
Formy cięcia winorośli 
Guyot 

W formie cięcia guyot zwracamy uwagę na pędy najbliższe osi pnia, w okolicach jego zakończenia 

czyli głowy winorośli. Noworoczne latorośle – kolor zielony – stanowią odnawialne ramiona w 

następnym sezonie. Powinny one zostać zachowane w nienagannej jakości, jako najlepiej 

wykarmione oraz nie uszkodzone. Dobrze zdrewniałe jednoroczne pędy, po odcięciu ramienia 

przeginane są do poziomego układu wzdłuż poziomu druta nośnego szpaleru. Zabieg formowania / 

odginania latorośli zaleca się wykonywać podczas rozpoczęcia wegetacji (marzec), kiedy do pęd 

przetwarza pierwsze soki i jego struktura jest podatna na gięcie - nie powodujące uszkodzenia tkanek 

wewnętrznych.  Podczas wzrostu rośliny redukujemy  młode latorośle poprzez ich wyłamywanie. 

Najkorzystniej wykonywać zabieg jeśli poziom wzrostu nie przekracza 5-10cm – zabieg wykonujemy 

ręcznie bez użycia narzędzi.  

 



 

 

Cordon 

Forma Cordon charakteryzuje się pozostawieniem stałego ramienia wzdłuż drutu nośnego. Tniemy 

jedynie łozy jednoroczne poprzez ich skrócenie do 2 pąków licząc od poziomu ramienia (zielony 

zakres łozy z rysunku). Pozostała część jest usuwana. Łozy początkowe podczas kształtowania formy 

powinny wyrastać bezpośrednio z ramienia ku górze. Odrosty boczne oraz dolne likwidujemy poprzez 

wyłamywanie, zapewniając optymalny przepływ soków w winorośli. Podczas cięcia ważne aby jego 

kierunek był przeciwny od pąków, tak aby podczas rozpoczęcia wegetacji i tzw. płaczu łozy soki nie 

zalały pozostawionych pąków. Z pozostawionych pąków po cięciu dajemy możliwość wzrostu 

maksymalnie 1 do 2 nowych odrostów na każdą pozostawioną łozę,  zachowując zasadę maksymalnie 

10 łóz na ramię. Ramię można odnawiać co 6-10 lat na nowe. 

 



Informacje ogólne  

Pozostawiamy jedynie latorośle wyrastające z górnych pąków, tak aby ograniczyć ich ilość do 8- 10 na 

jedno ramię w rozstawie między sobą o około 20cm (długość sekatora), zapewniając tym samym 

optymalny przewiew. Ilość ramion jest zależna od rozstawu krzewów w rzędzie. Ograniczenie ilości 

łóz noworocznych – na których będziemy mieli w danym roku owoce – pozwoli roślinie na dobre 

wykarmienie winogron, koncentracje cukrów oraz odpowiednie przygotowanie się do zimy poprzez 

odpowiednie zdrewnienie łóz. Jeśli krzewy są w odległością do 1 metra, zaleca się prowadzenie formę 

na jednym ramieniu, natomiast jeśli rozstaw przekracza 1 metr, można zwiększyć ilość ramion do 2. 

Rozstaw krzewów jest zależny podczas planowania nasiedzeń i dobierany indywidualny w zależności 

od zasobności i klasy gleby oraz wigoru odmiany. W systemie dwuramiennym jest także możliwość 

prowadzenia rośliny na podwójnym pniu, które będzie posiadało swoje ramię – decyzja jednego bądź 

dwóch pni zależy indywidualnie od osoby prowadzącej uprawę winorośli. 

 


