
 

                                                                                                           Data: 01.04.2020 r. 

Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Wiosenne cięcie – przycinanie  hortensji.  

 

Najbardziej popularną wśród hortensji drzewiastych jest Annabelle.   

 

 Roślina ta charakteryzuje się dużym wzrostem (jest bardzo ekspansywna),  o 

dużych,  pełnych kwiatach, których pędy nie są w stanie utrzymać się w pionie , 

dlatego często uginają się pod ich ciężarem. W związku z tym zalecane jest, aby 

podpierać krzew,  przygotowanym wcześniej stelażem. Kwiaty pojawiają się na 

pędach jednorocznych.   Roślina  jest tolerancyjna  zarówno  jeśli  chodzi  o  

podłoże,   jak i stanowisko.  

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ogrod-pl.com%2Fei%2Fpl%2F01172-01-hortensja-krzewiasta-strong-annabelle%2F&psig=AOvVaw0TieErzrBZcqO8k5oI6UzE&ust=1585812182917000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD8kfHYxugCFQAAAAAdAAAAABAK


Cięcie hortensji drzewiastej:  

Zabieg cięcia przeprowadzamy od lutego do końca marca. Możemy je także 

obciąć w grudniu czy styczniu.  

Aby kwiaty były duże i silne,  krzew ten tniemy mocno ok. 10 – 20 cm nad ziemią. 

Całkowicie usuwamy pędy lub całe rozgałęzienia, które wydały słabe przyrosty. 

              

 

 

Hortensje bukietowe to krzewy rosnące od 1,5 m do nawet 5 m – to od nas 

zależy jak duże będą , poprzez odpowiednie przycinanie. Są odporne na mróz . 

Maja pędy sztywne, wyprostowane. Kwitną na pędach jednorocznych.  

  

 



Cięcie hortensji bukietowej 

Krzewy w pierwszym i drugim roku po posadzeniu,  tniemy krótko - 10-15 cm od 

ziemi.  Cięcie takie ma na celu,  wzmocnienie nowej sadzonki,  by pędy jej 

przestały się pokładać,   a zaczęły rosnąć silne i grube, pionowo wydając duży 

kwiat.  

Krzewy starsze  tniemy na dwa sposoby: 

-  aby uzyskać duże i bardzo duże kwiaty – krzew tniemy 35-50 cm nad ziemią, 

usuwając jednocześnie wszystkie słabe pędy, które wydały mały kwiat lub go w 

ogóle nie miały. Odrosty z tak przyciętych krzewów są mniej liczne,  ale silne, 

zakończone olbrzymim kwiatem. 

- aby krzewy były wyższe – krzew tniemy co roku , wyżej. Wydają one wtedy 

liczniejsze pędy , o mniej okazałych kwiatach , lecz krzew taki  jest wysoki i 

szeroki. Pamiętajmy jednak co roku , o usuwaniu pędów starych i tych,  które nie 

wydały kwiatów. 

Filmy: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cosg5dyAjOQ – Jak przyciąć hortensje? 

 https://www.youtube.com/watch?v=TGwyTloujys - Jak przyciąć dużą hortensję      

bukietową? 

  https://www.youtube.com/watch?v=BN-y6dPhP_Q – Jak przyciąć młodą 

hortensję bukietową? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cosg5dyAjOQ
https://www.youtube.com/watch?v=TGwyTloujys
https://www.youtube.com/watch?v=BN-y6dPhP_Q


Następny rodzaj  hortensji,  często  spotykany w naszych ogrodach to hortensja 

ogrodowa.  

  Krzew ten kwitnie zazwyczaj na pędach dwuletnich. Płatki kwiatów hortensji 

ogrodowej  są duże i mają piękny, żywy kolor. Liście są duże, a do tego grube, 

skórzaste i pomarszczone. 

 

Cięcie hortensji ogrodowej 

 Wycinamy tylko takie jej części, które są suche, obumarłe. Usuwamy  suche 

kwiatostany. W przypadku , gdy roślina przymarzła , czekamy do czerwca, by 

obciąć tylko te części , które nie rokują na wypuszczenie liści czy kwiatów. 

 

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=fgD2_yNGMDk – Jak przyciąć 

hortensję ogrodową?  

https://www.youtube.com/watch?v=fgD2_yNGMDk
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkielkowski-szkolka.pl%2Fprodukt%2Fhortensja-ogrodowa-rozowa-hydrangea-macrophylla--249&psig=AOvVaw0kYwyPYvxjkCVSVK3HDghD&ust=1585813799301000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjB3vPexugCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fogrodeus.pl%2Fhortensja-ogrodowa-bodensee%2Fciecie&psig=AOvVaw3yFo2jzDyj2_pGx7EBFck_&ust=1585815135960000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCt7fDjxugCFQAAAAAdAAAAABAE


Zadanie domowe : 

Pytanie do opracowania w zeszycie – termin odesłania pracy – zdjęcie z 

wykonanym zadaniem proszę odesłać do poniedziałku (06.04.2020r. ) na e-mail 

alicjaborowiecka@poczta.onet.pl  lub pod numer telefonu 666715062. 

1. Jakie znasz odmiany hortensji? Wypisz je. 

2. Jak przycinamy hortensje bukietową? Wymień dwa sposoby.  

3. Jak przycinamy hortensję ogrodową? 

Powodzenia. Oceny wystawię w ciągu tygodnia.  Pozdrawiam Was . Alicja 

Borowiecka. 
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