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Ci´cie letnie

roÊlin sadowniczych

Na dzia∏kach uprawiamy roÊliny sadownicze nale˝àce do 3 grup:
drzewa ziarnkowe (jab∏onie i grusze), drzewa pestkowe
(Êliwy, wiÊnie, czereÊnie, brzoskwinie, morele), krzewy owocowe
(porzeczki, agrest, maliny, je˝yny, aronia, jagoda kamczacka,
winoroÊl i inne). Ka˝dy gatunek drzew i krzewów mo˝e byç ci´ty
z po˝ytkiem w okresie lata lub jesieni.

Dlaczego warto ciàç latem?

m Dla zdrowia roÊlin W okresie ch∏odnej i wilgotnej pogody, czyli od
póênej jesieni do maja, grzyby chorobotwórcze rozwijajàce si´ na korze
i drewnie wytwarzajà obficie zarodniki, które kie∏kujà w miejscach podatnych na infekcj´ (Êlady po opad∏ych liÊciach, p´kni´cia kory po mrozie,
skaleczenia kory, rany po ci´ciu). Najbardziej nara˝one na infekcje sà drzewa pestkowe i dlatego poleca si´ ciàç je latem, po zerwaniu owoców, a nie
na przedwioÊniu – w okresie wi´kszego zagro˝enia infekcjà.
Drzewa ziarnkowe (jab∏onie i grusze) majà d∏ugi okres dojrzewania owoców, tote˝ rzadko wycina si´ latem ga∏´zie z wyjàtkiem tych, które nagle zamierajà pora˝one przez choroby. Wycinanie zamierajàcych ga∏´zi i ich
utylizacja zapobiegajà dalszemu rozwojowi choroby. U jab∏oni ∏atwo zauwa˝yç wierzcho∏ki przyrostów letnich z obfitym, bia∏ym, màczystym nalotem. To niszczàcy p´dy grzyb màczniaka jab∏oni. Wycinamy pora˝one
p´dy i wrzucamy je do kompostu lub utylizujemy w inny sposób.
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Warto wiedzieç, ˝e…Wszystkie drzewa pestkowe sà bardziej nara˝one na choroby kory i drewna ni˝ drzewa ziarnkowe, z tego powodu sà
krótkowieczne. Najcz´Êciej ulegajà one chorobie grzybowej zwanej moniliozà (brunatna zgnilizna owoców drzew pestkowych) oraz rakowi bakteryjnemu drzew pestkowych. Monilioza widoczna jest najcz´Êciej na wiÊniach
i morelach w okresie kwitnienia drzew i tu˝ po nim. P´dy i ga∏´zie nagle
zamierajà wraz z kwiatami i m∏odymi liÊçmi. Pora˝one p´dy nale˝y niezw∏ocznie wycinaç i utylizowaç. Rak jest najbardziej widoczny na czereÊniach. Kora wyglàda jak spuchni´ta, wycieka spod niej sok i guma,
powstajà rozleg∏e rany prowadzàce do zamierania ga∏´zi, konarów, a nawet ca∏ych drzew. Pora˝onà kor´ nale˝y wycinaç do zdrowej tkanki i zasmarowaç dost´pnymi preparatami do leczenia ran. Zasychajàce ga∏´zie
trzeba jak najwczeÊniej wyciàç i usunàç z dzia∏ki.
m Dla ograniczenia rozmiaru korony Po ci´ciu letnim drzewo nie roÊnie
tak silnie, jak po ci´ciu zimowym.
m Dla wykorzystania wolnego czasu Latem mamy wi´cej czasu ni˝ wczesnà wiosnà i warto go spo˝ytkowaç na ci´cie drzew i krzewów.

Jak ciàç?
Jab∏onie i grusze Ich ci´cie jest ograniczone latem do wycinania tak
zwanych wilków, poniewa˝ owoce pozostajà na drzewach nawet do póênej jesieni, wi´c nie mo˝na wycinaç ga∏àzek z owocami. JeÊli jab∏onie lub
grusze by∏y ci´te mocno na wiosn´,
a to na wierzcho∏ku koron mogà wyrosnàç silne, pionowe p´dy zwane wilkami. Wilki sà reakcjà drzewa na
ci´cie wiosenne. Drzewo stara si´ odJab∏oƒ: a. przed ci´ciem b. po wyci´ciu wilków
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WiÊnia: a. przed ci´ciem b. po ci´ciu
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budowaç jak najszybciej wyci´te ga∏´zie. Z punktu widzenia fizjologii drzewa, wilki nie sà szkodliwe. Jednak kiedy wyrosnà jak las na wierzcho∏ku, to
zacieniajà koron´ i ujemnie wp∏ywajà na jakoÊç owoców, które z braku
s∏oƒca sà mniej rumiane i smaczne. Wilki na jab∏oniach i gruszach wycinamy od VIII do po∏owy IX. Im odmiana wczeÊniej dojrzewa, tym wczeÊniej
trzeba wilki wycinaç. Przy wycinaniu wilków oszcz´dzamy przyrosty s∏abe,
krótkie (do 40 cm), rosnàce skoÊnie, albo wygi´te w formie ∏uku, gdy˝ p´dy takie zawiàzujà pàki kwiatowe i owocujà w nast´pnym roku.
WiÊnie i czereÊnie JeÊli po zebraniu owoców przeÊwietlimy wiÊnie lub
czereÊnie, to stworzymy korony podatne na przenikanie Êwiat∏a s∏onecznego i przewiewne. Grzyby chorobotwórcze trafià na niesprzyjajàce warunki
do rozwoju, w efekcie drzewa b´dà zdrowsze. W sadach towarowych
oprócz przeÊwietlania czereÊni po zerwaniu owoców, sadownicy wycinajà
grube konary, albo je skracajà, a tak˝e Êcinajà wierzcho∏ki drzew w celu
ograniczenia rozpi´toÊci i wysokoÊci koron. Takie ci´cie mo˝na tak˝e wykonaç na dzia∏ce, gdy czereÊnia sta∏a si´ zbyt du˝a. W uprawie wiÊni,
oprócz przeÊwietlania, warto skracaç wierzcho∏ki konarów, aby drzewa si´
odm∏odzi∏y i wyda∏y du˝o przyrostów rocznych. WiÊnia owocuje najobficiej na m∏odych przyrostach.
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CzereÊnia: a. przed ci´ciem b. po ci´ciu

Brzoskwinie W naszym klimacie sà krótkowieczne z powodu s∏abego
wzrostu p´dów u podstawy korony i zamierania dolnych ga∏´zi. P´dy rosnà natomiast silnie u wierzcho∏ka, co sprawia, ˝e nie mo˝emy si´gnàç,
aby opryskaç wierzcho∏ek przeciw k´dzierzawoÊci liÊci brzoskwiƒ, ani zeBrzoskwinia: a. przed ci´ciem b. po ci´ciu
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Porzeczka czarna po ci´ciu
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braç owoców ze szczytu korony.
Aby pobudziç wzrost p´dów u
podstawy korony, warto wyciàç
w lipcu najsilniejsze przyrosty u
jej szczytu. W ten sposób drzewo b´dzie ni˝sze i bardziej dost´pne do piel´gnacji i zrywania
owoców.
Orzechy w∏oskie Rzadko wymagajà ci´cia, lecz warto wiedzieç, ˝e ci´cie znoszà bardzo
W celu ograniczenia wielkoÊci korony mo˝na
dobrze. JeÊli drzewo jest zbyt skróciç konary orzecha w∏oskiego w sierpniu
wysokie lub ma zbyt obszernà
koron´, to mo˝na jego rozmiary ograniczyç przez skrócenie konarów. Ci´cie wykonujemy w VIII–IX. Ci´cie wiosenne nie jest wskazane, bo z ran b´dzie ciek∏o przez d∏ugi czas.
Porzeczki czarne Mo˝na je ciàç ju˝ od sierpnia. Krzewy owocujà najobficiej na p´dach rocznych i dwuletnich. Po zerwaniu owoców wycinamy kilka p´dów najstarszych, aby stworzyç warunki do wyrastania nowych
przyrostów. Wycinamy równie˝ przyrosty p∏o˝àce si´ po ziemi.
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Porzeczki czerwone i bia∏e Owocujà na p´dach starszych ni˝ porzeczki czarne, tote˝ odm∏adzamy je mniej intensywnie. Dopuszczamy obecnoÊç w krzewie nie tylko p´dów rocznych i dwuletnich lecz tak˝e trzyletnich
i czteroletnich. To nie znaczy, ˝e krzew ma byç nadmiernie zag´szczony.
Krzew luêny dostarczy dorodnych owoców. W krzewie g´stym owoce b´dà drobne i podatne na gnicie z powodu du˝ej wilgoci. Zag´szczenie krzewu regulujemy ci´ciem, usuwamy p´dy pok∏adajàce si´ na ziemi.
Szczególnie okaza∏e owoce porzeczek czerwonych mo˝na uzyskaç prowadzàc krzewy z jednym tylko p´dem g∏ównym przywiàzanym do tyczki
bambusowej. Przy tym sposobie stosuje si´ zawsze dwukrotne ci´cie przyrostów bocznych: jedno ci´cie na wiosn´ i drugie – w VI–VII.
Agrest Zbieramy go ju˝ w czerwcu. Mamy ca∏e lato do dyspozycji, aby
go odpowiednio przyciàç. Wycinamy p´dy p∏o˝àce si´ po ziemi, cienkie,
krzywe przyrosty ze Êrodka krzewów, które rodzà owoce miernej jakoÊci.
Pozostawiamy w krzewie p´dy grube, niektóre rozga∏´zione. Na p´dach
rozga∏´zionych wycinamy drobne odrosty. Po takim ci´ciu krzew b´dzie
luêny, przejrzysty, uporzàdkowany, ∏atwy do zrywania owoców. JeÊli agrest
uprawiany jest w formie piennej, to korony trzeba przeÊwietlaç podobnie jak
u agrestu prowadzonego w formie krzewu.
Aronia M∏ode krzewy majà regularny pokrój i nie wymagajà ci´cia. Stare, wyrastajà niekiedy zbyt wysoko. JeÊli pragniemy je obni˝yç, to wycinamy ze Êrodka krzewu, przy ziemi, najsilniejsze przyrosty, a zostawiamy
s∏absze.
Je˝yny ¸oz´ rozpinamy wiosnà na drutach lub na innej konstrukcji. Owoce dojrzewajà w VIII–IX. Po owocowaniu ∏oza stopniowo zamiera. Trzeba jà
wyciàç przed zimà i zrobiç miejsce dla m∏odej ∏ozy wyros∏ej latem. T´ ∏oz´
przed zimà uk∏adamy na ziemi i przykrywamy np. s∏omà.
Borówka wysoka Nie wszyscy wiedzà, ˝e trzeba jà ciàç. Borówka ci´ta
owocuje znacznie obficiej ni˝ nieci´ta. Co roku, po zerwaniu wszystkich
owoców, wycinamy w VIII–IX kilka najstarszych ga∏àzek w krzewie i zostawiamy ga∏àzki m∏ode. JeÊli nie wykonamy ci´cia w tym czasie, to trzeba
ciàç krzew na wiosn´.
Suchodrzew To tzw. jagoda kamczacka. Tak˝e wymaga ci´cia, poniewa˝ niektóre p´dy pok∏adajà si´ na ziemi, zaÊ inne sà tak st∏oczone, ˝e
trudno z nich zebraç owoce. Co roku warto latem wyciàç ga∏àzki p∏o˝àce
si´ na ziemi i najstarsze ze Êrodka krzewu. JeÊli ci´cie wykonamy wkrótce
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Przy uprawie malin dojrzewajàcych latem, pami´tajmy o wycinaniu starych p´dów
po zerwaniu wszystkich owoców

dzia∏ka doskona∏a

po zebraniu owoców, to pobudzimy krzew do wydania nowych, mocnych
p´dów rodzàcych okaza∏e owoce.
WinoroÊl Wszystkie pnàcza owocowe przycina si´ bardzo silnie na wiosn´, a dodatkowo uzupe∏nia si´ ci´cie latem. Na wiosn´ wycina si´ oko∏o
90% ∏ozy. Zostawia si´ 1–2 odcinki ∏ozy z kilkoma pàkami. Pnàcza rosnà
bardzo intensywnie, tote˝ nowe latoroÊle tworzà cz´sto nadmierny gàszcz.
Dla jakoÊci owoców zb´dne sà tak zwane pasierby czyli rozga∏´zienia drugiego rz´du rozwijajàce si´ na latoroÊlach owocujàcych. Pasierby i nadmiar nieowocujàcych latoroÊli wycinamy od VII do IX.
Maliny Muszà byç ci´te na wiosn´, latem lub jesienià. Obecnie mamy
w uprawie maliny owocujàce na p´dach rocznych lub owocujàce na p´dach dwuletnich. Pierwsze z nich (np. Polka, Polana, Laszka) dojrzewajà od
koƒca sierpnia a˝ do jesiennych przymrozków. Po zebraniu ostatnich owoców Êcinamy p´dy tu˝ nad ziemià. JeÊli tego nie zrobimy jesienià, to przycinamy je na wiosn´. Maliny owocujàce na p´dach dwuletnich (np. Malling
Promise) po zerwaniu owoców w VI–VII, trzeba przyciàç. Wycinamy przy
ziemi p´dy, które owocowa∏y i zaczynajà zasychaç. M∏ode, nowe p´dy
przerzedzamy, zostawiajàc je co 10 cm jeden od drugiego i przywiàzujemy
do poziomego drutu rozpi´tego mi´dzy palikami. Ci´cie malin jest bardzo
wa˝nym zabiegiem chroniàcym je od choroby grzybowej zwanej zamieraniem p´dów malin.

Zabezpieczanie ran
Grzyby chorobotwórcze drzew i krzewów owocowych rozwijajà si´ najlepiej w okresie ch∏odnej
pogody, przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza, na wilgotnej powierzchni liÊci, kory i owoców. Sucha
i s∏oneczna pogoda latem i wczesnà jesienià nie
sprzyja rozwojowi grzybów chorobotwórczych.
Skaleczenia kory i drewna spowodowane ci´ciem szybko wysychajà lub sà zasklepiane od
wewnàtrz przez gumy. Pewnym zagro˝eniem dla
zdrowia drzew sà du˝e skaleczenia po odci´tych
grubych ga∏´ziach – warto je zasklepiç handlowym preparatem do leczenia ran lub bia∏à farbà
emulsyjnà z dodatkiem 1% sadowniczego preparatu miedziowego.

Fot. A. Mika
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Aktinidia ostrolistna Potocznie nazywana jest mini kiwi. Znajduje coraz wi´ksze uznanie jako pnàcze ozdobne do ocieniania tarasów i altanek,
dostarczajàce przy tym bardzo wartoÊciowych owoców. Aktinidia wyglàda
naj∏adniej i owocuje najobficiej jeÊli stare przyrosty sà wycinane, a m∏oda
∏oza rozrasta si´ swobodnie na podporach. Aktinidia musi byç ci´ta przed
zimà. Ci´ta wiosnà obficie „p∏acze”, co os∏abia roÊliny.

Du˝e rany po ci´ciu nale˝y
zasklepiaç preparatami
do leczenia ran

Chcesz wiedzieç wi´cej?
Czytaj miesi´czniki „dzia∏kowiec” i „Mój Ogródek!”, w których zawarta jest rzetelna i aktualna wiedza na temat zagospodarowania i piel´gnacji dzia∏ek.
Uwaga, zamawiajàc teraz pakiet prenumerat obydwu czasopism, zyskujesz
6 miesi´cy prenumeraty „Mój Ogródek” gratis, plus rabaty w sklepie wysyłkowym
na www.dzialkowiecsklep.pl tel. 22 101 34 34!
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