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Kształtowanie drzew juwenilnych



Podział prezentacji

• Cele

• Definicja drzewa juwenilnego

• Wytyczne

• Techniki cięcia

• Koszty

• Skutki błędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych
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Cele

• Zachowanie i poprawa witalności

• Dostosowanie drzew do ograniczonej sytuacji przestrzennej

• Usuwanie niepożądanych cech rozrostu

• Wspieranie stabilnego rozrostu korony

• Utrzymanie bądź odtwarzanie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego

• Ochrona i (możliwie długie) zachowanie witalnych, 
estetycznych i bezpiecznych drzew
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Definicja drzewa juwenilnego

• Faza młodociana = czas od kiełkowania do 
uzyskania dojrzałości

• Okres sadzenia na terenie osiedli

• Ukształtowanie zakotwienia w gruncie

• Faza szybkiego wzrostu

• Kształtowanie stabilnej korony
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Wytyczne

• Aktualny stan wiedzy naukowej i 
doświadczeń praktycznych

• Cel:
Definicja prawidłowej pielęgnacji 
drzew w celu zachowania, wspierania i 
odtwarzania witalnych drzew, 
bezpiecznych dla ruchu drogowego

• Umowy



6

Wytyczne –
pielęgnacja drzew
juwenilnych

3.2.1 Pielęgnacja drzew juwenilnych (podcinanie i kształtowanie

korony)

W przypadku drzew o wysokich pniach w strefach komunikacyjnych

wysokość pnia po każdym cięciu musi wynosić od 50 % do 60 % całkowitej

wysokości, aż do osiągnięcia określonej skrajni, a wysokość korony nie 

może być mniejsza niż 40 % całkowitej wysokości.

Gałęzie boczne, konkurujące z przewodnikiem należy usunąć.

Martwe i obumierające gałęzie od 3 cm średnicy u nasady należy usunąć.

Złamane slabe gałęzie należy usunąć.

Słabe gałęzie z wrastającą korą, które mogą rosnąć w sposób niepożądany

(np. tworzyć rozwidlenia w kształcie litery V), należy usuwać.

W przypadku gałęzi ocierających się o siebie jedną należy usunąć.

Podczas cyklu zabiegów pielęgnacyjnych nie należy doprowadzać do 

powstawania ran o średnicy powyżej 3 cm, znajdujących się bezpośrednio

obok siebie lub jedna nad drugą.

Przy przerzedzaniu koron i okółków gałęzi należy usunąć najgrubszą gałąź

lub gałąź o najgorszym usytuowaniu.

Podczas pielęgnacji młodych drzew należy sprawdzić istniejące wiązania

drzew. Jeśli są one zbyt luźne, ograniczają rozwój lub są uszkodzone, 

należy je ponownie założyć. W odniesieniu do zakotwień i wiązań do drzew

obowiązują wytyczne normy DIN 18916 i FLL "Zalecenia dotyczące

sadzenia drzew - część 1".
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych

Korona 
tymczasowa / 
korona 
dotychczasowa

Skrajnia

Korona 
ostateczna / 
docelowa
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Baumhöhe 
= 100%

Kronenhöhe 
= 50%

vor dem Schnitt Nach dem Schnitt

Baumhöhe 
= 100%

Kronenhöhe 
= 40%

W przypadku drzew o wysokich pniach w strefach komunikacyjnych wysokość pnia po

każdym cięciu musi wynosić od 50 % do 60 % całkowitej wysokości, aż do osiągnięcia

określonej skrajni, a wysokość korony nie może być mniejsza niż 40 % całkowitej wysokości.

Przed wykonaniem cięcia Po wykonaniu cięcia

Wysokość 
drzewa

Wysokość 
drzewa

Wysokość 
korony

Wysokość 
korony
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vor dem Schnitt

Baumhöhe 
= 100%

Kronenhöhe 
= 50%

Nach dem Schnitt

Baumhöhe 
= 100%

Kronenhöhe  
< 40%

W przypadku drzew o wysokich pniach w strefach komunikacyjnych wysokość pnia po

każdym cięciu musi wynosić od 50 % do 60 % całkowitej wysokości, aż do osiągnięcia

określonej skrajni, a wysokość korony nie może być mniejsza niż 40 % całkowitej wysokości.

Przed wykonaniem cięcia Po wykonaniu cięcia

Wysokość 
drzewa

Wysokość 
drzewa

Wysokość 
korony

Wysokość 
korony
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych

Quelle: „Baumpflege heute“ – Siewniak, Kusche, 2020

Konkurrenztrieb

Gałęzie boczne, konkurujące z przewodnikiem należy usunąć.

Pęd konkurujący

Źródło
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Martwe i obumierające gałęzie od 3 cm średnicy u nasady należy usunąć
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Złamane slabe gałęzie należy usunąć.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Słabe gałęzie z wrastającą korą, które mogą rosnąć w sposób niepożądany

(np. tworzyć rozwidlenia w kształcie litery V), należy usunąć.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Słabe gałęzie z wrastającą korą, które mogą rosnąć w sposób niepożądany

(np. tworzyć rozwidlenia w kształcie litery V), należy usunąć.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Słabe gałęzie z wrastającą korą, które mogą rosnąć w sposób niepożądany

(np. tworzyć rozwidlenia w kształcie litery V), należy usunąć.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
W przypadku gałęzi ocierających się o siebie jedną należy usunąć.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Podczas cyklu zabiegów pielęgnacyjnych nie należy doprowadzać do powstawania ran 
o średnicy powyżej 3 cm, znajdujących się bezpośrednio obok siebie lub jedna nad drugą.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych

3 !!!

Podczas cyklu zabiegów pielęgnacyjnych nie należy doprowadzać do powstawania ran 
o średnicy powyżej 3 cm, znajdujących się bezpośrednio obok siebie lub jedna nad drugą.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Podczas cyklu zabiegów pielęgnacyjnych nie należy doprowadzać do powstawania ran 
o średnicy powyżej 3 cm, znajdujących się bezpośrednio obok siebie lub jedna nad drugą.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Podczas cyklu zabiegów pielęgnacyjnych nie należy doprowadzać do powstawania ran 
o średnicy powyżej 3 cm, znajdujących się bezpośrednio obok siebie lub jedna nad drugą.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Przy przerzedzaniu koron i okółków gałęzi należy usunąć najgrubszą gałąź lub gałąź

o najgorszym usytuowaniu.
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Wytyczne – pielęgnacja drzew juwenilnych
Podczas pielęgnacji młodych drzew należy sprawdzić istniejące wiązania drzew. Jeśli są one zbyt luźne, 

ograniczają rozwój lub są uszkodzone, należy je ponownie założyć. W odniesieniu do zakotwień i wiązań

do drzew obowiązują wytyczne normy DIN 18916 i FLL "Zalecenia dotyczące sadzenia drzew - część 1".
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Wytyczne – technika cięcia

Quelle: ZTV 2017

Cięcia należy wykonywać tak, aby pozostawić obrączkę gałęzi.

Nasada gałęzi z obrączką
Cięcie gałęzi z obrączką

Należy je wykonać tak, żeby górny punkt linii cięcia znajdował się poza miejscem przebiegu 
brewki w rozwidleniu (patrz ilustracja 8) 

Źródło
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Wytyczne – technika cięcia
Cięcia należy wykonywać w taki sposób, aby zachować obrączkę
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Technika podcinania - realizacja

Gałąź zaopatrująca 
w substancje odżywcze

Quelle: ZTV 2017

Cięcie w miejscu sąsiadującym 
z gałęzią  zaopatrującą 
w substancje odżywcze

Przy skracaniu gałęzi należy przeciąć gałąź w sąsiedztwie gałęzi zasilającej/ dostarczającej

substancje odżywcze (patrz rys. 3, na dole po prawej stronie). Średnica gałęzi zasilającej/

dostarczającej substancje odżywcze w miejscu cięcia nie może być mniejsza niż jedna

trzecia gałęzi przycinanej. Jeśli w obrębie przycinania nie ma gałęzi o tej grubości, należy
przyciąć w pobliżu najbliższej cieńszej gałęzi bocznej.
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Technika podcinania - realizacja

Gałąź zaopatrująca w 
substancje odżywcze



27

Technika podcinania - realizacja

> 10 cm

Nie można przycinać konarów, w przypadku drzew słabo wytwarzających barierę 
(np. Aesculus, Betula, Populus, Salix) dotyczy to także grubych gałęzi
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Technika podcinania - realizacja

< 10 cm

Nie można przycinać konarów, w przypadku drzew słabo wytwarzających barierę 
(np. Aesculus, Betula, Populus, Salix) dotyczy to także grubych gałęzi
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Technika podcinania - realizacja

Quercus <= 10 cm

Salix <= 5 cm

Betula <= 5 cm

Nie można przycinać konarów, w przypadku drzew słabo wytwarzających barierę 
(np. Aesculus, Betula, Populus, Salix) dotyczy to także grubych gałęzi
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Technika podcinania - realizacja
Nie wolno używać sekatorów z wysięgnikami z napędem silnikowym 
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Technika podcinania - realizacja

⌀5 – 10 cm

Pił motorowych można używać do cięcia konarów
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Technika podcinania - realizacja
Cięcia muszą być gładkie i równe; należy unikać strzępienia lub miażdżenia kory i miazgi
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Technika podcinania - realizacja
Cięcia muszą być gładkie i równe; należy unikać strzępienia lub miażdżenia kory i miazgi
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Technika podcinania - realizacja
1

2

3

1 1

2

3

Źródlo: „Kronenschnitt an Bäumen“ – Klug, 2021
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Technika podcinania - cel
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Koszty

Drzewo juwenilne po prawidłowych 
zabiegach pielęgnacyjnych

• Cięcia co 3 lata

• 5 cięć

• Koszty ok. 45 € za każde cięcie
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Koszty – prawidłowo pielęgnowane drzewo 
juwenilne

Pozycja Koszty na 1 drzewo

1. zabieg na drzewie juwenilnym 45,00 €

2. zabieg na drzewie juwenilnym 45,00 €

3. zabieg na drzewie juwenilnym 45,00 €

4. zabieg na drzewie juwenilnym 45,00 €

5. zabieg na drzewie juwenilnym 45,00 €

Suma 225,00 €

Usługi zawarte w kosztach:
• Przyjazd/odjazd
• Podnośnik koszowy
• Cięcie piłą ręczna i sekatorem
• Głównie wykonanie skrajni i usunięcie 

konarów wykazujących nieprawidłowy 
rozwój

• Utylizacja biomasy
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Koszty

Niewłaściwie pielęgnowane drzewo 
juwenilne
• 10 – 20 lat od posadzenia nie 

wykonywano cięć
• Następnie 3 cięcia
• Koszty ok. 115 € za każde cięcie
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Koszty – niewłaściwie pielęgnowane drzewo 
juwenilne

Pozycja Koszty na 1 drzewo

1. zabieg na drzewie juwenilnym 115,00 €

2. zabieg na drzewie juwenilnym 115,00 €

3. zabieg na drzewie juwenilnym 115,00 €

Suma 345,00 €

Usługi zawarte w kosztach:
• Przyjazd/odjazd
• Podnośnik koszowy
• Cięcie piłą ręczna i sekatorem
• Cięcie piłą motorową
• Wykonanie skrajni i skrócenie konarów
• Najczęściej brak możliwości usunięcia 

konarów wykazujących nieprawidłowy 
rozwój

• Utylizacja biomasy
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Koszty – późniejsze zabiegi w przypadku 
zaniedbania pielęgnacji drzew juwenilnych

Późniejsze zabiegi w przypadku 
zaniedbania pielęgnacji drzew juwenilnych

• Nieprawidłowy rozwój / nieusunięte 
rozwidlenie

• Spodziewany wiek dożycia dębu w 
lokalizacji: 200 lat

• od 120 roku życia: montaż zabezpieczeń 
korony

• co 8 lat wymiana zabezpieczeń korony

• łącznie konieczne będzie dziesięciokrotne 
zakładanie zabezpieczeń
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Koszty – późniejsze zabiegi w przypadku 
zaniedbania pielęgnacji drzew juwenilnych

Źródło: „Kronenschnitt an Bäumen“ – Klug, 2021
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Koszty – późniejsze zabiegi w przypadku 
zaniedbania pielęgnacji drzew juwenilnych
Pozycja Koszty na 1 drzewo

Montaż 1. zabezpieczania korony 600,00 €

Montaż 2. zabezpieczania korony 600,00 €

Montaż 3. zabezpieczania korony 600,00 €

Montaż 4. zabezpieczania korony 600,00 €

Montaż 5. zabezpieczania korony 600,00 €

Montaż 6. zabezpieczania korony 600,00 €

Montaż 7. zabezpieczania korony 600,00 €

Montaż 8. zabezpieczania korony 600,00 €

Montaż 9. zabezpieczania korony 600,00 €

Montaż 10. zabezpieczania korony 600,00 €

Suma 6.000,00 €

Usługi zawarte w kosztach:
• Przyjazd/odjazd
• Podnośnik koszowy
• Zakup materiałów do zabezpieczenia 

koron
• Montaż zabezpieczeń koron przez 

wykwalifikowany personel
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Koszty - porównanie

0,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

7 000,00 €

Optimale
Jungbaumpflege

zu späte
Jungbaumpflege

Nachsorge bei
unterlassener

Jungbaumpflege

Optymalna 
pielęgnacja 
drzew 
juwenilnych

Zbyt późna 
pielęgnacja drzew 

juwenilnych

Późniejsze zabiegi 
w przypadku zaniedbania 

pielęgnacji drzew 
młodocianych
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Koszty - porównanie

0,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

7 000,00 €

Optimale
Jungbaumpflege

zu späte
Jungbaumpflege

Nachsorge bei
unterlassener

Jungbaumpflege

Optymalna 
pielęgnacja 
drzew 
juwenilnych

Pielęgnacja drzew 
juwenilnych =
niskie koszty w skali 
całego życia drzewa

BRAK
Pielęgnacji drzew juwenilnych =
Wysokie koszty pielęgnacji 
drzew senilnych

Zbyt późna 
pielęgnacja drzew 

juwenilnych

Późniejsze zabiegi w 
przypadku zaniedbania 

pielęgnacji drzew 
młodocianych
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Które cięcia są najważniejsze w procesie 
pielęgnacji drzew?

Cięcia w okresie juwenilnym!!!

Prawidłowa pielęgnacja drzew juwenilnych pozwala w przyszłości 
zaoszczędzić dużo czasu i prac pielęgnacyjnych.
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Skutki niewłaściwej pielęgnacji – uszkodzenie kory na 
skutek niewłaściwego transportu młodych drzewek



47

Skutki niewłaściwej pielęgnacji – uszkodzenie 
kory na skutek poparzenia słonecznego
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Skutki niewłaściwej pielęgnacji – pęknięcie na 
skutek mrozu
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Skutki niewłaściwej pielęgnacji – rany i rozkład 
drewna w miejscu obciętej gałęzi
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Skutki niewłaściwej pielęgnacji – rany i rozkład 
drewna w miejscu obciętej gałęzi
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Skutki niewłaściwej pielęgnacji –
rozwidlenie grożące złamaniem
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Skutki niewłaściwej pielęgnacji –
rozwidlenie grożące złamaniem
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Skutki niewłaściwej pielęgnacji –
rozwidlenie grożące złamaniem
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Które cięcia są najważniejsze w procesie 
pielęgnacji drzew?

Cięcia w okresie juwenilnym!!!

Prawidłowa pielęgnacja drzew juwenilnych pozwala zaoszczędzić 
czas i pieniądze.
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