krzewów ozdobnych nie lubià bàdê nie wymagajà ci´cia. Nale˝à do nich m.in. magnolie (Magnolia sp.), azalie i ró˝aneczniki, potocznie nazywane rododendronami (Rhododendron sp.),
hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla), pi∏kowana (H. serrata)
i pnàca (H. petiolaris), oczary (Hamamelis sp.), kaliny (Viburnum sp.), z∏otokapy (Laburnum sp.), wawrzynki (Daphne sp.), niektóre derenie, np. kousa (Cornus kousa), kwiecisty (C. florida), pagodowy (C. controversa)
i skr´tolistny (C. alternifolia) oraz niektóre powojniki (np. górski – Clematis montana i odmiany z grupy Atragene). U tych roÊlin latem wykonuje si´
jedynie ci´cie sanitarne (pędy uszkodzone chore itp.).

Ci´cie ró˝
W okresie letnim zazwyczaj u wszystkich ró˝ usuwa si´ stopniowo przekwit∏e kwiaty, co stymuluje powtórne zakwitanie roÊlin.
H U ró˝ wielkokwiatowych i piennych, a tak˝e u ró˝ rabatowych zawiàzujàcych pàki kwiatowe od po∏owy czerwca a˝ do póênej jesieni, po przekwitni´ciu wszystkich kwiatów na danym p´dzie, usuwa si´ ca∏y p´d ponad
najbli˝szym liÊciem w∏aÊciwym (majàcym pi´ç listków). JeÊli p´d jest zbyt
cienki, tnie si´ go poni˝ej, w miejscu, gdzie ma gruboÊç o∏ówka.
H U ró˝ okrywowych nie trzeba usuwaç przekwit∏ych kwiatostanów, poniewa˝ odmiany z tej grupy majà zwykle zdolnoÊç do samooczyszczania (przekwit∏e kwiaty same opadajà).
H Typowe ci´cie przeprowadza si´ jedynie u ró˝ pnàcych. Odmiany kwitnàce w sezonie tylko jeden raz zawiàzujà pàki kwiatowe wy∏àcznie na
p´dach ubieg∏orocznych. Dlatego g∏ówne ci´cie wykonuje si´ u nich latem, po zakoƒczeniu kwitnienia. Usuwa si´ u podstawy wszystkie naj3
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dleja davidii) usuwanie przekwit∏ych kwiatostanów pobudza krzew do wytworzenia kolejnych pàków kwiatowych, wyd∏u˝ajàc w ten sposób okres
kwitnienia roÊliny. U ró˝aneczników i azalii ostro˝nie wy∏amuje si´ pojedyncze kwiaty lub ca∏y kwiatostan. Trzeba przy tym uwa˝aç, aby nie uszkodziç
m∏odych przyrostów. U innych gatunków, gdy wy∏amanie nie jest mo˝liwe,
delikatnie odcina si´ sekatorem kwiatostan lub owocostan powy˝ej najbli˝ej po∏o˝onego liÊcia lub – tak jak w przypadku lilaków – powy˝ej m∏odych
p´dów.

Ci´cie pnàczy
Zasady wykonywania ci´cia sà u pnàczy takie same jak u krzewów.
Gatunki kwitnàce na p´dach ubieg∏orocznych zaleca si´ przycinaç zaraz
po zakoƒczeniu kwitnienia. W okresie letnim u zdecydowanej wi´kszoÊci
pnàczy, zw∏aszcza tych ozdobnych z liÊci, np. u winobluszczy (Parthenocissus sp.) mo˝na wykonywaç ci´cia korygujàce, polegajàce na skracaniu p´dów zbyt d∏ugich, nadmiernie zag´szczajàcych roÊliny. U rdestówki
Auberta (Fallopia baldschuanica) zabieg ten trzeba niekiedy powtarzaç nawet co 2–4 tygodnie.
Gatunki, które wczeÊnie rozpoczynajà wegetacj´, jak np. winoroÊle
(Vitis sp.) czy aktinidie (Actinidia sp.) – jeÊli nie zosta∏y przyci´te na przedwioÊniu, mogà byç ci´te (nawet silnie) na poczàtku lata (od czerwca).
Letnie ci´cie powojników (Clematis sp.) polega na usuwaniu nadmiernie
rozrastajàcych si´, przeszkadzajàcych p´dów, ewentualnie tak˝e na usuwaniu przekwit∏ych kwiatostanów, co u odmian powtarzajàcych kwitnienie
przyspiesza powtórne zakwitanie i sprawia, ˝e jest ono obfitsze.
Na prze∏omie lipca i sierpnia wykonuje si´ podstawowe (formujàce) ci´cie glicynii (Wisteria sp.). Wi´kszoÊç ich nowych przyrostów przycina si´
wówczas nad czwartym liÊciem. Nieci´te pozostawia si´ tylko te p´dy, które majà ukierunkowaç wzrost pnàcza.

A. Pokora
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starsze p´dy, pozostawiajàc m∏odsze, które b´dà kwit∏y w roku nast´pnym. U ró˝ pnàcych powtarzajàcych kwitnienie latem wykonuje si´
tylko ci´cie korygujàce, wycinajàc p´dy, s∏abe, bardzo cienkie, rosnàce
w niepo˝àdanym kierunku lub nadmiernie zag´szczajàce roÊlin´.

Ci´cie formujàce glicynii
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H ˚ywop∏oty za∏o˝one z roÊlin liÊciastych (o ulistnieniu sezonowym), jak
np. forsycje, ligustry, tawu∏y, berberysy, derenie, jaÊminowce, aby by∏y
zadbane, estetyczne i zag´szczone, muszà byç regularnie przycinane.
W zale˝noÊci od si∏y wzrostu, roÊliny tniemy dwa – trzy razy w sezonie.
G∏ówne ci´cie wykonuje si´ po zakoƒczeniu intensywnego wzrostu m∏odych p´dów, zazwyczaj na prze∏omie czerwca i lipca. Kolejne ci´cie
(tzw. korekcyjne) przeprowadza si´ pod koniec lata, w sierpniu. Przy
trzykrotnym strzy˝eniu pierwsze ci´cie mo˝na wykonaç wczesnà wiosnà, w marcu, przed rozwojem liÊci.
H Podstawowe ci´cie ˝ywop∏otów z gatunków iglastych (np. ˝ywotniki, cyprysiki, ja∏owce, Êwierki, modrzewie, cisy) oraz liÊciastych zimozielonych
(np. bukszpan, ognik szkar∏atny, laurowiÊnia wschodnia) zaleca si´ przeprowadzaç wczesnà wiosnà, natomiast ci´cie korygujàce – w okresie
letnim (czerwiec – lipiec). Polega ono na przyci´ciu Êwie˝ych przyrostów, zazwyczaj o po∏ow´. Ostatnie ci´cie, „kosmetyczne”, mo˝na
ewentualnie wykonaç w po∏owie sierpnia. Po tym czasie przycinanie nie
jest wskazane, poniewa˝ m∏ode p´dy mogà przed zimà nie zdrewnieç
a potem przemarznàç. W przypadku roÊlin iglastych zdolnoÊci do wytwarzania przyrostów z pàków Êpiàcych zmniejszajà si´ wraz z wiekiem.
Dlatego po kilkunastu latach ˝ywop∏oty z nich wykonane wystarczy przycinaç tylko raz w roku, latem.
H Ci´cie w pierwszych latach po za∏o˝eniu ˝ywop∏otu jest bardziej intensywne (radykalne). Ka˝dorazowo skraca si´ wówczas p´dy o 1/2–2/3
ich d∏ugoÊci. W kolejnych latach ci´cie ma na celu utrzymanie ˝àdanej
wysokoÊci i szerokoÊci. Aby uzyskaç
w∏aÊciwe zag´szczenie i stabilnoÊç
˝ywop∏otu jego roczny przyrost na
wysokoÊç powinien wynosiç ok. 1/3
d∏ugoÊci rocznych przyrostów tworzàcego go gatunku.
H Przy zak∏adaniu ˝ywop∏otu nale˝y
pami´taç o przestrzeganiu zasad zapisanych w regulaminie ROD. ˚ywoLetnie cięcie ˝ywopłotu liÊciastego
p∏ot na granicy dzia∏ek mo˝na posa5
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Ci´cie ˝ywop∏otów strzy˝onych

A. Pokora

2 rok

3 rok

Formowanie ˝ywop∏otu liÊciastego w pierwszych latach po posadzeniu

dziç tylko po uzyskaniu pisemnej zgody u˝ytkownika sàsiedniej dzia∏ki.
Jego wysokoÊç nie mo˝e przekraczaç 1 m. W przypadku ˝ywop∏otu posadzonego od strony drogi wewn´trznej, jego wysokoÊç tak˝e nie mo˝e mieç wi´cej ni˝ 1 m, a przy granicy ROD – 2 m. Ponadto, p´dy
w ˝adnym przypadku nie mogà przerastaç poza granic´ dzia∏ki.

Usuwanie odrostów
Problem ten dotyczy roÊlin okulizowanych lub szczepionych na podk∏adce, np. ró˝, lilaka pospolitego, wierzb, migda∏ków, glicynii, milinu. Odrosty, potocznie zwane „dziczkami”, rosnà intensywniej ni˝ p´dy odmiany
szlachetnej i nie usuni´te w por´ mogà jà nawet ca∏kowicie zag∏uszyç. Zawsze nale˝y je jak najszybciej usuwaç. Najcz´Êciej odrosty odcina si´ ostrym
sekatorem, ale w przypadku ró˝ okulizowanych na ró˝y dzikiej (Rosa canina) zaleca si´ ich odrywanie. W podobny sposób nale˝y traktowaç p´dy
rewersyjne (nietypowe dla danej odmiany).

J. Bykowska/A. Pokora
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1 rok

Usuwanie odrostów korzeniowych
u ró˝y piennej

Usuwanie odrostów korzeniowych
u lilaka pospolitego
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Przygotowujàc si´ do zabiegu ci´cia nale˝y pami´taç o kilku podstawowych zasadach.
H Narz´dzia zawsze muszà byç czyste i ostre. Rana o g∏adkich, nieposzarpanych brzegach goi si´ szybciej, co pozytywnie wp∏ywa tak˝e na zdrowotnoÊç roÊliny.
H Do usuwania p´dów cienkich o Êrednicy do 2,5–3 cm u˝ywa
si´ sekatora jednor´cznego. Gdy p´dy sà grubsze (ich Êrednica
wynosi 3–5 cm), lepszy jest sekator dwur´czny. Do ci´cia m∏odych, ˝ywych p´dów korzystniejszy jest sekator no˝ycowy, u którego zarówno
ostrze, jak i przeciwostrze tnà ga∏àzk´, przez co nie mia˝d˝à tkanek. Do
strzy˝enia ˝ywop∏otów mo˝na u˝ywaç no˝yc r´cznych, elektrycznych
lub spalinowych.
H Ci´cie powinno byç wykonane nad zdrowym, dobrze ukszta∏towanym
liÊciem (pàkiem). JeÊli to mo˝liwe, najwy˝szy liÊç (pàk), który pozostawiamy na p´dzie, powinien byç skierowany na zewnàtrz. Dzi´ki temu
nowe p´dy nie b´dà wrasta∏y do wewnàtrz krzewu, nie b´d´ si´ wzajemnie cieniowa∏y, krzy˝owa∏y, ani uszkadza∏y na skutek ocierania.
H Miejsce ci´cia powinno byç oddalone o ok. 0,5 cm od liÊcia (pàka) gdy
p´dy sà twarde, z ma∏ym rdzeniem, a ok. 1 cm nad liÊciem (pàkiem)
– gdy ci´te p´dy sà mi´kkie i majà du˝y rdzeƒ.
H Powierzchnia ci´cia powinna byç jak najmniejsza, aby zminimalizowaç
ryzyko zainfekowania powsta∏ej rany. Z tego wzgl´du najcz´Êciej zaleca si´ wykonywanie ci´cia prostopadle do osi p´du, zw∏aszcza gdy p´dy rozchylajà si´ na boki. Przy p´dach sztywnych, rosnàcych pionowo,
powierzchnia ci´cia mo˝e byç lekko skoÊna, co sprzyja sp∏ywaniu wody i obsychaniu rany.
H Rany powsta∏e po skróceniu grubych
p´dów zaleca si´ zabezpieczyç maÊcià
ogrodniczà (która chroni przed utratà
soków, a w przypadku gdy w swoim
sk∏adzie zawiera fungicydy – tak˝e
przed grzybami) lub innym preparatem
(np. Funabenem 03 PA lub farbà emulNo˝yce mechaniczne umo˝liwiajà szybsze
syj
nà z dodatkiem Topsinu M).
i ∏atwiejsze ci´cie
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No˝yce r´czne
z falistym ostrzem
umo˝liwiajà
∏atwiejsze ci´cie

Technika ci´cia
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e

c

b
d
Technika ci´cia p´du: a - w sposób prawid∏owy (0,5-1 cm nad w´z∏em), b - wykonane za daleko
od w´z∏a, c - wykonane zbyt blisko w´z∏a, d - ci´cie zbyt d∏ugie i za skoÊne, e - wykonane nieprawid∏owo – nierówna powierzchnia ci´cia, z nierównymi brzegami rany i uszkodzeniem kory na
p´dzie

H Ci´cie nale˝y wykonywaç podczas s∏onecznej, suchej pogody, poniewa˝ zmniejsza to ryzyko pora˝enia roÊlin przez czynniki chorobotwórcze. Przy strzy˝eniu ˝ywop∏otów z gatunków zimozielonych zaleca si´
unikanie pogody bardzo s∏onecznej, aby promieniowanie s∏oneczne nie
poparzy∏o nowo ods∏oni´tych liÊci.
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