Jak ograniczać
siłę wzrostu drzew?

I. PRZYGINANIE PĘDÓW
Termin zabiegu: wiosna, do końca czerwca
Metoda wykonania: pędy, które chcemy przygiąć
przywiązujemy sznurkiem w 1/3 długości, licząc od
podstawy pędu, do pnia. Pętle wiążemy luźno, aby
.sznurek nie zacisnął się i nie wrzynał się w grubiejący pęd.
Można wykorzystać również cieżąrki betonowe lub
przygotowane z woreczków wypełnionych piaskiem. Aby
zapobiec przechyleniu się drzewka, przed powieszeniem
ciężarków powinno ono być przwiązane do palików.
Przyginając pędy wykorzystujemy działanie sił ciążenia.
Przygięte pędy poziomo rosną słabiej niż te pionowe,
dając najsilniejsze przyrosty u podstawy, najslabsze w
środku i nieco silniejsze u wierzchołka. W pedach
przygiętych do położenia poziomego dochodzi do
częściowego zgniecenia wiązek przewodzących. Zmiany
te powodują u młodych drzew lepsze zawiązywanie się
pąków kwiatowych = większe plony i przyśpieszenie
wejścia w okres owocowania.

III. NACINANIE PNIA
Termin: wiosna, tuż przed kwitnieniem drzew
Uwaga: metoda stosowana wyłacznie w przypadku
drzew jabłoni i gruszy
Metoda wykonania: na pniu wykonuje się poprzeczne
nacięcie piłką głębokości około 3 cm. Przeważnie
wykonuje się naciecia z dwóch stron (pierwsze niżej
drugie nieco wyżej, aby za mocno nie osłabiać pnia w
jednym miejscu. Cięcie wykonuje się skośnie do góry
– zapobiega gromadzeniu się wody w powstałej szparze.
Miejsce cięcia nie smaruje się żadną maścią.
Nacinanie pnia utrudnia swobodny przepływ składników
pokarmowych. Po 2 latach zabieg należy powtórzyć.

II. OBRĄCZKOWANIE
Termin: maj (po ruszeniu soków)
Uwaga: metoda stosowana wyłacznie w przypadku
drzew jabłoni i gruszy
Metoda wykonania: w okół pnia lub konaru
wykonujemy dwa równoległe nacięcia. Następnie
usuwamy z pnia warstwę kory w kształce
pierścienia pozostawiając tzw. mostek (1-2 cm
kawałka nieściągniętej kory). Miejsce po
ściągniętej korze należy zasmarować środkiem do
zabezpieczania ran po cięciu.
Lub: poprzez uciskanie kory obrączką z drutu lub
sznurka. Takie obrączki należy usunąć po kilku
miesiącach gdyż mogą spowodować odcięcie
konaru i jego odłamanie się.
Obrączkowanie utrudnia swobodny przepływ
składników pokarmowych. Drzewa takie lepiej
zawiązują owoce a przyrosty mają krótsze i
cieńsze. Drzewa mogą nie dorastać do wymaganej
wielkości.




brak lub słabe owocowanie pobudza
drzewo do wzrostu
obfite owocowanie hamuje jego wzrost

IV. CIĘCIE KORZENI
Termin: wiosna – kwiecień
Metoda wykonania: wokół pnia drzewa, w odległości 50-70 cm, wykopuje się rowek na głębokości 30 cm.
Następnie za pomocą szpadla lub siekierki przecina się wyrastajace korzenie.
Cięcie korzeni ogranicza wzrost drzew w 20-50%. W wyniku przycinania część nadziemna rośnie słabiej
(w szczególności dlugopędy), wzrost wegetatywny drzewa nastawiony jest na odtworzenie systemu
korzeniowego.

V. Cięcie po kwitnieniu
Termin: koniec maja/ początek czerwca
Opóźnione cięcie zimowe daje średnio o 20% mniej
odrostów.
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