
BUDUJEMY DOM 9/2008226

rze by

Ro linne

OGRODY

Ma gorzata Cuch

Drzewa i krzewy przycinamy, aby je 

odm odzi , usun  chore i obumar e

ga zie lub pobudzi  kwitnienie. 

Jest jednak równie  rodzaj ci cia 

ro lin, dzi ki któremu staj  si  one 

ogrodowymi rze bami.
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Rze by ro linne wykonuje si  od wieków, ro liny strzy-

one na kszta t kuli, sto ka czy sze cianu znane by y ju

w staro ytno ci pod nazw  topiarów, a nazwa ta funkcjo-

nuje do dzisiaj. Przez lata wykorzystywane by y w histo-

rycznych za o eniach pa acowo-ogrodowych, a dzi  s

modne równie  we wspó czesnych ogrodach, ma ych 

i du ych, na tarasach, a nawet w ogrodach na dachach.

 Na balkonie czy tarasie miejsca bywa niewiele, 

a du o osób pragnie ustawi  tu pojemniki z krzewami 

ozdobnymi. Niezb dny jest te  stolik i krzese ka dla za-

proszonych go ci. Doskona ym wyj ciem w takiej sy-
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tuacji jest zastosowanie ro lin, które mo na przycina , nie dopusz-

czaj c, by nadmiernie si  rozros y i nadaj c im jednocze nie pi kny 

kszta t. Gromadzenie ro lin, które niewielki rozmiar mog  zacho-

wa  przez lata, to dobra metoda dla kolekcjonerów ciekawych oka-

zów (miniaturowych iglaków o sto kowatym czy kulistym kszta -

cie), którzy w ma ym ogrodzie chcieliby zmie ci  ich jak najwi cej

 W ogrodach, w których dominuj  formy geometryczne, idealnie 

przystrzy one ro liny, rosn ce pojedynczo, w grupach, tworz ce y-

wop ot lub zwarty szpaler, to ca a esencja kompozycji. Krzewy for-

mowane w przeró ne kszta ty mog  pe ni  funkcj  rze b, które 

w eksponowanym miejscu ogrodu dorównuj  nawet tym drewnia-

nym czy kamiennym.

 Strzy enie ro lin mo na przeprowadza  samodzielnie lub kupi

gotowe okazy, kszta towane wokó  metalowych stela y, w centrach 

ogrodniczych. W takiej ywej rze bie zawiera si  zarówno pi kno 

uzyskanego kszta tu, jak i walory samej ro liny. 

Jak wykona  rze b  ro linn
Tworzenie figur z ro lin ma ró ny stopie  trudno ci, nie jest to 

zbyt skomplikowana praca, lecz z pewno ci  wymaga cierpliwo ci. 

Uformowanie ro liny w okre lony kszta t jest d ugotrwa ym proce-

sem; w zale no ci od si y wzrostu danego gatunku krzewu efekt ko -

 Naturalny pokrój ywotnika zachodniego w odmianie „Aurscens” jest w -

skosto kowaty, a ywotnika zachodniego „Danica” – kulisty.

 Krzewy kszta tuje si  nie tylko w formy kuliste lub sto kowate, ale tak e

bardziej skomplikowane, spiralne

Kszta tuj c ro lin  w form  bardziej 

skomplikowan , nale y ci  cz ciej, 

obcinaj c krótsze fragmenty ga zek
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cowy uzyskuje si  po kilku sezonach albo nawet po 10 latach 

(w przypadku wy szych ro lin). Podstaw  jest regularne przycinanie. 

Pierwsze ci cie wykonuje si  zaraz po posadzeniu ro liny, przyci-

naj c j  na wysoko  20 cm, w celu rozkrzewienia m odego egzem-

plarza (dzi ki temu ro lina zag ci si  w dolnej cz ci, co jest szcze-

gólnie istotne w przypadku form o szerokiej postawie, a nie na tak 

zwanej nó ce). Drugi zabieg formuj cy nale y wykona  dopiero wio-

sn  nast pnego roku (nowe przyrosty skraca si  wtedy o 1/3 d ugo ci). 

 Pierwszym etapem formowania ro liny jest formowanie wst p-

ne. Skracanie p dów podczas pierwszych kilku sezonów ma przede 

wszystkim zag ci  krzew, a ostateczny jego kszta t uzyskuje si

w nast pnych latach. 

Drugim stadium formowania pokroju krzewu jest przycinanie ro-

sn cej korony, przy zachowaniu jej kszta tu. Stela  warto za o y

Dok adnie przystrzy one ro liny, sadzone w gruncie lub w pojemnikach, 

wygl daj  elegancko i dostojnie

 Formowanie atwo zag szczaj cych si  krzewów mo e by  zabaw  dla 

ca ej rodziny
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Przycinanie do formy
Podczas ci cia formuj cego warto posi kowa  si  sznurkami, li-

stewkami czy bambusowymi tyczkami. Mo na skorzysta  z goto-

wych szablonów (metalowe, drewniane lub bambusowe stela e lub 

inne metalowe formy, cz sto w kszta cie zwierz t, które mocuje si

w doniczce, w której ro nie krzew). Szablony przydaj  si  szczegól-

nie do tworzenia bardziej skomplikowanych figur. Warto pami ta ,

e na pocz tku ro lina jest ma a i dopiero z czasem osi gnie kszta t

formy oraz zag ci si  dzi ki przycinaniu. 
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na ro lin  dopiero po 2-3 latach. Je eli uda o si  nada  ro linie osta-

teczny wygl d, dla zachowania tej formy p dy mo na przycina  nie-

mal tyle, ile uros y w ci gu roku. 

Podczas sezonu wegetacyjnego wykonuje si  zazwyczaj trzy za-

biegi formuj ce krzew – w maju, na prze omie czerwca i lipca oraz 

na prze omie sierpnia i wrze nia. Ro liny sadzone pó nym latem 

lub jesieni  przycina si  dopiero na wiosn .

Drzewa iglaste mo na formowa  przez ca y rok i nie zabezpiecza 

si  ich ran, je li s  gatunkami ywicuj cymi (sosna).

Wybór ro lin
Do formowania nale y wybra  odpowiedni gatunek ro liny, nie ka da

nadaje si  do ci cia, a ró ne krzewy umo liwiaj  stworzenie innych 

form. Najlepiej wybra  odmiany, które znosz  nawet trudne warunki 

siedliskowe, nie s  podatne na choroby, a ponadto atwo si  je formu-

je. Do najcz ciej wybieranych nale : cisy, ywotniki i bukszpany.

Najlepsze gatunki do formowania to te, które atwo si  krzewi

i maj  g ste przyrosty. Dobre krzewienie cechuje ro liny li ciaste;

wiele gatunków dobrze znosi formowanie, nawet starsze ga zie po 

przyci ciu dobrze si  rozkrzewiaj . Pokrój ro liny li ciastej atwo 

zmieni  lub przeprowadzi  jego korekt  (istotne jest to w przypadku, 

gdy p dy zosta y uszkodzone). Ro liny te wymagaj  jednak silniejsze-

go przycinania ni  iglaki, poniewa  si a ich wzrostu jest wi ksza.

Iglaki rosn  powoli, dlatego uformowane w okre lony kszta t, za-

chowuj  go przez d ugi okres. Warto te  wybiera  odmiany wolno 

rosn ce, kar owe, poniewa  lepiej si  krzewi , a niektóre przez wie-

le lat utrzymuj  pokrój charakterystyczny dla danej odmiany i nie 

przekraczaj  nawet jednego metra wysoko ci. W przeciwie stwie do 

krzewów li ciastych, u iglaków starsze p dy cz sto si  nie krzewi ,

Ostatnie ci cie pobudzaj ce nowe p dy 

do wzrostu nale y przeprowadzi  najpó niej 

we wrze niu, aby nowe przyrosty zd y y

zdrewnie  i nie przemarz y podczas zimy

ywop oty formowane mog  tworzy

zarówno krzewy iglaste: ywotnik, cyprysik, 

ja owiec, cis, jak i li ciaste: ligustr, forsycja, 

irga, porzeczka alpejska, o sezonowym 

lub zimotrwa ym ulistnieniu

Modne bonsai
Bonsai to kar owe drzewo lub krzew, kszta towany tak, by jego pokrój 

przypomina  egzemplarz dojrza y, rosn cy w warunkach naturalnych. 

Miniaturki te sadzi si  w p ytkiej donicy, stawia na tarasie lub wysadza 

do gruntu (nawet pojedyncze drzewka bonsai rosn ce w ogrodzie s

wielk  dekoracj , mog  mie  nawet kilka metrów wysoko ci).

W mieszkaniach uprawia si  cz sto gatunki egzotyczne, a w ogrodach 

i na tarasach – ro liny odporne na mróz, których formowanie nie musi 

by  bardzo precyzyjne (d by, buki, graby, klony, jarz by, sosny, jod y, 

modrzewie, cyprysiki, ja owce).

Mo na kupi  uformowane ju  drzewka bonsai, potem trzeba tylko 

systematycznie przeprowadza  korekty ich pokroju. Miniaturow  ro li-

n  mo na te  od pocz tku kszta towa  samodzielnie. Proces ten trwa 

od kilku do kilkunastu lat. Najlepiej przeznaczy  do tego m ody okaz. 

Ka d  ro lin  traktuje si  indywidualnie podczas okre lania kszta tu, 

jaki ma by  jej ostatecznie nadany. 

Je eli ro lina ma rosn  w p ytkim pojemniku, jej bry  korzeniow

ju  w pocz tkowej fazie uprawy trzeba kszta towa  na p asko. Koron

przycina si  i prze wietla, a p dy i pie  wygina na stela ach lub drutach 

(za ich pomoc  mo na ukszta towa  powyginany pie ). Ci cie jest do

silne, dlatego trzeba je przeprowadza  ostro nie i z rozwag .

 Dla ogrodów w stylu japo skim typowe s  niewielkie ro liny, których po-

krój upodabniany jest  poprzez ci cie do wiekowych drzew

Podczas pocz tkowego etapu 

formowania ciecie ma nada  ro linie 

kszta t przybli ony do zaplanowanego

Po za o eniu na ro lin  stela a, 

przycina si  tylko te p dy, które 

wystaj  poza jego obr b
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Ogrody

dlatego najlepiej przycina  i formowa  m ode okazy (kilkuletnie). 

Warto te  wybiera  do tego celu ro liny o prostym pniu. 

atwiej jest uzyska  okre lony kszta t ro liny, gdy do formowania 

wybierze si  krzew, którego pokrój naturalny jest zbli ony do for-

my, jak  chce si  otrzyma . W ród iglaków jest bardzo du e zró -

nicowanie pokrojów (kolumny, kule, sto ki). Niezwykle interesuj -

ce s  sosny. Wystarczy wykorzysta  ich potencja  i przy niewielkim 

wysi ku mo na otrzyma  bardzo 

ciekawy kszta t ro liny.

Je li ro lina ma by  uprawia-

na w pojemniku, nale y wybra

odmian  niedorastaj c  do wiel-

kich rozmiarów. 

Najlepszymi gatunkami na pojedyncze rze by s : bukszpan, li-

gustr oraz cis. Mo na je uprawia  w donicach lub bezpo rednio 

w gruncie. Zazwyczaj nadaje im si  formy geometryczne (kula, sto-

ek, sze cian, piramida, spirala) lub bardziej skomplikowane (posta-

cie zwierz t czy ludzi).

Jakie gatunki
Najlepsze do formowania w ród ro lin li ciastych s : bukszpan 

wieczniezielony, ligustr pospolity, irga b yszcz ca, trzmielina, na-

tomiast w ród ro lin iglastych nale y wymieni : cis pospolity, y-

wotnik zachodni, cyprysik groszkowy, ja owiec (po redni, wirgi-

nijski, sabi ski, p o cy) oraz sosn , wierk, choin  czy modrzew.

Bukszpan wiecznie zielony (Buxus sempervirens) – zimozielony 

krzew li ciasty, który wietnie znosi ci cie. W ród ro lin odpowied-

nich do strzy enia wymienia-

ny jest na pierwszym miejscu. 

Nale y do krzewów wolno rosn -

cych, jednak dobrze si  zag sz-

cza, gdy dwukrotnie podczas se-

zonu wegetacyjnego jego p dy 

zostan  skrócone o 1/3 d ugo ci. 

Pierwsze ci cie powinno si  wykona  w marcu, a drugie w po owie 

lata. Bukszpan kszta towany przy u yciu szablonu przycina si  1–2 

razy w ci gu roku. Mo na formowa  z niego pojedyncze rze by. Jest 

tak e polecany na ywop oty strzy one i obwódki rabat. 

Bukszpan wiecznie zielony dorasta maksymalnie do 4 m wysoko-

ci. Szczególnie m ode krzewy mog  w naszym klimacie przemarza .

Ponadto ro lin atwo jest rozmno y , pobieraj c latem niezdrew-

nia e, zielone sadzon-

ki. Bukszpan wiecznie 

zielony mo e rosn

zarówno na s o cu, jak 

i w cieniu. 

Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) – krzew doskona y do for-

mowania, który bardzo dobrze znosi ci cie i atwo si  zag szcza. 

Wymaga jednak systematycznego przycinania. Ta niedroga ro lina 

popularnie stosowana jest na ywop oty (mo na stworzy  z niej ba-

rier  nawet na 2,5 m wysoko ci).  

 Pojedyncza ro lina osi ga maksymalnie 5 m wysoko ci, p dy

ma wyprostowane, a li cie ywozielone. Ligustr pospolity ma nie-

wielkie wymagania - doskonale radzi sobie z warunkami miejski-

mi, mrozem i susz . Mo e rosn  na glebie piaszczystej, zarówno na 

s o cu jak i w cieniu.

Cis pospolity (Taxus baccata) – rodzimy krzew iglasty, który bar-

dzo dobrze nadaje si  do tworzenia zielonych rze b, odpowiedni do 

kszta towania form geometrycznych oraz na ywop oty. Dobrze si

zag szcza, cho  ro nie do  wolno. Wymaga regularnego strzy enia. 

ywop oty formowane

Inne metody formowania 
krzewów

Formuje si  tak e ro li-

ny tworz ce ywop ot. 

W tym celu warto najpierw 

wyznaczy  lini  ci cia (za 

pomoc  sznurka rozci -

gni tego na palikach; prze-

krój poprzeczny przez szpa-

ler powinien mie  kszta t

trapezu, którego boki zw -

aj  si  ku do owi). 

Ci cie ywop otu war-

to przeprowadza  pod-

czas pochmurnej po-

gody i wykonywa  go 

zgodnie z kierunkiem, 

w jakim uk adaj  si  p dy. 

Tegoroczny przyrost ro lin 

li ciastych skraca si  o 2/3 

jego d ugo ci, w przypad-

Najlepszymi gatunkami na pojedyncze 

rze by s : bukszpan, ligustr oraz cis

Przyginanie m odych p dów. Ga zie kieruje si  w okre lon

stron . Przyginanie p dów to tak e dobry sposób na maskowanie 

w krzewie miejsc przerzedzonych.

Szczepienie. Na jednym pniu mo na zaszczepi  nawet dwie ró ne 

odmiany, jedn  pod drug , cz c gatunki o kontrastowym pokroju, 

np. zwisaj c  i kulist .

ku ro lin iglastych nale y pozostawi  do 10 cm d ugo ci przyrostu. Na 

koniec mo na zaokr gli  kraw dzie zielonej bariery. 

Strzy enie, które oprócz poprawienia krzewienia, ma na celu nada-

nie ro linie okre lonego kszta tu, przeprowadza si  dopiero w drugim 

roku po posadzeniu (koniec czerwca). G sty ywop ot, bez prze witów, 

zapewni coroczne ci cie. 

ywop oty formowane mo na tworzy  zarówno z krzewów iglastych 

( ywotnik, cyprysik, ja owiec, cis), jak i li ciastych (ligustr, forsycja, irga, 

porzeczka alpejska) o sezonowym lub zimotrwa ym ulistnieniu.
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Bukszpan wiecznie zielony 

(Buxus sempervirens)
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Przycina si  go 2–3 razy w ci gu roku (zarówno p dy m ode, jak 

i starsze), a ci cie mo e by  dosy  mocne.

 Odmiany ogrodowe, w odcieniach zieleni i ó ci, mog  mie  pokrój 

nieregularny i dosy  szeroki lub kolumnowy. Cis pospolity jest bardzo 

odporny na zanieczyszczone powietrze, ponadto znosi s o ce i cie .

Sosna górska (Pinus mugo)

– krzew iglasty, którego inn  na-

zw  jest kosodrzewina. Ta niewy-

soka ro lina (cz sto do 0,5 m wy-

soko ci), o powolnym wzro cie, 

ma pokrój zwarty i kulisty. Dzi ki 

wymienionym cechom odpo-

wiednia jest do formowania 

i uprawy w pojemnikach. 

Sosn  górsk  cechuj  ma e wy-

magania, zarówno glebowe, jak 

i wilgotno ciowe, ponadto pre-

feruje stanowisko s oneczne. 

Kar owe odmiany kosodrzewiny, 

polecane do uprawy w ogrodach 

skalnych i w pojemnikach, to: 

„Mops” „Ophir”, „Winter Gold”.

Piel gnacja ro lin formowanych
Posiadacze ro lin formowanych powinni pami ta  o ich piel gnacji, 

bez niej nawet regularne przycinanie nie zapewni krzewom pi kne-

go, zdrowego wygl du.

Nawo enie sprzyja wzrostowi i krzewieniu si  ro lin (mocne krze-

wienie jest szczególnie istotne w przypadku krzewów formowanych), 

wykonuje si  je wczesn  wiosn  oraz na prze omie czerwca i lipca. 

Zaleca si  regularne nawo enie gleby, na przyk ad Azofosk  lub jed-

norazowe (wiosn ) – rodkami o powolnym dzia aniu (Pokon lub 

Osmocote).

Podlewanie jest istotne dla prawid owego wzrostu ro lin. Oprócz 

regularnego nawadniania warto wykona  zabiegi, dzi ki którym gle-

ba b dzie d u ej utrzymywa a wilgotno . Warto wi c wy ció kowa

pod o e kor  lub wysypa wirem.

Przesadzanie do wi kszego pojemnika jest wa ne w przypadku ro-

lin trzymanych na tarasach czy balkonach (jak wiadomo - bry a ko-

rzeniowa ro lin powi ksza si  wraz z ich wzrostem).

Piel gnacja w okresie zimy jest istotna w przypadku ro lin, które 

rosn  w gruncie b d  trzymane s  przez ca y rok na tarasie. Krzewy 

formowane s  mniej odporne na nisk  temperatur , a wszelkie defor-

macje pokroju psuj  ich dekoracyjno . Nale y zatem zabezpieczy  je 

przed mrozem, os aniaj c ich koron .

Iglaki o pokroju kolumnowym nara one s  ponadto na z amanie 

ga zi przez zalegaj cy na nich nieg, dlatego w okresie obfitych opa-

dów, bia y puch nale y strz sa  z ro lin. Roz amaniu p dów wyso-

kich krzewów kolumnowych zapobiegnie tak e ich zwi zanie.

Piel gnacja bonsai – miniaturowe formy ro lin maj  nieco wi k-

sze wymagania ni  ich odpowiedniki rosn ce w naturalnych wa-

runkach, chocia  odporno  na uszkodzenia mechaniczne w pewnej 

mierze zale y od w a ciwego uformowania bonsai.

Trzeba pami ta , by ro liny bonsai w pojemnikach, zimuj ce na dwo-

rze lub na tarasie, chroni  przed mrozem, a podczas cieplejszych dni 

– podlewa . Ich korony nale y ponadto zabezpieczy  przed wiatrem.

Narz dzia do ci cia
Do strzy enia ro lin przyda si  odpowiedni sprz t, ponadto podczas 

tworzenia ywych rze b liczy si  zr czno  i znajomo  narz dzi, 

których si  do tego u ywa. Tylko ostre narz dzia zapewni  dobre 

ci cie, bez zb dnego kaleczenia ro lin. M ode, mi kkie p dy krze-

wów mo na przycina  no ycami 

r cznymi, lecz zdrewnia e i grub-

sze ga zki lepiej usuwa  za po-

moc  sekatora.

No yce r czne. S  odpowied-

nie do kszta towania z ro lin 

skomplikowanych form i przy-

cinania ywop otów formowa-

nych. Przydadz  si  tak e do pre-

cyzyjnego ci cia iglaków. No yce 

r czne wystarcz  do formowania 

ywop otu o niewielkich rozmia-

rach, jednak wraz z jego wzro-

stem mog  by  niewystarczaj ce. 

No yce elektryczne i akumu-

latorowe umo liwiaj atwiejsze i 

mniej czasoch onne formowanie 

pojedynczych ro lin w geome-

tryczne kszta ty.

No yce dwustronne pozwala-

j  na wykonywanie ruchów 

w przód i wstecz, przeznaczone 

s  do strzy enia ywop otów do 

wysoko ci klatki piersiowej cz o-

wieka (w przypadku no yc jed-

nostronnych z by tn ce znajduj

si  tylko po jednej stronie, a dwu-

stronnych – po obydwu).

Do przycinania ywop otu na 

du ej wysoko ci niezast pione 

s  no yce na wysi gniku, które 

umo liwiaj  prac  bez konieczno-

ci korzystania z drabiny.

Sekatory stosowane do przyci-

nania krzewów s :

 r czne – najlepsze do iglaków, 

 akumulatorowe, elektryczne 

i spalinowe – umo liwiaj  szybk

prac , jednak polecane s  dla osób, 

które maj  do wiadczenie w pra-

cy tymi narz dziami (mo na atwo 

zniszczy  nimi krzew lub si  ska-

leczy ). 

 No yce akumulatorowe do przyci-

nania krzewów s  lekkie i por czne, 

a czas ich adowania jest krótki

 Sekator r czny umo liwia przycina-

nie grubszych ga zek

 Sekator akumulatorowy nie musi 

by  pod czany za pomoc  kabla, 

dzi ki czemu praca jest wygodniejsza
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Ligustr pospolity 

(Ligustrum vulgare)
Cis pospolity 

(Taxus baccata)

Sosna górska 

(Pinus mugo)
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