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prof. Augustyn Mika, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dla cze go war to ciàç la tem?
m Dla zdro wia ro Êlin W okre sie ch∏od nej i wil got nej po go dy, czy li od

póê nej je sie ni do ma ja, grzy by cho ro bo twór cze roz wi ja jà ce si´ na ko rze 
i drew nie wy twa rza jà ob fi cie za rod ni ki, któ re kie∏ ku jà w miej scach po dat -
nych na in fek cj´ (Êla dy po opa d∏ych li Êciach, p´k ni´ cia ko ry po mro zie,
ska le cze nia ko ry, ra ny po ci´ ciu). Naj bar dziej na ra ̋ o ne na in fek cje sà drze -
wa pest ko we i dla te go po le ca si´ ciàç je la tem, po ze rwa niu owo ców, a nie
na przed wio Êniu – w okre sie wi´k sze go za gro ̋ e nia in fek cjà.

Drze wa ziarn ko we (ja b∏o nie i gru sze) ma jà d∏u gi okres doj rze wa nia owo -
ców, to te˝ rzad ko wy ci na si´ la tem ga ∏´ zie z wy jàt kiem tych, któ re na gle za -
mie ra jà po ra ̋ o ne przez cho ro by. Wy ci na nie za mie ra jà cych ga ∏´ zi i ich
uty li za cja za po bie ga jà dal sze mu roz wo jo wi cho ro by. U ja b∏o ni ∏a two za -
uwa ̋ yç wierz cho∏ ki przy ro stów let nich z ob fi tym, bia ∏ym, mà czy stym na lo -
tem. To nisz czà cy p´ dy grzyb màcz nia ka ja b∏o ni. Wy ci na my po ra ̋ o ne
p´ dy i wrzu ca my je do kom po stu lub uty li zu je my w in ny spo sób.

Na dzia∏ kach upra wia my ro Êli ny sa dow ni cze na le ̋ à ce do 3 grup:
drze wa ziarn ko we (ja b∏o nie i gru sze), drze wa pest ko we 

(Êli wy, wi Ênie, cze re Ênie, brzo skwi nie, mo re le), krze wy owo co we
(po rzecz ki, agrest, ma li ny, je ̋ y ny, aro nia, ja go da kam czac ka, 

wi no roÊl i in ne). Ka˝ dy ga tu nek drzew i krze wów mo ̋ e byç ci´ ty 
z po ̋ yt kiem w okre sie la ta lub je sie ni.

Ci´cie letnie
roÊlin sadowniczych
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a War to wie dzieç, ˝e…Wszyst kie drze wa pest ko we sà bar dziej na ra -
˝o ne na cho ro by ko ry i drew na ni˝ drze wa ziarn ko we, z te go po wo du sà
krót ko wiecz ne. Naj cz´ Êciej ule ga jà one cho ro bie grzy bo wej zwa nej mo ni -
lio zà (bru nat na zgni li zna owo ców drzew pest ko wych) oraz ra ko wi bak te ryj -
ne mu drzew pest ko wych. Mo ni lio za wi docz na jest naj cz´ Êciej na wi Êniach
i mo re lach w okre sie kwit nie nia drzew i tu˝ po nim. P´ dy i ga ∏´ zie na gle
za mie ra jà wraz z kwia ta mi i m∏o dy mi li Êç mi. Po ra ̋ o ne p´ dy na le ̋ y nie -
zw∏ocz nie wy ci naç i uty li zo waç. Rak jest naj bar dziej wi docz ny na cze re -
Êniach. Ko ra wy glà da jak spuch ni´ ta, wy cie ka spod niej sok i gu ma,
po wsta jà roz le g∏e ra ny pro wa dzà ce do za mie ra nia ga ∏´ zi, ko na rów, a na -
wet ca ∏ych drzew. Po ra ̋ o nà ko r´ na le ̋ y wy ci naç do zdro wej tkan ki i za -
sma ro waç do st´p ny mi pre pa ra ta mi do le cze nia ran. Za sy cha jà ce ga ∏´ zie
trze ba jak naj wcze Êniej wy ciàç i usu nàç z dzia∏ ki.
m Dla ogra ni cze nia roz mia ru ko ro ny Po ci´ ciu let nim drze wo nie ro Ênie

tak sil nie, jak po ci´ ciu zi mo wym. 
m Dla wy ko rzy sta nia wol ne go cza su La tem ma my wi´ cej cza su ni˝ wcze -

snà wio snà i war to go spo ̋ yt ko waç na ci´ cie drzew i krze wów.

Jak ciàç?
Ja b∏o nie i gru sze Ich ci´ cie jest ogra ni czo ne la tem do wy ci na nia tak

zwa nych wil ków, po nie wa˝ owo ce po zo sta jà na drze wach na wet do póê -
nej je sie ni, wi´c nie mo˝ na wy ci naç ga ∏à zek z owo ca mi. Je Êli ja b∏o nie lub

gru sze by ∏y ci´ te moc no na wio sn´,
to na wierz cho∏ ku ko ron mo gà wy ro -
snàç sil ne, pio no we p´ dy zwa ne wil -
ka mi. Wil ki sà re ak cjà drze wa na
ci´ cie wio sen ne. Drze wo sta ra si´ od -

Ja b∏oƒ: a. przed ci´ ciem b. po wy ci´ ciu wil ków

a

b



bu do waç jak naj szyb ciej wy ci´ te ga ∏´ zie. Z punk tu wi dze nia fi zjo lo gii drze -
wa, wil ki nie sà szko dli we. Jed nak kie dy wy ro snà jak las na wierz cho∏ ku, to
za cie nia jà ko ro n´ i ujem nie wp∏y wa jà na ja koÊç owo ców, któ re z bra ku
s∏oƒ ca sà mniej ru mia ne i smacz ne. Wil ki na ja b∏o niach i gru szach wy ci na -
my od VIII do po ∏o wy IX. Im od mia na wcze Êniej doj rze wa, tym wcze Êniej
trze ba wil ki wy ci naç. Przy wy ci na niu wil ków oszcz´ dza my przy ro sty s∏a be,
krót kie (do 40 cm), ro snà ce sko Ênie, al bo wy gi´ te w for mie ∏u ku, gdy˝ p´ -
dy ta kie za wià zu jà pà ki kwia to we i owo cu jà w na st´p nym ro ku.

Wi Ênie i cze re Ênie Je Êli po ze bra niu owo ców prze Êwie tli my wi Ênie lub
cze re Ênie, to stwo rzy my ko ro ny po dat ne na prze ni ka nie Êwia t∏a s∏o necz ne -
go i prze wiew ne. Grzy by cho ro bo twór cze tra fià na nie sprzy ja jà ce wa run ki
do roz wo ju, w efek cie drze wa b´ dà zdrow sze. W sa dach to wa ro wych
oprócz prze Êwie tla nia cze re Êni po ze rwa niu owo ców, sa dow ni cy wy ci na jà
gru be ko na ry, al bo je skra ca jà, a tak ̋ e Êci na jà wierz cho∏ ki drzew w ce lu
ogra ni cze nia roz pi´ to Êci i wy so ko Êci ko ron. Ta kie ci´ cie mo˝ na tak ̋ e wy -
ko naç na dzia∏ ce, gdy cze re Ênia sta ∏a si´ zbyt du ̋ a. W upra wie wi Êni,
oprócz prze Êwie tla nia, war to skra caç wierz cho∏ ki ko na rów, aby drze wa si´
od m∏o dzi ∏y i wy da ∏y du ̋ o przy ro stów rocz nych. Wi Ênia owo cu je naj ob fi -
ciej na m∏o dych przy ro stach.
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Wi Ênia: a. przed ci´ ciem b. po ci´ ciu
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Brzo skwi nie W na szym kli ma cie sà krót ko wiecz ne z po wo du s∏a be go
wzro stu p´ dów u pod sta wy ko ro ny i za mie ra nia dol nych ga ∏´ zi. P´ dy ro -
snà na to miast sil nie u wierz cho∏ ka, co spra wia, ˝e nie mo ̋ e my si´ gnàç,
aby opry skaç wierz cho ∏ek prze ciw k´ dzie rza wo Êci li Êci brzo skwiƒ, ani ze -

Cze re Ênia: a. przed ci´ ciem b. po ci´ ciu

Brzo skwi nia: a. przed ci´ ciem b. po ci´ ciu

a b

a b



braç owo ców ze szczy tu ko ro ny.
Aby po bu dziç wzrost p´ dów u
pod sta wy ko ro ny, war to wy ciàç
w lip cu naj sil niej sze przy ro sty u
jej szczy tu. W ten spo sób drze -
wo b´ dzie ni˝ sze i bar dziej do -
st´p ne do pie l´ gna cji i zry wa nia
owo ców.

Orze chy w∏o skie Rzad ko wy -
ma ga jà ci´ cia, lecz war to wie -
dzieç, ˝e ci´ cie zno szà bar dzo
do brze. Je Êli drze wo jest zbyt
wy so kie lub ma zbyt ob szer nà
ko ro n´, to mo˝ na je go roz mia ry ogra ni czyç przez skró ce nie ko na rów. Ci´ -
cie wy ko nu je my w VIII–IX. Ci´ cie wio sen ne nie jest wska za ne, bo z ran b´ -
dzie cie k∏o przez d∏u gi czas.

Po rzecz ki czar ne Mo˝ na je ciàç ju˝ od sierp nia. Krze wy owo cu jà naj ob -
fi ciej na p´ dach rocz nych i dwu let nich. Po ze rwa niu owo ców wy ci na my kil -
ka p´ dów naj star szych, aby stwo rzyç wa run ki do wy ra sta nia no wych
przy ro stów. Wy ci na my rów nie˝ przy ro sty p∏o ̋ à ce si´ po zie mi.
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W ce lu ogra ni cze nia wiel ko Êci ko ro ny mo˝ na
skró ciç ko na ry orze cha w∏o skie go w sierp niu

Po rzecz ka czar na po ci´ ciu
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a Po rzecz ki czer wo ne i bia ∏e Owo cu jà na p´ dach star szych ni˝ po rzecz -
ki czar ne, to te˝ od m∏a dza my je mniej in ten syw nie. Do pusz cza my obec -
noÊç w krze wie nie tyl ko p´ dów rocz nych i dwu let nich lecz tak ̋ e trzy let nich
i czte ro let nich. To nie zna czy, ˝e krzew ma byç nad mier nie za g´sz czo ny.
Krzew luê ny do star czy do rod nych owo ców. W krze wie g´ stym owo ce b´ -
dà drob ne i po dat ne na gni cie z po wo du du ̋ ej wil go ci. Za g´sz cze nie krze -
wu re gu lu je my ci´ ciem, usu wa my p´ dy po k∏a da jà ce si´ na zie mi.

Szcze gól nie oka za ∏e owo ce po rze czek czer wo nych mo˝ na uzy skaç pro -
wa dzàc krze wy z jed nym tyl ko p´ dem g∏ów nym przy wià za nym do tycz ki
bam bu so wej. Przy tym spo so bie sto su je si´ za wsze dwu krot ne ci´ cie przy -
ro stów bocz nych: jed no ci´ cie na wio sn´ i dru gie – w VI–VII.

Agrest Zbie ra my go ju˝ w czerw cu. Ma my ca ∏e la to do dys po zy cji, aby
go od po wied nio przy ciàç. Wy ci na my p´ dy p∏o ̋ à ce si´ po zie mi, cien kie,
krzy we przy ro sty ze Êrod ka krze wów, któ re ro dzà owo ce mier nej ja ko Êci.
Po zo sta wia my w krze wie p´ dy gru be, nie któ re roz ga ∏´ zio ne. Na p´ dach
roz ga ∏´ zio nych wy ci na my drob ne od ro sty. Po ta kim ci´ ciu krzew b´ dzie
luê ny, przej rzy sty, upo rzàd ko wa ny, ∏a twy do zry wa nia owo ców. Je Êli agrest
upra wia ny jest w for mie pien nej, to ko ro ny trze ba prze Êwie tlaç po dob nie jak
u agre stu pro wa dzo ne go w for mie krze wu.

Aro nia M∏o de krze wy ma jà re gu lar ny po krój i nie wy ma ga jà ci´ cia. Sta -
re, wy ra sta jà nie kie dy zbyt wy so ko. Je Êli pra gnie my je ob ni ̋ yç, to wy ci na -
my ze Êrod ka krze wu, przy zie mi, naj sil niej sze przy ro sty, a zo sta wia my
s∏ab sze.

Je ̋ y ny ¸o z´ roz pi na my wio snà na dru tach lub na in nej kon struk cji. Owo -
ce doj rze wa jà w VIII–IX. Po owo co wa niu ∏o za stop nio wo za mie ra. Trze ba jà
wy ciàç przed zi mà i zro biç miej sce dla m∏o dej ∏o zy wy ro s∏ej la tem. T́  ∏o z´
przed zi mà uk∏a da my na zie mi i przy kry wa my np. s∏o mà.

Bo rów ka wy so ka Nie wszy scy wie dzà, ˝e trze ba jà ciàç. Bo rów ka ci´ ta
owo cu je znacz nie ob fi ciej ni˝ nie ci´ ta. Co ro ku, po ze rwa niu wszyst kich
owo ców, wy ci na my w VIII–IX kil ka naj star szych ga ∏à zek w krze wie i zo sta -
wia my ga ∏àz ki m∏o de. Je Êli nie wy ko na my ci´ cia w tym cza sie, to trze ba
ciàç krzew na wio sn´.

Su cho drzew To tzw. ja go da kam czac ka. Tak ̋ e wy ma ga ci´ cia, po nie -
wa˝ nie któ re p´ dy po k∏a da jà si´ na zie mi, zaÊ in ne sà tak st∏o czo ne, ˝e
trud no z nich ze braç owo ce. Co ro ku war to la tem wy ciàç ga ∏àz ki p∏o ̋ à ce
si´ na zie mi i naj star sze ze Êrod ka krze wu. Je Êli ci´ cie wy ko na my wkrót ce
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apo ze bra niu owo ców, to po bu dzi my krzew do wy da nia no wych, moc nych
p´ dów ro dzà cych oka za ∏e owo ce.

Wi no roÊl Wszyst kie pnà cza owo co we przy ci na si´ bar dzo sil nie na wio -
sn´, a do dat ko wo uzu pe∏ nia si´ ci´ cie la tem. Na wio sn´ wy ci na si´ oko ∏o
90% ∏o zy. Zo sta wia si´ 1–2 od cin ki ∏o zy z kil ko ma pà ka mi. Pnà cza ro snà
bar dzo in ten syw nie, to te˝ no we la to ro Êle two rzà cz´ sto nad mier ny gàszcz.
Dla ja ko Êci owo ców zb´d ne sà tak zwa ne pa sier by czy li roz ga ∏´ zie nia dru -
gie go rz´ du roz wi ja jà ce si´ na la to ro Êlach owo cu jà cych. Pa sier by i nad -
miar nie owo cu jà cych la to ro Êli wy ci na my od VII do IX.

Ma li ny Mu szà byç ci´ te na wio sn´, la tem lub je sie nià. Obec nie ma my
w upra wie ma li ny owo cu jà ce na p´ dach rocz nych lub owo cu jà ce na p´ -
dach dwu let nich. Pierw sze z nich (np. Po lka, Po la na, Lasz ka) doj rze wa jà od
koƒ ca sierp nia a˝ do je sien nych przy mroz ków. Po ze bra niu ostat nich owo -
ców Êci na my p´ dy tu˝ nad zie mià. Je Êli te go nie zro bi my je sie nià, to przy -
ci na my je na wio sn´. Ma li ny owo cu jà ce na p´ dach dwu let nich (np. Mal ling
Pro mi se) po ze rwa niu owo ców w VI–VII, trze ba przy ciàç. Wy ci na my przy
zie mi p´ dy, któ re owo co wa ∏y i za czy na jà za sy chaç. M∏o de, no we p´ dy
prze rze dza my, zo sta wia jàc je co 10 cm je den od dru gie go i przy wià zu je my
do po zio me go dru tu roz pi´ te go mi´ dzy pa li ka mi. Ci´ cie ma lin jest bar dzo
wa˝ nym za bie giem chro nià cym je od cho ro by grzy bo wej zwa nej za mie ra -
niem p´ dów ma lin.

Przy upra wie ma lin doj rze wa jà cych la tem, pa mi´ taj my o wy ci na niu sta rych p´ dów 
po ze rwa niu wszyst kich owo ców
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Za bez pie cza nie ran 
Grzy by cho ro bo twór cze drzew i krze wów owo -

co wych roz wi ja jà si´ naj le piej w okre sie ch∏od nej
po go dy, przy du ̋ ej wil got no Êci po wie trza, na wil -
got nej po wierzch ni li Êci, ko ry i owo ców. Su cha 
i s∏o necz na po go da la tem i wcze snà je sie nià nie
sprzy ja roz wo jo wi grzy bów cho ro bo twór czych.
Ska le cze nia ko ry i drew na spo wo do wa ne ci´ -
ciem szyb ko wy sy cha jà lub sà za skle pia ne od
we wnàtrz przez gu my. Pew nym za gro ̋ e niem dla
zdro wia drzew sà du ̋ e ska le cze nia po od ci´ tych
gru bych ga ∏´ ziach – war to je za skle piç han dlo -
wym pre pa ra tem do le cze nia ran lub bia ∏à far bà
emul syj nà z do dat kiem 1% sa dow ni cze go pre pa -
ra tu mie dzio we go.

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 sklepie wysyłkowym
na www.dzial ko wiec sklep.pl tel. 22 101 34 34! 

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 978-83-63544-24-9

Du ̋ e ra ny po ci´ ciu na le ̋ y 
za skle piaç pre pa ra ta mi 
do le cze nia ran

Fot. A
. M

ika

Ak ti ni dia ostro list na Po tocz nie na zy wa na jest mi ni ki wi. Znaj du je co -
raz wi´k sze uzna nie ja ko pnà cze ozdob ne do ocie nia nia ta ra sów i al ta nek,
do star cza jà ce przy tym bar dzo war to Êcio wych owo ców. Ak ti ni dia wy glà da
naj ∏ad niej i owo cu je naj ob fi ciej je Êli sta re przy ro sty sà wy ci na ne, a m∏o da
∏o za roz ra sta si´ swo bod nie na pod po rach. Ak ti ni dia mu si byç ci´ ta przed
zi mà. Ci´ ta wio snà ob fi cie „p∏a cze”, co os∏a bia ro Êli ny. 


