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Prawidłowo uformowana korona drzewa poprzez cięcie

powinna: posiadać silną konstrukcję, zapewniać maksymalny

dostęp światła do jej wnętrza oraz sprzyjać zachowaniu

równowagi między wzrostem a owocowaniem, a w wyniku

tego wydawać corocznie duże plony owoców najlepszej

jakości.





Wpływ cięcia na regularność owocowania 

i jakość owoców

Głównym celem cięcia drzew starszych jest utrzymanie

regularnego owocowania i dobrej jakości owoców.

Zbyt obfity plon w jednym roku - to nie tylko owoce słabej

jakości, lecz także początek owocowania przemiennego.

Owocowanie przemienne, jest wynikiem tworzenia się pąków

kwiatowych latem, w czasie, gdy rozwijają się na nich owoce.

Owoce wydzielają hormony, które hamują proces

formowania się pąków kwiatowych.



Należy pamiętać, że:

Jeśli cięcie jest zbyt silne i wiąże się z widocznym okaleczeniem

drzewa, to może być przyczyną infekcji .

Silne cięcie wykonane przed zimą lub na jej początku osłabia

wytrzymałość mrozową drzew powodując, że są one

podatne na zmarznięcie w temperaturze poniżej -20°C.



FORMY KORON DRZEW OWOCOWYCH

- Jabłoń z natury rozkłada szeroko konary tworząc koronę

kulistą, kulisto-spłaszczoną lub kopulastą ze zwisającymi

gałęziami. Znacznie rzadziej tworzy koronę stożkową lub

odwrotnie stożkową ,

- Grusze formują z reguły korony stożkowe z wyraźnym

konarem centralnym, czyli przewodnikiem.

- Korony szeroko stożkowe ze wzniesionymi konarami spotyka

się najczęściej u czereśni.

- Wiśnie mają najczęściej korony kuliste lub kopulaste ze

zwisającymi gałęziami





-Na działce powinny dominować drzewa z koronami

przewonikowymi, a więc korony wrzecionowe, wysmukła

korona wrzecionowa, korona super-wrzecionowa, korona

osiową i sznur (kordon).

- Koronę kotłową lub bardziej od niej otwartą koronę

pucharową stosuje się przy uprawie brzoskwiń.

- Korona szpalerowa znajduje zastosowanie przy uprawie

brzoskwiń i grusz.









Korona wrzecionowa ma

pierwszy okółek gałęzi od dołu

szeroki (około 2 m), następne

okółki są znacznie węższe.

Wysmukla korona wrzecionowa

ma pierwszy okółek gałęzi od

dołu wąski (około 1 m).







Korona super-

wrzecionowa ma bardzo

wąski pierwszy okółek gałęzi

(0,5-0,8m), a wyżej na

przewodniku są drobne pędy

owoconośne.



Korona osiowa ma przewodnik

(oś), a na niej drobne gałązki

owoconośne, jednakowej

długości od dołu do góry.

Średnica korony waha się od

1 do 1,5 m.





Korona półszpalerowa (szpalerowa swobodna) jest najprostszą

i najłatwiejsza do uformowania spośród wszystkich form

szpalerowych. Nadaje się na podkładkach karłowych i

półkarłowych oraz silnie dla jabłoni rosnących, dla grusz na

pigwie, a także dla śliw, wiśni, czereśni i moreli. Korona ta

składa się z przewodnika i osadzonych na nim poziomo

konarów, rosnących w dwóch przeciwległych kierunkach w linii

rzędu, o szerokości od 1 do 3 m. Drzewka dwuletnie sadzi się w

ten sposób, aby ich najdłuższe pędy boczne, osadzone na

wysokości 50 cm i powyżej, znalazły się w linii rzędu.







Cele cięcia:

Formujące: formowanie kształtu i rozmiaru koron ułatwiające zabiegi  
pielęgnacyjne (oprysk) oraz zbiór; 

Odmładzające:  Im  jest większy udział pędów młodych, tym roślina staje się 
bardziej plenna;

Prześwietlające:  prześwietlanie koron ;
Sanitarne :  usuwanie chorych gałęzi oraz porażonej przez patogeny kory ;

Ograniczenie przemienności owocowania: drzewa  jabłoni cięte regularnie 
owocują corocznie;

Poprawa jakości i wielkości owoców

Utrzymanie odpowiedniej równowagi  między wzrostem a owocowaniem w 
rożnych okresach życia drzew i krzewów jest jednym z głównych zadań cięcia.















Techniki cięcia drzew owocowych



Przy cięciu grubych konarów wykonuje się tak zwane cięcie na

obrączkę, czyli piłuje się konar w tym miejscu, gdzie kończy się

przynasadowe zgrubienie konaru zwane obrączką. Pozostaje

wówczas po cięciu gładka, równa rana, którą można

posmarować emulsją lub balsamem sadowniczym.



Często tnie się drzewa owocowe pozostawiając czop krótki 1-2 cm

u jabłoni i grusz lub długi - do 30 cm u śliw, wiśni, czereśni.

Czopy ułatwiają odrastanie nowych pędów przy cięciu

odnawiającym.

















Po skróceniu w 
ubiegłym roku 
przewodnika na 
jednorocznym 
przyroście 
w jego górnej części 
wyrosły trzy silne 
pędy

Podczas cięcia na 
"klik" usunięto jeden 
silny pęd, jeden 
skrócono na 
jednorocznym 
przyroście, 
pozostawiono słabszy 
pęd zakończony 
pąkiem kwiatowym

Po prawej przewodnik po 
cięciu (metodą na "klik"), 
po lewej drzewo przed 
cięciem



Grusza



Grusza z 
prawidłowo 
wyprowadzoną 
koroną po 
pierwszym roku 
wzrostu



Korona tego drzewka jest 
zbyt zagęszczona i 
nieprawidłowo 
zbudowana

To samo drzewko po cięciu 
— usunięto nadmiar pędów



Dwupiętrowa korona gruszy 
szczepionej na podkładce silnie 
rosnącej —
góra korony jest mocno 
rozbudowana

Grusza po cięciu — górne piętro 
zostało wyraźnie zmniejszone 
w stosunku do piętra dolnego



Korona uformowana po przycięciu wiosną 
wszystkich pędów bocznych



czereśnie





Cięcie czereśni

szpaler









Brzoskwinia







Cięcie krzewów owocowych









leszczyna

forma krzaczasta



leszczyna



leszczyna





Aronia



Borówka wysoka



Krzew z bardzo małą liczbą pąków kwiatowych (a - z lewej) i po silnym cięciu w celu 
wytworzenia długich przyrostów o dostatecznej sile wzrostu (z prawej)

Pęd z drobnymi, licznymi owocami i bez młodych przyrostów (po lewej) nie rokuje dobrej 
jakości owoców ani owocowania w przyszłym roku, dużo większe owoce i młode przyrosty (po 
prawej) — zapowiedź dobrego owocowania w następnym roku



Prowadzenie winorośli - pojedynczy sznur Guyota

1 rok

a. sadzonka posadzona jesienią poprzedniego roku

b. pęd sadzonki skrócony wiosną do 4-5 oczek

c. sadzonka w drugiej połowie maja lub posadzona w maju przed przycięciem

d. roślina po przycięciu - pozostawiamy dwa najsilniejsze pędy



Prowadzenie winorośli - pojedynczy sznur Guyota

2 rok

a. roślina wiosną przed przycięciem.

b. roślina po przycięciu. Jeden z pędów przycina się nad 2-3 oczkiem, drugi pęd 
przygina się poziomo nad ziemią na wysokości wygodnej, ale nie mniej niż 40cm. 

c. roślina latem. Z pnia pozwala się wyrosnąć dwóm pędom (e) na odnowienie. Z łozy 
(f) wyrastają pędy, które skraca się za szóstym liściem licząc od owoców.

d. pędy wyrastające z kątów liściowych skraca się za pierwszym liściem.



Prowadzenie winorośli - pojedynczy sznur Guyota

3 rok i następne lata

a. krzew wiosną. Wycina się całą łozę (d). 

b. krzew po przycięciu. Miejsce łozy (d) zajmuje pęd (f). Drugi pęd (i) przycina 
się na 2-3 oczka

c. krzew latem . Pędy na odtworzenie (h). Pędy owocujące (g) wyrastające z 
łozy przycina się za 6 liściem licząc od grona. Pędy, które nie zawiązały gron 
wyłamuje się całkowicie.



Dwuramienny sznur Guyot’a



Sznur stały (kordon) jednoramienny – forma Casenave
(odpowiedni dla odmian silnie rosnących wymagających 

dłuższego cięcia



Malina





Maliny







Jagoda kamczacka





Narzędzia  do cięcia drzew i krzewów

• Sekatory: zwykłe , oburęczne

• Piły ogrodnicze: lisi ogon, piła kabłonkowa itp.
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Sekatory pneumatyczne



Literatura:

• Augustyn Mika, Cięcie drzew i krzewów owocowych, 

1987

•Augustyn Mika, Sztuka cięcia drzew i krzewów 

owocowych, 2011

•Jean-Yves Prat, Cięcie drzew i krzewów owocowych, 

2005

•Maurer Jung, Drzewa i Krzewy Owocowe:Cięcie, Zabiegi 

Pielęgnacyjne, Zestawienie Odmian, 2010

•Sarwa Andrzej, Szlachetne i dzikie drzewa, krzewy i 

pnącza owocowe. Uprawa i pielęgnacja



Dziękuję za uwagę


