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N
a tej in nekaj naslednjih straneh so kratka, 

a natančna navodila za obrezovanje dreves in

vzpenjavk ter okrasnih grmov, gojenih bodisi na cvetličnih

gredicah ali ob zidovih. Rastline so razvrščene abecedno

po botaničnih (latinskih) imenih; pri nekaterih vrstah so

dodana starejša in med vrtnarji še vedno znana botanična

imena, domača imena pa predvsem pri najbolj znanih

vrtnih rastlinah. Obrezovanje živih meja je opisano na 

str. 40-43, obrezovanje iglavcev pa na str. 44-45.
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Abelia grandiflora

Tega zimzelenega ali delno zimzelenega grma ni treba
redno obrezovati. Jeseni (na listopadnih vrstah tega

rodu pa zgodaj ali sredi pomladi) le odstranimo pregoste
poganjke, da spodbudimo razvoj novih. 

Abeliophyllum distichum

Ta vrsta ne potrebuje posebnega obrezovanja;
zgodaj spomladi, ko ni več nevarnosti pozeb,

odstranimo samo odmrle ali poškodovane poganjke.

Abutilon megapotamicum

Sredi pomladi odstranimo navzkriž rastoče,
štrleče in od mraza poškodovane poganjke.

Abutilon vitifolium

Obrezovanje je enako kot pri Abutilon
megapotamicum.

Acacia

Ti zimzeleni grmi in drevesa so občutljivi
za mraz, zato jih je priporočljivo gojiti ob

toplih in zavetnih zidovih. Rastline, ki imajo že izoblikovano
vejno ogrodje, potrebujejo le neznatno obrezovanje. Velike
primerke lahko zmanjšujemo tako, da jim po končanem
cvetenju skrajšamo poganjke za dve tretjini ‡ vendar tega
ne smemo početi prepogosto, saj si rastline po vsakem
takem obrezovanju težje opomorejo. Poganjkov tudi ne
smemo skrajšati do zelo starega lesa.

Akacije

Vinikasti oslez

Brazilski oslez

Dvoredni abeliofil

Velecvetna abelija

Acer japonicum

Proti koncu poletja 
ali zgodaj jeseni

odstranimo štrleče,
pregoste in grdo rastoče
poganjke. Rastlin sicer ni
treba preveč obrezovati,
da jih ne skazimo.

Acer palmatum

Obrezovanje je enako kot pri Acer japonicum. Na
vrtovih gojimo predvsem majhna drevesa z barvitimi

in globoko deljenimi listi, ki jih je treba obrezovati na
začetku, dokler ne dobijo prave oblike, pozneje pa
potrebujejo le rahlo obrezovanje.

Actinidia chinensis

Primerkov kivija, ki jih gojimo kot okrasne rastline, ni
treba redno obrezovati; občasno le zredčimo

poganjke in pozimi skrajšamo predolga stebla.

Actinidia kolomikta

Te rastline običajno gojimo ob zidovih in jih
obrežemo le takrat, kadar postanejo prevelike.

Obrezovanje je enako kot pri Actinidia chinensis.

Okrasni kivi / kolomikta

Kivi

Pahljačasti javor

Puhasti japonski javor

P O M E N
Z N A K O V

Vsaka rastlinska vrsta
je označena z
naslednjim simbolom:

Drevo

Grm

Obzidni grm

Vzpenjavka

Bambus

A A

Acer japonicum
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Aesculus 

Redno obrezovanje ni potrebno.

Aesculus parviflora

Jeseni tik pri tleh odstranimo stare in pregoste poganjke,
ki rastejo iz tal, ter tako spodbudimo razvoj novih

poganjkov. Če to opravimo šele spomladi, se bodo poganjki
najbrž močno solzili (iz njih bodo iztekale velike količine sokov).

Akebia
Razen spomladanskega odstranjevanja odmrlih in
predolgih poganjkov te ovijajoče se vzpenjavke skoraj

ne potrebujejo obrezovanja.

Amelanchier lamarckii

Zgodaj poleti (takoj po končanem cvetenju)
zredčimo pregoste poganjke, sicer pa teh

rastlin ni treba posebej
obrezovati. Isto velja tudi za
vrsti Amelanchier laevis
(vrtna šmarna hrušica) in 
A. canadensis (kanadska
šmarna hrušica).

Ampelopsis

Razen spomladanskega odstranjevanja odmrlih in
pregostih poganjkov te rastline ne potrebujejo

rednega obrezovanja.

Andromeda polifolia

Zgodaj poleti (takoj po končanem cvetenju)
odstranimo stare in pregoste poganjke, sicer pa te

rastline ne potrebujejo rednega obrezovanja.

Aralia elata

Redno obrezovanje ni potrebno, kadar se
rastline preveč razrastejo, pa jim je treba

spomladi pri tleh odrezati moteče poganjke.

Mandžurska aralija

Rožmarinka

Sobna trtica

Lamarckova šmarna hrušica

Grmasti divji kostanj

Divji kostanj

P O M L A D I T E V
A V K U B E

Stare in prevelike
rastline spomladi
odrežemo približno 60
cm nad tlemi. Rastlina
ne bo nič kaj lepa,
dokler se ne bodo iz
spodnjega dela razvili
novi poganjki.

A A

Amelanchier
lamarckii

Aucuba japonica ‘Variegata’

Arbutus

Razen spomladanskega odstranjevanja
prepletenih in štrlečih poganjkov te rastline ne

potrebujejo rednega obrezovanja. Včasih je treba odstraniti
nekaj vej, ki zakrivajo privlačno lubje.

Arctostaphylos uva-ursi

Te rastline slabo prenašajo obrezovanje, zato jih je
najbolje gojiti brez obrezovanja. Spomladi lahko le

poščipamo vršičke poganjkov, da spodbudimo razraščanje
in bolj košato rast. 

Aristolochia macrophylla

Te vzpenjavke ne potrebujejo posebnega
obrezovanja; če se na majhnem prostoru preveč

razrastejo, jih pozno pozimi ali zgodaj spomladi zredčimo,
dolge poganjke pa skrajšamo za tretjino. 

Artemisia abrotanum 

Spomladi, ko ni več nevarnosti pozebe, odstranimo
pregoste in od mraza poškodovane poganjke.

Artemisia absinthium

Vsako leto (sredi ali pozno spomladi) porežemo vsa
stebla do višine 15 cm nad tlemi.

Artemisia arborascens

Obrezovanje je enako kot pri Artemisia abrotanum.

Aucuba japonica ‘Variegata’

Teh rastlin ni treba redno obrezovati. Občasno jim
pozebejo in počrnijo listni robovi ‡ če se to zgodi,

spomladi skrajšamo 
poškodovane poganjke 
do zdravih 
delov.

Pisana avkuba

Grmasti pelin

Pravi pelin

Abrašica

Velelistni podraščec

Zimzeleni gornik

Jagodičnica
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Azalea

Rastline ne potrebujejo
rednega obrezovanja.

Če postanejo pregoste, jim
po končanem cvetenju
odstranimo nekaj poganjkov.

Azara 
Redno obrezovanje 
ni potrebno. Pozno spomladi (takoj po končanem

cvetenju) je treba včasih krepko obrezati od mraza
poškodovane ali v spodnjem delu ogolele poganjke.

Bambusi
Med bambuse uvrščamo številne vrste rastlin.
Rednega obrezovanja ne potrebujejo, včasih pa je

treba pregoste šope zredčiti in stebla pozno spomladi
odrezati tik nad tlemi. Enako odstranimo tudi stebla, ki so
se polomila pod težo snega.

Berberidopsis corallina

Pozno pozimi ali zgodaj spomladi odstranimo odmrle
poganjke, drugače pa ti za mraz nekoliko občutljivi

grmi ne potrebujejo veliko obrezovanja. Včasih je treba grm
tudi nekoliko zredčiti in odstraniti nekaj pregosto rastočih
poganjkov, da pride v sredino dovolj svetlobe in zraka. 

Berberis 

Med češmini so 
zimzelene in

listopadne vrste, obe
skupini pa potrebujeta
le neznatno
obrezovanje. Pregoste
zimzelene grme
zredčimo takoj po
končanem cvetenju,
listopadne češmine pa
proti koncu zime ali
zgodaj spomladi (ko na
njih ni več lepih
plodov). Odstranimo
tudi stare in oslabele
poganjke ali jih
skrajšamo do zdravih
glavnih poganjkov.

Češmin

Koraljevka

Azaleja

Betula

Redno obrezovanje ni potrebno; pozno jeseni (ko se
breze najmanj solzijo) po potrebi odstranimo le

poškodovane ali grdo rastoče veje.

Buddleja alternifolia  

Proti koncu zgodnjega poletja (takoj po končanem
cvetenju) za dve tretjini skrajšamo vse odcvetele

poganjke. Ta listopadni grm včasih gojimo v obliki prosto
stoječega drevesa z 1,3-1,5 m visokim deblom in povešenimi
vejami. Vzgojitev takšnega drevesa je razmeroma preprosta: po
posaditvi privežemo k opornemu kolu en sam poganjek. Prvo
leto pustimo osrednji poganjek rasti kvišku tako, da odstranimo
vse stranske poganjke. Ko je osrednji poganjek v drugem letu
visok približno 1,5 m, mu odrežemo vrh in pustimo spodnje
stranske poganjke, da se razvijejo v veje. Izoblikovano drevo
obrezujemo enako kot grme, le manj krepko.

Buddleja davidii  

Potrebno je 
vsakoletno

obrezovanje, ki
spodbuja razvoj
mladih poganjkov, na
katerih se od sredine
poletja do jeseni
razvijajo socvetja.
Zgodaj spomladi
skrajšamo vse
poganjke do 5-7,5 cm
nad starim lesom.

Buddleja globosa 

Takoj po končanem cvetenju (običajno sredi poletja)
odstranimo odcvetela socvetja in poganjke skrajšamo

do 5-7,5 cm nad starim lesom.

Bupleurum fruticosum

Konec zime ali zgodaj spomladi precej krepko
skrajšamo poganjke, da spodbudimo razvoj mladih

poganjkov.

Callicarpa

Pozno pozimi odstranimo stare in pregosto rastoče
poganjke ter ohranimo čim več mladih delov rastlin.

Lepoplodka

Grmasta prerast

Oblasti metuljnik

Davidov metuljnik

Premenjalnolistni metuljnik

Breza

A C

Azalea

Berberis

Buddleja davidii
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Callistemon

Pozimi po potrebi odstranimo skrivenčene in navzkriž
rastoče poganjke, redno obrezovanje pa ni potrebno. 

Calluna vulgaris 

Zgodaj spomladi s škarjami pristrižemo predolge
poganjke. Namesto tega lahko z vrtnimi škarjami

takoj po končanem cvetenju odrežemo odcvetele vršičke
poganjkov.

Calycanthus

Spomladi zredčimo pregoste grme, vendar ohranimo
čim več mladih poganjkov.

Camellia

Redno obrezovanje ni potrebno, sredi pomladi pa
lahko skrajšamo dolge, vstran štrleče poganjke, da

polepšamo obliko grma.

Campsis radicans  

Po posaditvi skrajšamo vse poganjke približno na
višino 15 cm. S tem spodbudimo razvoj novih

poganjkov iz spodnjega dela rastline. Odraslim rastlinam
pozno pozimi ali zgodaj spomladi skrajšamo lanskoletne
poganjke na dolžino 5-7,5 cm.

Caragana arborescens 

Redno obrezovanje ni potrebno. Za lepšo obliko pa
lahko takoj po končanem cvetenju skrajšamo

predolge poganjke na mladih rastlinah.

Grahovec  /  karagana

Trobovec / jasminova troba

Kamelija

Dišečnik

Jesenska vresa

Metličnik

Carpenteria californica
Takoj po 
končanem

cvetenju (sredi ali pozno
poleti) skrajšamo dolge,
vstran štrleče in tanke
poganjke. 

Carpinus 

Če te rastline gojimo v obliki drevesa, potem
obrezovanje ni potrebno.

Caryopteris x clandonensis 

Pozno pozimi ali zgodaj spomladi skrajšamo
poganjke, ki so cveteli prejšnje leto - tanke poganjke

odstranimo tik pri tleh, debelejše pa skrajšamo do zdravega
popka. Tako spodbudimo razvoj novih poganjkov iz
spodnjega dela rastline.

Cassinia
Zgodaj spomladi skrajšamo najdaljša stebla in tako
vzdržujemo lepo obliko tega resam podobnega

grmiča.

Castanea sativa 

Obrezovanje ni potrebno.

Catalpa bignonioides 

Obrezovanje ni potrebno.

Ceanothus

Zimzelene, spomladi cvetoče in v obliki grma
gojene vrste obrezujemo takoj po končanem

cvetenju. Skrajšati je treba predvsem predolge poganjke, da
grmu vzdržujemo lepo obliko. Ob zidu gojene zimzelene
vrste obrezujemo takoj po končanem cvetenju in skrajšamo
krepke stranske poganjke na 2,5-5 cm od glavne veje.
Pozno poleti in jeseni cvetoče listopadne vrste obrezujemo
spomladi. Odstranimo vse tanke poganjke, tiste, ki so
cveteli prejšnje leto, pa skrajšamo na 15-30 cm nad starim
lesom.

Koprivček  /  modrin

Navadni cigarar  /  katalpa

Pravi kostanj

Bradatec  /  kariopteris

Gaber

C C

P O M E N  Z N A K O V

P O M L A D I T E V  K A M E L I J

Stare in v spodnjih delih ogolele (neolistane) kamelije
lahko sredi pomladi skrajšamo za tretjino do polovico
višine in jih tako spodbudimo k razvoju novih poganjkov.

Carpenteria californica

BambusDrevo Grm
Obzidni
grm

Vzpenjavka


