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Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne. 

Temat: Kalina koralowa – uprawa, pielęgnacja, cięcie. 

              Forsycja – uprawa, pielęgnacja, cięcie. 

              Wirtualny spacer po ogrodzie – utrwalanie nazw roślin.  

            

Witajcie Panowie. 

Poznamy dzisiaj kolejną roślinę, popularną w naszych ogrodach, która obecnie 

kwitnie. Widzę ją przez swoje okno       – KALINA KORALOWA. 

Uprawa kaliny koralowej 

Aby kalina koralowa stała się prawdziwą ozdobą ogrodu, należy o nią 

odpowiednio zadbać i zapewnić jej właściwe warunki uprawowe. Kalina będzie 

obficie kwitła i bujnie się rozrastała wyłącznie na stanowisku słonecznym lub 

półcienistym oraz na żyznej, próchniczej, stale wilgotnej, a nawet mokrej 

glebie. Zniesie wprawdzie przejściową suszę i większy cień, ale wtedy będzie 

bardziej podatna na atak szkodników (głównie mszyc) i zawiąże mniej pąków 

kwiatowych. Kalina jest dość odporna na mróz i nie wymaga zimowego okrycia. 

Może też rosnąć w miastach, gdyż nie jest szczególnie wrażliwa na 

zanieczyszczone powietrze. 



  
        

Przycinanie kaliny koralowej. 

Kalina koralowa znosi cięcie (bez zabiegu mocno się rozrasta, traci ładny pokrój i 

ogałaca się od dołu). Krzewu nie powinniśmy jednak przycinać całkiem dowolnie. 

Zabieg wykonany w niewłaściwym terminie, może pozbawić kalinę większości 

kwiatów, a jesienią także owoców. Kalina koralowa zawiązuje pąki kwiatowe na 

końcach ubiegłorocznych pędów latem – w lipcu-sierpniu. Jeśli więc chcemy 

zachować ładny pokrój krzewu, a jednocześnie cieszyć się jego pięknymi 

kwiatami, kalinę powinniśmy przyciąć tuż po kwitnieniu. 

Zapraszam do obejrzenia filmów:  

https://www.youtube.com/watch?v=3aWJWlJgXN8 Kalina koralowa Roseum - kilka informacji. Krzewy 

w ogrodzie.  
https://www.youtube.com/watch?v=Mw_anhBw-Ns  Czy kalina nadaje się na drzewko?  

Czy w Waszej okolicy rośnie kalina? Jeżeli tak, zróbcie zdjęcia tych roślin i 

wyślijcie do mnie.  

Zdjęcia proszę wysyłać na e-mail alicjaborowiecka@poczta.onet.pl  lub pod 

numer telefonu 666715062. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3aWJWlJgXN8
https://www.youtube.com/watch?v=Mw_anhBw-Ns
mailto:alicjaborowiecka@poczta.onet.pl


Następna rośliną , o której dzisiaj wspomnę jest forsycja . Niestety u mnie już 

przekwitła. A jak u Was?  

              Jeszcze tydzień temu była żółta , teraz jest zielona.  

FORSYCJA jest ozdobą podczas pierwszych miesięcy wiosennych – pięknie 

kwitnie na żółto.  Dzięki wyjątkowej gęstości cienkich gałęzi i maksymalnej 

wysokości sięgającej 2-3 metrów, można je wykorzystać do komponowania 

pięknych żywopłotów formowanych i nieformowanych. 

Uprawa forsycji. 

  

Wymagania glebowe. 

Roślina wymaga lekkiej, żyznej i wilgotnej gleby, idealnie o odczynie od 6,8 do 
7,7 pH. Idealnie powodzi się jej na osłoniętych przed wiatrem, nasłonecznionych 
stanowiskach, ale można ją również sadzić w półcieniu.  

Podlewanie. 

Młodą forsycję należy podlewać dość obficie w fazie wzrostu, zwłaszcza, gdy 

temperatury powietrza są już wyższe. Dojrzały krzew doskonale potrafi się 

adaptować do warunków otoczenia i zwykle nie wymaga już dodatkowego 

podlewania, o ile posadzony został na dogodnym stanowisku, w wilgotnej  

glebie. 

 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/wiosna-cztery-pory-roku-wiosna-tu-i-tam,18010.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/galaz
https://www.ekologia.pl/dom-i-ogrod/abc-ogrodu/rosliny-na-zywoplot-zywoplot-lisciasty-iglasty-czy-zimozielony,23925.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odczyn-gleby
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ph
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/wiatr
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/naslonecznienie
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/stanowisko
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/wzrost
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/temperatura
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/powietrze


 

Cięcie. 

Forsycja to krzew, który bezwzględnie wymaga cięcia. Pozostawiony sam sobie 

po jakimś czasie zacznie tracić na kwieciu, a po trzech latach może wręcz przestać 

rodzić jakiekolwiek kwiaty. Prawidłowe i radykalne cięcie gwarantuje dużą ilość 

kwiatów. Krzew podcinamy regularnie co roku po całkowitym przekwitnięciu. 

Tniemy śmiało i konsekwentnie, po kilkanaście - kilkadziesiąt centymetrów 

gałęzi, aż do uzyskania pożądanego kształtu. W kolejnym roku kalendarzowym 

kwiecie wyrośnie na nowych gałązkach i bocznych odnogach podciętych gałęzi, 

więc im większe cięcie, tym więcej przestrzeni do wzrostu.  

Zapraszam do obejrzenia filmu:  

https://www.youtube.com/watch?v=HU6tB1KW8Dk Kiedy i jak przyciąć forsycję?  

Czy w Waszej okolicy rośnie forsycja? Jeżeli tak, zróbcie zdjęcia tych roślin i wyślijcie do 

mnie. Mogą być już rośliny , które przekwitły- zielone.  

Zdjęcia proszę wysyłać na e-mail alicjaborowiecka@poczta.onet.pl  lub pod numer telefonu 

666715062. 

Zapraszam Was na koniec dzisiejszych zajęć  na wirtualny spacer po ogrodzie 

Pana Grzegorza -  utrwalajcie nazwy roślin, sprawdźcie czy potraficie już je 

rozróżniać.   

https://www.youtube.com/watch?v=SnY7Xe5K-j0 Spacer na Ranczu.  

Pozdrawiam Was . Alicja Borowiecka.  

                                             

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rok
https://www.youtube.com/watch?v=HU6tB1KW8Dk
mailto:alicjaborowiecka@poczta.onet.pl
https://www.youtube.com/watch?v=SnY7Xe5K-j0
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