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Niektóre drzewa i krzewy ozdobne nie wyma-

gaj  ci cia, inne, by zdrowo ros y, nale y sys-

tematycznie przycina . W a ciwy rodzaj i ter-

min ci cia jest inny dla ró nych grup ro lin, 

a nawet poszczególnych odmian, i zale y od 

zastosowania ro lin w naszym ogrodzie oraz 

ich biologii.

Ci cie drzew
Ci cie wykonane w pierwszych latach 

wzrostu drzewa u atwi jego przyj cie si .

Przeprowadzamy wtedy ci cie formuj ce. 

W a ciwie wykonane wzmocni te  pó niej-

sz  wytrzyma o  drzewa na roz amanie. 

Starsze okazy niezbyt dobrze znosz  przyci-

nanie, wszak na grubych ga ziach powstaj

du e rany, których zabli nianie mo e trwa

latami (lub nigdy nie nast pi  – np. u orzecha 

lub robinii).

 Korony drzew li ciastych mo na przyci-

na  przez ca y rok, lecz najlepszym okresem 

jest czas od listopada do marca, zanim rusz

soki. Wyj tkiem s  klon, grab i brzoza, które 

po przyci ciu „p acz ”, dlatego formuje si  je 

od czerwca do wrze nia.

Drzewa iglaste z regu y nie wymagaj  ci -

cia, chyba e konieczne jest usuni cie uszko-

dzonych lub pora onych przez choroby ga-

zi. Na iglakach nie przeprowadza si  ci

formuj cych koron , bo ro liny te bez proble-

mu zachowuj  kszta t w a ciwy dla gatunku 

czy odmiany. Je li natomiast chcemy je for-

mowa  w kul  lub sto ek, ci cie nale y wy-

konywa  wczesn  wiosn .

 Oto, co jeszcze warto wiedzie  o ci ciu 

drzew: 

 im wi cej ga zi wytniemy, tym wi ksze 

obci enie dla drzewa, bo powsta e rany s

atw  drog  infekcji i erowania szkodników. 

Ponadto, ro lina b dzie mniej odporna na su-

sz , a p dy wyros e po ci ciu s  podatne na 

od amanie;

 podczas przycinania d ymy do zachowa-

nia naturalnego pokroju drzewa, charaktery-

stycznego dla danego gatunku lub odmiany.

Ci cie krzewów
Oprócz ci cia piel gnacyjnego w przypad-

ku wi kszo ci krzewów wa ne jest przyci-

nanie p dów maj ce poprawi  kwitnienie. 

Umo liwia zawi zanie kwiatów na nadcho-

dz cy sezon i zapobiega zbyt wybuja emu 

wzrostowi ro lin. O terminie ci cia krze-

wów decyduje przede wszystkim pora ich 

kwitnienia i to, na jakich p dach zawi zu-

j  p ki kwiatowe (tegorocznych b d  zesz o-

rocznych). Oprócz tego przy wyborze termi-

 Oto, co jeszcze warto wiedzie  o ci ciu

drzew: 

im wi cej ga zi wytniemy, tym wi ksze
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Ci cie drzew i krzewów

Ma gorzata Cuch

Drzewa i krzewy 

przycinamy nie tylko po to, 

by zmniejszy  ich rozmiary, 

gdy koliduj  z budynkami 

na dzia ce. Odpowiednie 

ci cie zapewnia ro linom 

wspania e kwitnienie 

i poprawia ich kondycj ,

dzi ki czemu s  pi kne, 
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nu trzeba wzi  pod uwag  informacje na 

temat biologii konkretnej ro liny, np. wi k-

szo  tawu  tnie si  wczesn  wiosn  przed 

rozpocz ciem wegetacji (kwitn  bowiem na 

nowych p dach), ale tawu  wczesn , za-

kwitaj c  od kwietnia na p dach zesz orocz-

nych, nale y przycina  po kwitnieniu.

 Oto terminy ci cia poszczególnych grup 

krzewów:

LI CIASTE

Kwitn ce na p dach tegorocznych

Wi kszo  gatunków krzewów li ciastych, 

np. budlej , hortensj  bukietow  i krzewia-

st , pi ciorniki, ró e wielo- i wielkokwia-

towe, wi kszo  tawu  i wrzosy, tniemy co 

roku wczesn  wiosn  (od lutego do momen-

tu rozpocz cia wegetacji). W ten sposób 

przycinamy zesz oroczne p dy (rys. 1), któ-

re nast pnie rozga zi  si  i ro lina zakwita 

jeszcze w tym samym roku na nowych p -

dach – latem lub jesieni  (zale nie od ga-

tunku). Ci cie wykonujemy tak, by ga zki 

mia y dwa–cztery zdrowe p ki.

Kwitn ce na p dach zesz orocznych

Krzewy kwitn ce wiosn , takie jak: forsy-

cja, krzewuszka, lilak, migda ek, pigwo-

wiec, porzeczka czerwona, tawu a wczesna 

i van Houtta, wawrzynek, wierzby (odmia-

ny ozdobne), wrzo ce, z otlin, oraz latem:

ja minowiec, ylistek, tniemy tu  po kwit-

nieniu. Najstarsze p dy przycina si  przy 

ziemi, a jednoroczne – skraca o po ow

(rys. 2). Krzewy te zawi zuj  bowiem p ki 

ju  w lecie po kwitnieniu, je li wi c zosta-

n  przyci te zbyt pó no, w nast pnym roku 

nie zakwitn .

 Gatunki kwitn ce wiosn  przycinamy co 

roku, a latem – raz na kilka lat, aby nie ogra-

niczy  zbytnio kwitnienia.
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Iglaki z regu y nie wymagaj  ci cia, bo bez problemu zachowuj  regularny kszta t w a ciwy dla gatunku czy odmiany

Rodzaje ci  piel gnacyjnych drzew i krzewów
Formuj ce. Jest to podstawowy rodzaj ci -

cia piel gnacyjnego. W przypadku drzew po-

maga utrzyma  dominacj  przewodnika (pnia 

g ównego; konkurencyjne, s absze przewodni-

ki trzeba wyci  tu  przy jego nasadzie) i rów-

nomierne rozmieszczenie ga zi. Oprócz tego 

zapobiega powstaniu rozwidle  p dów pod 

ostrym k tem, które sprzyjaj  wy amywaniu 

si  konarów. Ci cie formuj ce decyduje wi c

nie tylko o wygl dzie korony, ale tak e o jej 

wytrzyma o ci na roz amanie.

 W przypadku krzewów ten rodzaj ci cia ma 

najwi ksze znaczenie dla m odych egzempla-

rzy. Przede wszystkim ma zag szcza  ro li-

n  (poprzez usuwanie wierzcho ków p dów). 

Ci cie obejmuje te  usuwanie p dów krzy-

uj cych si , które deformuj  koron  krze-

wu i sprawiaj , e do jej wn trza dociera za 

ma o wiat a.

 Ci cie formuj ce to tak e usuwanie od-

rostów p dowych (wybijaj  z podk adki, na 

której zaszczepiona jest szlachetna odmia-

na) i korzeniowych (wyrastaj  z korzeni). 

Pozostawione szybko zag uszy yby szlachet-

n  odmian .

Prze wietlaj ce. Ma na celu rozlu nienie 

korony, aby do jej wn trza dochodzi o wi -

cej wiat a.

Uwaga! Jednorazowo mo na usun  nie 

wi cej ni  15% korony drzewa.

Sanitarne. Polega na usuni ciu suchych, 

chorych i uszkodzonych p dów, które s  po-

tencjalnym ogniskiem infekcji, a ponadto wy-

gl daj  nieestetycznie i mog  spa  na ziemi

podczas wiatru lub pod ci arem niegu.

Koryguj ce. Wykonuje si  je na starszych 

drzewach i krzewach, ukszta towanych w nie-

w a ciwy sposób. 

Odm adzaj ce. Polega na sukcesywnym 

usuwaniu chorych i po amanych ga zi star-

szych drzew i krzewów w celu pobudzenia ich 

do wytwarzania nowych p dów. 

Uwaga! Istnieje spore ryzyko, e ci cie ta-

kie bardzo os abi ro lin .
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1 Sposób ci cia krzewów kwitn cych na 

tegorocznych p dach

2 Sposób ci cia krzewów kwitn cych na 

zesz orocznych p dach
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Ogrody

IGLASTE

Podobnie jak drzewa iglaste – wymagaj  ci -

cia tylko wtedy, gdy konieczne jest usuni -

cie uszkodzonych lub pora onych przez 

choroby p dów. Ci cie maj ce na celu ufor-

mowanie ro lin w kul  czy sto ek wykonu-

jemy wczesn  wiosn .

Ci cie ywop otów 
Troch  odr bne terminy dotycz  przycina-

nia ywop otów:

LI CIASTE

Pierwsze ci cie, bardzo istotne, bo pobudza 

ro liny do wypuszczania nowych p dów, 

wykonujemy wiosn  w pierwszym roku po 

posadzeniu (inaczej jest w przypadku ro lin 

zimozielonych – przycinamy je nast pne-

go roku w lipcu lub sierpniu, a je li s  silnie 

rozga zione – po kilku latach). Okazy ad-

nie rozkrzewione tniemy 30–40 cm nad zie-

mi , a pozosta e – ok. 15 cm. 

W kolejnych latach ywop ot przycinamy 

minimum dwa razy w ci gu roku: najpierw 

na prze omie czerwca i lipca – wszyst-

kie p dy skracamy do po owy ich d ugo ci, 

a nast pnie pod koniec sierpnia – skracamy 

tegoroczne przyrosty do d ugo ci 10 cm.

Dojrza y ywop ot przycinamy w nast -

puj cy sposób:

formowany – aby mia  regularny kszta t, 

tniemy go nawet co miesi c, usuwaj c

wszystkie p dy wyrastaj ce poza ustalony 

obrys ywop otu;

nieformowany – warto go raz na kilka 

lat wczesn  wiosn  (zanim rozwin  si

p ki) przerzedzi  – usuwamy stare p dy, 

a m odsze skracamy o dwie trzecie ich d u-

go ci;

z ro lin zimozielonych – przycinamy 

wczesn  wiosn  i w czerwcu.

IGLASTE

M ode ro liny s  zazwyczaj dobrze zag sz-

czone, dlatego nie ma konieczno ci ci -

cia ich w pierwszych latach po posadze-

niu. Je eli jednak jest inaczej, mo emy je 

przyci  w lipcu lub na pocz tku sierp-

nia (a je li ywop ot by  sadzony jesieni

– w nast pnym roku). P dy wierzcho ko-

we skracamy o 10–20 cm, boczne – nieco 

mniej.

 Najlepszymi ro linami na tzw. ro linne rze by s : bukszpan (na zdj ciach), ligustr oraz cis

fo
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Ro linne rze by
Drzewa i krzewy mo na kszta towa  w formy 

geometryczne, a nawet postacie zwierz t i lu-

dzi. Takie ci cie wymaga jednak cierpliwo ci, 

uformowanie ro liny w okre lony kszta t trwa 

wiele sezonów.

 Pierwsze ci cie wykonuje si  zaraz po po-

sadzeniu okazu, przycinaj c go na wysoko

20 cm. Drugi zabieg formuj cy nale y przepro-

wadzi  dopiero wiosn  nast pnego roku – nowe 

przyrosty skraca si  wtedy o 1/3 ich d ugo ci. 

Skracanie p dów podczas pierwszych kilku se-

zonów ma przede wszystkim zag ci  ro lin ,

a jej ostateczny kszta t uzyskuje si  w kolejnych 

latach.

 Przy tworzeniu wymy lnych kszta tów warto 

pos ugiwa  si  szablonami z listewek lub drutu. 

Nak ada si  je na ro lin  po 2–3 latach formo-

wania i odcina wszystkie p dy wystaj ce poza 

szablon.

 Podczas sezonu wegetacyjnego wykonuje 

si  zazwyczaj trzy zabiegi formuj ce – w maju, 

na prze omie czerwca i lipca oraz na prze omie 

sierpnia i wrze nia (egzemplarze sadzone pó -

nym latem lub jesieni  przycina si  dopiero na 

wiosn ).

 Je eli nadali my ro linie ostateczn  form ,

dla jej zachowania p dy przycinamy tylko tyle, 

ile uros y w ci gu roku.
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Gdy ro liny osi gn  docelowe wymiary:

ywop ot formowany – przycinamy wio-

sn  przed rozwojem p ków i na pocz tku 

lata, gdy tegoroczne p dy b d  ju  rozwini -

te (jedynie wierki tniemy raz – pó n  wio-

sn , gdy wypuszcz  przyrosty). 

Uwaga! Ci cie powinno by  przeprowa-

dzone najpó niej pod koniec sierpnia, bo 

m ode p dy nie zd  zdrewnie  przed zim

i przemarzn ;

ywop ot nieformowany z ro lin o pokro-

ju kolumnowym – tniemy tylko wtedy, gdy 

dojrza e ro liny nadmiernie si  rozrosn  lub 

zaczn  przerzedza  si  u podstawy, skra-

caj c szczytowe ga zie i lekko przycinaj c

boczne.

Technika ci cia
Drzewa i krzewy tniemy w dni s oneczne 

i suche – mniejsze b dzie ryzyko infekcji. 

Konary powinny by  ci te w odleg o ci 

kilkunastu centymetrów od pnia. Daje to 

gwarancj , e nie naruszymy nale cych do 

niego tkanek (rys. 3).

Usuwanie grubego konaru nale y zacz

od do u, niezale nie od tego, czy pos ugu-

jemy si  pi  mechaniczn , czy r czn

(rys. 4). Ci cie od góry prowadzi najcz -

ciej do u amania si  ga zi pod w asnym 

ci arem i oderwania du ego p ata kory 

(rys. 5).

Ga zie drzew i krzewów rosn ce sko nie 

przycinamy prostopadle do ich osi, aby po-

wsta a rana by a jak najmniejsza, natomiast 

p dy rosn ce pionowo przycinamy pod sko-

sem – zwi kszymy  powierzchni  rany, ale 

woda b dzie sp ywa a z niej szybciej, co 

u atwi gojenie.

Rany o rednicy mniejszej ni  10 cm sma-

rujemy preparatem funaben (lub farb  emul-

syjn  z dodatkiem rodka grzybobójczego), 

a wi ksze – na brzegu funabenem, w cen-

tralnej cz ci – specjalnym rodkiem impre-

gnuj cym.

ywop oty przycinamy w dni pochmurne, 

aby p dów ods oni tych w wyniku ci cia nie 

nara a  na silne nas onecznienie. Poziom

lini  ci cia najpro ciej wyznaczy  za pomoc

naci gni tego sznura. Najpierw przycinamy 

górn  p aszczyzn ywop otu, a nast pnie 

powierzchnie boczne. Nie nale y ci  „pod 

w os”, poniewa  nie uzyskamy w ten sposób 

g adkiej powierzchni ywop otu.

Sprz t odpowiedni do ci cia to pi y, seka-

tory i no yce. W przypadku cienkich i nie-

zdrewnia ych ga zek bardzo dobrze spraw-

dz  si  no yce elektryczne. Je li p dy s

grubsze lub zdrewnia e, potrzebny jest seka-

tor r czny. Do ci cia konarów niezb dna jest 

pi a r czna lub pilarka. Narz dzia musz

by  ostre – powierzchnia rany b dzie g adka 

i szybko si  zagoi. 
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Jakich ro lin si  nie 
przycina?
Je li korona drzewa zosta a uformowana 

w szkó ce, unikamy ci cia we w asnym za-

kresie. Usuwamy jedynie p dy konkuruj -

ce z przewodnikiem i wyrastaj ce w sposób 

niew a ciwy. Warto pami ta , e przycina-

nie le znosz  iglaki.

 Miejmy na uwadze, e rany po ci ciu nie-

których krzewów wyj tkowo le si  goj . Do 

gatunków tych nale : azalia, ketmia syryj-

ska, klon palmowy, magnolia, oczar, peruko-

wiec podolski, ró anecznik, sumak octowiec, 

wido liwa, wawrzynek wilcze yko i z oto-

kap.

3 Przekrój przez pie  z widocznym uk adem 

tkanek. Linia ci g a oznacza w a ciw  lini  ci cia. 

Ci cie wzd u  linii przerywanej spowodowa oby 

uszkodzenie tkanek pnia

5 Niew a ciwe ci cie od góry, które zwykle 

prowadzi do oderwania p ata kory pod konarem

4 Etapy usuwania grubych konarów: najpierw wykonujemy naci cie od do u – do po owy konaru (a), 

nast pnie od góry (b), a na ko cu wyrównujemy powierzchni  ci cia (c)

a b c

 Narz dzia do ci cia krzewów: lekkie i por czne 

urz dzenia akumulatorowe – no yce (a) odpowied-

nie do precyzyjnego przycinania ro lin, sekator 

(b) doskona y do ci cia ywop otów oraz sekator 

r czny

a

b

c
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