
 Terminy ciecia winorośli – przegląd literatury 

 

Często działkowcy pytają instruktorów SSI kiedy ciąć winorośl? Jedni zalecają 

wczesną wiosna, inni zimą a jeszcze inni żeby ciąć po zbiorze owoców. 

Zobaczmy jak się przedstawia tematyka cięcia winorośli w literaturze.  

 

 

 

Grzegorz Klimek w książce „Sadownictwo część 2” z 2000r podaje  

iż „ciecie trzeba wykonywać na  przedwiośniu , jeszcze przed ruszeniem 

soków”. Zabieg w tym terminie gwarantuje prawidłowy wzrost i owocowanie 

roślin.  



 

 

Zaniedbane krzewy winorośli  należy ciąć późna wiosną. Powinno być to 

silne ciecie w terminie koniec kwietnia – początek maja. Są to informacje  

z książki „Sztuka ciecia drzew i krzewów owocowych „ Prof. Augustyn Mika 

wydawnictwa Działkowiec. Odnośnie ciecia standardowego jest tylko 

informacje iż należy je wykonać wiosną.  



 

W książce „Winorośl i Wino wiedza i praktyka część 1” praca zbiorowa 

pod redakcją Roman Myśliwiec i Ewa Wawro (2018 rok) znajdziemy informacje 

iż zdrewniałe pędy jednoroczne należy ciąć na przedwiośniu czyli w pierwszej 

lub najpóźniej w drugiej dekadzie marca. Cięcie krzewu w późniejszym terminie 

może powodować intensywny wyciek soku z ciętej rany. Pąki które zostaną 

zalane sokami często ulegają uszkodzeniu i się nie rozwijają. Optymalnym 

rozwiązaniem jest wstępne ciecie jesienią (listopad) a zasadnicze  

na przedwiośniu. Podczas ciecia wstępnego usuwa  się przede wszystkim 

grubsze części krzewu, które na pewno nie będę potrzebne w następnym roku.  

  

 

 



 

Osobiście, jako działkowiec i instruktor ds. ogrodniczych wykonuję 

zasadnicze ciecie na przedwiośniu w marcu. Natomiast jeśli mam nowe 

nasadzenia, rośliny jednoroczne albo dwuletnie ciecie wykonuje jesienią przed 

usypaniem kopczyka zabezpieczającego. Inaczej jeszcze tnę rośliny z których 

chce pobrać sztobry (pędy z przeznaczeniem na sadzonki) do ukorzeniana.  

W przypadku tych roślin ciecie wykonuje kierując się prognozą pogody i pędy 

pobieram przed bardzo silnym mrozem. W 2020 roku nie wykonywałem 

oddzielnego ciecia na sztobry (nie było prognoz silnego mrozu) natomiast  

w 2021 roku ciecie miało miejsce w dniach 9 stycznia czyli przed nadejściem 

prognozowanej „Bestii ze wschodu”. 
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