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Ko niec wio sny i la to to nie co nie ty po wy ter min 
na wy ko ny wa nie ci´ç ozdob nych krze wów i pnà czy. 

Dla wie lu jed nak ro Êlin jest to wska za ne, 
po nie wa˝ po zy tyw nie wp∏y wa na ich po krój, a tak ̋ e

kwit nie nie w ro ku na st´p nym.

Polski Zwiàzek Działkowców
Krajowa Rada

dr Joanna Bykowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Letnie ci´cie
krzewów ozdobnych

Ci´cie pobudzajàce kwitnienie
Ter min wy ko ny wa nia ci´ cia krze wów o ozdob nych kwia tach jest Êci Êle

uza le˝ nio ny od ter mi nu kwit nie nia oraz spo so bu for mo wa nia pà ków kwia -
to wych – na p´ dach te go rocz nych lub dwu let nich. Po za koƒ cze niu kwit nie -
nia wy ko nu je si´ ci´ cie ga tun ków wcze Ênie kwit nà cych, za wià zu jà cych

pà ki kwia to we na p´ dach ubie g∏o rocz -
nych. Za bieg ten po le ga na skró ce niu
p´ dów, na któ rych by ∏y kwia ty o 1/3 do
1/2 ich d∏u go Êci.

Do gru py krze wów kwit nà cych na
p´ dach ubie g∏o rocz nych na le ̋ y wie le
po pu lar nych ga tun ków, m.in. for sy cja
po Êred nia (For sy thia ×in ter me dia), ja Ê-
mi now ce, po tocz nie na zy wa ne ja Êmi -
na mi (Phi la del phus sp.), krze wusz ki
(We ige la sp.), wrzo siec czer wo ny (Eri -Ci´ cie mig da∏ ka po kwit nie niu
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ła ca car nea), ta wu ∏y o bia ∏ych kwia tach: nor we ska (Spi ra ea ×ci ne rea ’Gre f-
she im’), wcze sna (S. ×ar gu ta), van Ho ut te’a (S. ×van ho ut tei), nip poƒ ska 
(S. nip po ni ca), ̋ y list ki (Deut zia sp.), mig da ∏ek trój kla po wy (Pru nus tri lo ba),

li lak po spo li ty (Sy rin ga vul ga ris), po -
rzecz ka krwi sta (Ri bes san gu ineum),
pi gwow ce (Cha eno me les sp.).

Póê no wio sen ny czy let ni ter min
wy ko na nia ci´ cia u wy mie nio nych
ga tun ków i ich od mian po zwa la na 
wy two rze nie no wych przy ro stów 
w wi´k szej licz bie ni˝ w przy pad ku
ro Êlin w ogó le nieci´ tych. Na nich
póê nym la tem i je sie nià ufor mu jà si´
pà ki kwia to we na rok na st´p ny. Do -

dat ko wo ro Êli ny sà od m∏a dza ne i for mo wa ne. Ma jà mniej sze, bar dziej re -
gu lar ne, zwar te i za g´sz czo ne ko ro ny. Przy ci´ cie krze wów kwit nà cych na
p´ dach ubie g∏o rocz nych w nie w∏a Êci wym okre sie, tj. wcze snà wio snà lub
je sie nià mo ̋ e spo wo do waç na wet rocz nà prze rw´ w kwit nie niu.

Usuwanie przekwitłych kwiatostanów
To tak ̋ e spo sób na po pra w´ kwit nie nia, zw∏asz cza w ro ku na st´p nym.

Za bieg ten za le ca ny jest m.in. dla li la ków oraz ró ̋ a necz ni ków. Dzi´ ki te mu
ro Êli na b´ dzie moc niej sza, wy two rzy wi´k szà licz b´ no wych p´ dów oraz
za wià ̋ e wi´ cej pà ków kwia to wych na rok na st´p ny. U bu dlei Da vi da (Bud -

Usu wa nie prze kwi t∏ych kwia to sta nów 
u ró ̋ y pnà cej

Usu wa nie prze kwi t∏ych kwia to sta nów 
u li la ka po spo li te go

Ci´ cie for sy cji po kwit nie niu
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dle ja da vi dii) usu wa nie prze kwi t∏ych kwia to sta nów po bu dza krzew do wyt -
wo rze nia ko lej nych pà ków kwia to wych, wy d∏u ̋ a jàc w ten spo sób okres
kwit nie nia ro Êli ny. U ró ̋ a necz ni ków i aza lii ostro˝ nie wy ∏a mu je si´ po je dyn -
cze kwia ty lub ca ∏y kwia to stan. Trze ba przy tym uwa ̋ aç, aby nie uszko dziç
m∏o dych przy ro stów. U in nych ga tun ków, gdy wy ∏a ma nie nie jest mo˝ li we,
de li kat nie od ci na si´ se ka to rem kwia to stan lub owo co stan po wy ̋ ej naj bli -
˝ej po ∏o ̋ o ne go li Êcia lub – tak jak w przy pad ku li la ków – po wy ̋ ej m∏o dych
p´ dów.

Gatunki niewymagajàce ci´cia
Nie któ re z upra wia nych krze wów ozdob nych nie lu bià bàdê nie wy ma -

ga jà ci´ cia. Na le ̋ à do nich m.in. ma gno lie (Ma gno lia sp.), aza lie i ró ̋ a -
necz ni ki, po tocz nie na zy wa ne ro do den dro na mi (Rho do den dron sp.),
hor ten sja ogro do wa (Hy dran gea ma cro phyl la), pi∏ ko wa na (H. ser ra ta) 
i pnà ca (H. pe tio la ris), ocza ry (Ha ma me lis sp.), ka li ny (Vi bur num sp.), z∏o -
to ka py (La bur num sp.), waw rzyn ki (Da ph ne sp.), nie któ re de re nie, np. ko -
usa (Cor nus ko usa), kwie ci sty (C. flo ri da), pa go do wy (C. con tro ver sa) 
i skr´ to list ny (C. al ter ni fo lia) oraz nie któ re po woj ni ki (np. gór ski – Cle ma -
tis mon ta na i od mia ny z gru py Atra ge ne). U tych ro Êlin latem wy ko nu je si´
je dy nie ci´ cie sa ni tar ne (pędy uszkodzone chore itp.).

Ci´cie ró˝
W okre sie let nim za zwy czaj u wszyst kich ró˝ usu wa si´ stop nio wo prze -

kwi t∏e kwia ty, co sty mu lu je po wtór ne za kwi ta nie ro Êlin. 
� U ró˝ wiel ko kwia to wych i pien nych, a tak ̋ e u ró˝ ra ba to wych za wià zu jà -

cych pà ki kwia to we od po ∏o wy czerw ca a˝ do póê nej je sie ni, po prze kwit -
ni´ ciu wszyst kich kwia tów na da nym p´ dzie, usu wa si´ ca ∏y p´d po nad
naj bli˝ szym li Êciem w∏a Êci wym (ma jà cym pi´ç list ków). Je Êli p´d jest zbyt
cien ki, tnie si´ go po ni ̋ ej, w miej scu, gdzie ma gru boÊç o∏ów ka.

� U ró˝ okry wo wych nie trze ba usu waç prze kwi t∏ych kwia to sta nów, po -
nie wa˝ od mia ny z tej gru py ma jà zwy kle zdol noÊç do sa mo oczysz cza -
nia (prze kwi t∏e kwia ty sa me opa da jà). 

� Ty po we ci´ cie prze pro wa dza si´ je dy nie u ró˝ pnà cych. Od mia ny kwit -
nà ce w se zo nie tyl ko je den raz za wià zu jà pà ki kwia to we wy ∏àcz nie na
p´ dach ubie g∏o rocz nych. Dla te go g∏ów ne ci´ cie wy ko nu je si´ u nich la -
tem, po za koƒ cze niu kwit nie nia. Usu wa si´ u pod sta wy wszyst kie naj -
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star sze p´ dy, po zo sta wia jàc m∏od sze, któ re b´ dà kwi t∏y w ro ku na s-
t´p nym. U ró˝ pnà cych po wta rza jà cych kwit nie nie la tem wy ko nu je si´
tyl ko ci´ cie ko ry gu jà ce, wy ci na jàc p´ dy, s∏a be, bar dzo cien kie, ro snà ce
w nie po ̋ à da nym kie run ku lub nad mier nie za g´sz cza jà ce ro Êli n´.

Ci´cie pnàczy
Za sa dy wy ko ny wa nia ci´ cia sà u pnà czy ta kie sa me jak u krze wów. 

Ga tun ki kwit nà ce na p´ dach ubie g∏o rocz nych za le ca si´ przy ci naç za raz
po za koƒ cze niu kwit nie nia. W okre sie let nim u zde cy do wa nej wi´k szo Êci
pnà czy, zw∏asz cza tych ozdob nych z li Êci, np. u wi no blusz czy (Par the no -
cis sus sp.) mo˝ na wy ko ny waç ci´ cia ko ry gu jà ce, po le ga jà ce na skra ca -
niu p´ dów zbyt d∏u gich, nad mier nie za g´sz cza jà cych ro Êli ny. U rde stów ki
Au ber ta (Fal lo pia bald schu ani ca) za bieg ten trze ba nie kie dy po wta rzaç na -
wet co 2–4 ty go dnie.

Ga tun ki, któ re wcze Ênie roz po czy na jà we ge ta cj´, jak np. wi no ro Êle 
(Vi tis sp.) czy ak ti ni die (Ac ti ni dia sp.) – je Êli nie zo sta ∏y przy ci´ te na przed -
wio Êniu, mo gà byç ci´ te (na wet sil nie) na po czàt ku la ta (od czerw ca).

Let nie ci´ cie po woj ni ków (Cle ma tis sp.) po le ga na usu wa niu nad mier nie
roz ra sta jà cych si´, prze szka dza jà cych p´ dów, ewen tu al nie tak ̋ e na usu -
wa niu prze kwi t∏ych kwia to sta nów, co u od mian po wta rza jà cych kwit nie nie
przy spie sza po wtór ne za kwi ta nie i spra wia, ˝e jest ono ob fit sze.

Na prze ∏o mie lip ca i sierp nia wy ko nu je si´ pod sta wo we (for mu jà ce) ci´ -
cie gli cy nii (Wi ste ria sp.). Wi´k szoÊç ich no wych przy ro stów przy ci na si´
wów czas nad czwar tym li Êciem. Nie ci´ te po zo sta wia si´ tyl ko te p´ dy, któ -
re ma jà ukie run ko waç wzrost pnà cza.

Ci´ cie for mu jà ce gli cy nii
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Ci´cie ˝ywop∏otów strzy˝onych
� ˚y wo p∏o ty za ∏o ̋ o ne z ro Êlin li Êcia stych (o ulist nie niu se zo no wym), jak

np. for sy cje, li gu stry, ta wu ∏y, ber be ry sy, de re nie, ja Êmi now ce, aby by ∏y
za dba ne, es te tycz ne i za g´sz czo ne, mu szà byç re gu lar nie przy ci na ne.
W za le˝ no Êci od si ∏y wzro stu, ro Êli ny tnie my dwa – trzy ra zy w se zo nie.
G∏ów ne ci´ cie wy ko nu je si´ po za koƒ cze niu in ten syw ne go wzro stu m∏o -
dych p´ dów, za zwy czaj na prze ∏o mie czerw ca i lip ca. Ko lej ne ci´ cie 
(tzw. ko rek cyj ne) prze pro wa dza si´ pod ko niec la ta, w sierp niu. Przy
trzy krot nym strzy ̋ e niu pierw sze ci´ cie mo˝ na wy ko naç wcze snà wio s-
nà, w mar cu, przed roz wo jem li Êci.

� Pod sta wo we ci´ cie ̋ y wo p∏o tów z ga tun ków igla stych (np. ̋ y wot ni ki, cy -
pry si ki, ja ∏ow ce, Êwier ki, mo drze wie, ci sy) oraz li Êcia stych zi mo zie lo nych
(np. buksz pan, ognik szkar ∏at ny, lau ro wi Ênia wschod nia) za le ca si´ prze -
pro wa dzaç wcze snà wio snà, na to miast ci´ cie ko ry gu jà ce – w okre sie
let nim (czer wiec – li piec). Po le ga ono na przy ci´ ciu Êwie ̋ ych przy ro -
stów, za zwy czaj o po ∏o w´. Ostat nie ci´ cie, „ko sme tycz ne”, mo˝ na
ewen tu al nie wy ko naç w po ∏o wie sierp nia. Po tym cza sie przy ci na nie nie
jest wska za ne, po nie wa˝ m∏o de p´ dy mo gà przed zi mà nie zdrew nieç
a po tem prze mar z nàç. W przy pad ku ro Êlin igla stych zdol no Êci do wy -
twa rza nia przy ro stów z pà ków Êpià cych zmniej sza jà si´ wraz z wie kiem.
Dla te go po kil ku na stu la tach ̋ y wo p∏o ty z nich wy ko na ne wy star czy przy -
ci naç tyl ko raz w ro ku, la tem.

� Ci´ cie w pierw szych la tach po za ∏o ̋ e niu ˝y wo p∏o tu jest bar dziej in ten -
syw ne (ra dy kal ne). Ka˝ do ra zo wo skra ca si´ wów czas p´ dy o 1/2–2/3

ich d∏u go Êci. W ko lej nych la tach ci´ -
cie ma na ce lu utrzy ma nie ˝à da nej
wy so ko Êci i sze ro ko Êci. Aby uzy skaç
w∏a Êci we za g´sz cze nie i sta bil noÊç
˝y wo p∏o tu je go rocz ny przy rost na
wy so koÊç po wi nien wy no siç ok. 1/3
d∏u go Êci rocz nych przy ro stów two rzà -
ce go go ga tun ku.
� Przy za k∏a da niu ˝y wo p∏o tu na le ̋ y
pa mi´ taç o prze strze ga niu za sad za -
pi sa nych w re gu la mi nie ROD. ˚y wo -
p∏ot na gra ni cy dzia ∏ek mo˝ na po sa -Letnie cięcie ˝ywopłotu liÊciastego
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dziç tyl ko po uzy ska niu pi sem nej zgo dy u˝yt kow ni ka sà sied niej dzia∏ ki.
Je go wy so koÊç nie mo ̋ e prze kra czaç 1 m. W przy pad ku ̋ y wo p∏o tu po -
sa dzo ne go od stro ny dro gi we wn´trz nej, je go wy so koÊç tak ̋ e nie mo -
˝e mieç wi´ cej ni˝ 1 m, a przy gra ni cy ROD – 2 m. Po nad to, p´ dy 
w ˝ad nym przy pad ku nie mo gà prze ra staç po za gra ni c´ dzia∏ ki.

Usu wa nie od ro stów ko rze nio wych 
u ró ̋ y piennej

Usu wa nie od ro stów ko rze nio wych 
u lilaka pospolitego

Usuwanie odrostów 
Pro blem ten do ty czy ro Êlin oku li zo wa nych lub szcze pio nych na pod -

k∏ad ce, np. ró˝, li la ka po spo li te go, wierzb, mig da∏ ków, gli cy nii, mi li nu. Od -
ro sty, po tocz nie zwa ne „dzicz ka mi”, ro snà in ten syw niej ni˝ p´ dy od mia ny
szla chet nej i nie usu ni´ te w po r´ mo gà jà na wet ca∏ ko wi cie za g∏u szyç. Zaw -
sze na le ̋ y je jak naj szyb ciej usu waç. Naj cz´ Êciej od ro sty od ci na si´ ostrym
se ka to rem, ale w przy pad ku ró˝ oku li zo wa nych na ró ̋ y dzi kiej (Ro sa ca -
ni na) za le ca si´ ich od ry wa nie. W po dob ny spo sób na le ̋ y trak to waç p´ dy
re wer syj ne (nie ty po we dla da nej od mia ny).

For mo wa nie ˝y wo p∏o tu li Êcia ste go w pierw szych la tach po po sa dze niu
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Przy go to wu jàc si´ do za bie gu ci´ cia na -

le ̋ y pa mi´ taç o kil ku pod sta wo wych za sa dach. 
� Na rz´ dzia za wsze mu szà byç czy ste i ostre. Ra -

na o g∏ad kich, nie po szar pa nych brze gach goi si´ szyb -
ciej, co po zy tyw nie wp∏y wa tak ̋ e na zdro wot noÊç ro Êli ny.

� Do usu wa nia p´ dów cien kich o Êred ni cy do 2,5–3 cm u˝y wa
si´ se ka to ra jed no r´cz ne go. Gdy p´ dy sà grub sze (ich Êred ni ca
wy no si 3–5 cm), lep szy jest se ka tor dwu r´cz ny. Do ci´ cia m∏o dych, ˝y -
wych p´ dów ko rzyst niej szy jest se ka tor no ̋ y co wy, u któ re go za rów no
ostrze, jak i prze ciw o strze tnà ga ∏àz k´, przez co nie mia˝ d˝à tka nek. Do
strzy ̋ e nia ˝y wo p∏o tów mo˝ na u˝y waç no ̋ yc r´cz nych, elek trycz nych
lub spa li no wych.

� Ci´ cie po win no byç wy ko na ne nad zdro wym, do brze ukszta∏ to wa nym
liÊciem (pà kiem). Je Êli to mo˝ li we, naj wy˝ szy liÊç (pàk), któ ry po zo sta -
wia my na p´ dzie, po wi nien byç skie ro wa ny na ze wnàtrz. Dzi´ ki te mu
no we p´ dy nie b´ dà wra sta ∏y do we wnàtrz krze wu, nie b´ d´ si´ wza jem -
nie cie nio wa ∏y, krzy ̋ o wa ∏y, ani uszka dza ∏y na sku tek ocie ra nia. 

� Miej sce ci´ cia po win no byç od da lo ne o ok. 0,5 cm od li Êcia (pà ka) gdy
p´ dy sà twar de, z ma ∏ym rdze niem, a ok. 1 cm nad li Êciem (pà kiem) 
– gdy ci´ te p´ dy sà mi´k kie i ma jà du ̋ y rdzeƒ. 

� Po wierzch nia ci´ cia po win na byç jak naj mniej sza, aby zmi ni ma li zo waç
ry zy ko za in fe ko wa nia po wsta ∏ej ra ny. Z te go wzgl´ du naj cz´ Êciej za le -
ca si´ wy ko ny wa nie ci´ cia pro sto pa dle do osi p´ du, zw∏asz cza gdy p´ -
dy roz chy la jà si´ na bo ki. Przy p´ dach sztyw nych, ro snà cych pio no wo,
po wierzch nia ci´ cia mo ̋ e byç lek ko sko Êna, co sprzy ja sp∏y wa niu wo -

dy i ob sy cha niu ra ny. 
� Ra ny po wsta ∏e po skró ce niu gru bych
p´ dów za le ca si´ za bez pie czyç ma Êcià
ogrod ni czà (któ ra chro ni przed utra tà
so ków, a w przy pad ku gdy w swo im
sk∏a dzie za wie ra fun gi cy dy – tak ̋ e
przed grzy ba mi) lub in nym pre pa ra tem
(np. Fu na be nem 03 PA lub far bà emul -
syj nà z do dat kiem Top si nu M).

No ̋ y ce r´cz ne 
z fa li stym ostrzem 
umo˝ li wia jà 
∏a twiej sze ci´ cie

No ̋ y ce me cha nicz ne umo˝ li wia jà szyb sze 
i ∏a twiej sze ci´ cie
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Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 150 tys. egz.
ISBN 978-83-63544-12-6

Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Tech ni ka ci´ cia p´ du: a - w spo sób pra wi d∏o wy (0,5-1 cm nad w´ z∏em), b - wy ko na ne za da le ko
od w´ z∏a, c - wy ko na ne zbyt bli sko w´ z∏a, d - ci´ cie zbyt d∏u gie i za sko Êne, e - wy ko na ne nie pra -
wi d∏o wo – nie rów na po wierzch nia ci´ cia, z nie rów ny mi brze ga mi ra ny i uszko dze niem ko ry na
p´ dzie

� Ci´ cie na le ̋ y wy ko ny waç pod czas s∏o necz nej, su chej po go dy, po nie -
wa˝ zmniej sza to ry zy ko po ra ̋ e nia ro Êlin przez czyn ni ki cho ro bo twór -
cze. Przy strzy ̋ e niu ˝y wo p∏o tów z ga tun ków zi mo zie lo nych za le ca si´
uni ka nie po go dy bar dzo s∏o necz nej, aby pro mie nio wa nie s∏o necz ne nie
po pa rzy ∏o no wo od s∏o ni´ tych li Êci.

a

b

c

d

e

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „Dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”! W któ rych za war ta jest rze -

tel na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. Uwa ga,
za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 6 mie si´cy pre -
nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis, plus ra ba ty w www.dzial ko wiec sklep.pl
tel. 22 101 34 34! 
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