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Bukszpan

Cis

Forsycja

Jaśminowiec

-

pędy tegoroczne skracamy o 2/3 -

Mahonia

Sosna -

-

Wierzba -

Kliknij po 
więcej…

Budleja 
Dawida

przycinamy pędy na 
wysokości ok. 20-30 cm nad 

ziemią
więcej…

pędy ubiegłoroczne skracamy 
o połowę

pędy tegoroczne skracamy 
o połowę więcej…

pędy ubiegłoroczne skracamy 
o połowę

pędy tegoroczne skracamy 
o połowę więcej…

tniemy zaraz po 
kwitnieniu, pędy z 

przekwitłymi 
kwiatami skracamy 

o połowę

więcej…

Hortensja 
bukietowa, 
hortensja 

drzewiasta

przycinamy pędy nad 4-5 
oczkiem

więcej…

Hortensja 
ogrodowa

po 
wypuszczeniu 
liści wycinamy 
martwe pędy

po kwitnieniu pędy z 
przekwitłymi kwiatami 

skracamy o 1/3
więcej…

Kalina 
koralowa

po kwitnieniu pędy z 
przekwitłymi kwiatami 

skracamy o 1/3

Krzewuszka 
cudowna

zaraz po kwitnieniu, 
pędy z przekwitłymi 

kwiatami skracamy do 
poziomu najniżej 

położonych nowych 
pędów bocznych

więcej…

Ligustr 
pospolity

pędy zeszłoroczne skracamy 
o połowę

przycięcie na 
długość 

poprzedniego 
cięcia

Lilak 
pospolity

przycinamy zaraz po kwitnieniu, wycinamy 
przekwitłe kwiatostany i tuż przy ziemi 
wycinamy stare, ogałacające się pędy

więcej…

po kwitnieniu pędy z 
przekwitłymi kwiatami 

skracamy o 1/3
więcej…

Migdałek 
trójklapowy

zaraz po kwitnieniu 
skracamy przekwitłe 

gałęzie oraz 
usuwamy dziczki 

wyrastające poniżej 
miejsca szczepienia

więcej…

Pięciornik 
krzewiasty

pędy przycinamy 10-15 cm 
nad ziemią więcej…

skracamy lub całkowicie 
wyłamujemy nowe przyrosty, tzw. 

„świeczki”

Tawuła 
wczesna

zaraz po kwitnieniu 
skracamy przekwitłe 

gałęzie o połowę
więcej…

Tamaryszek 
drobnokwiato

wy

po kwitnieniu 
skracamy przekwitłe 

pędy o 2/3

Tawuła 
japońska

pędy przycinamy 10-15 cm 
nad ziemią więcej…

Tuja (głównie 
żywopłoty)

pędy ubiegłoroczne skracamy 
o połowę

pędy tegoroczne skracamy 
o połowę więcej…

po kwitnieniu skracamy 
pędy o 2/3

https://poradnikogrodniczy.pl/budleja-dawida-motyli-krzew-uprawa-odmiany-pielegnacja.php
https://poradnikogrodniczy.pl/przycinanie-bukszpanu-jak-i-kiedy-przycinac-bukszpan.php
https://poradnikogrodniczy.pl/ciecie-cisa-pospolitego.php
https://poradnikogrodniczy.pl/ciecie-forsycji.php
https://poradnikogrodniczy.pl/ciecie-hortensji-jak-i-kiedy-przycinac-hortensje.php
https://poradnikogrodniczy.pl/jasminowiec-wonny-odmiany-uprawa-choroby.php
https://poradnikogrodniczy.pl/krzewuszka-cudowna-odmiany-uprawa-ciecie-rozmnazanie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/lilak-pospolity-odmiany-pielegnacja-rozmnazanie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/mahonia-pospolita-uprawa-ciecie-rozmnazanie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/migdalek-trojklapowy.php
https://poradnikogrodniczy.pl/pieciornik-krzewiasty.php
https://poradnikogrodniczy.pl/tawula-odmiany-uprawa-i-pielegnacja-rozmnazanie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/tawula-odmiany-uprawa-i-pielegnacja-rozmnazanie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/jak-i-kiedy-przycinac-tuje.php
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Więcej informacji pod tymi linkami:

Kliknij po 
więcej…

Złotlin 
japoński

po kwitnieniu 
przycinamy pędy, na 

których przekwitły 
kwiaty i całkowicie 

usuwamy pędy 
starsze niż 3 lata

tuż po kwitnieniu 
ścinamy wierzchołki 

pędów z zawiązanymi 
owocami oraz  tuż nad 
ziemią wycinamy pędy 

stare i ogołocone

usuwamy pędy stare, 
chore i uszkodzone

po kwitnieniu skracamy 
najsilniejsze pędy o 1/3 

oraz pędy przekwitłe, nad 
wyrastającymi gałązkami 

bocznymi

1. Cięcie drzew i krzewów ozdobnych

2. Kalendarz cięcia drzew i krzewów ozdobnych

https://poradnikogrodniczy.pl/ciecieozdobnych.php
https://poradnikogrodniczy.pl/kalendarz-ciecia-drzew-i-krzewow-ozdobnych.php
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