
 

 

Глициния (Wistеria) отглеждане 
 
За да цъфти всяка годи обилно Глицинията трябва да се подрязва,  също така да се 
подхранва с тор, който има по- високо съдържание на калии. Глицинията няма да 
цъфти, ако не получава достатъчно слънчева светлина, ако прекалено стимулирате 
вегетативния растеж с азотни торове, или неправилно подрязвате през зимата и лятото.  
 
В този случай помагат следните практики – рано на пролет торите здраво със 
суперфосфат (NPK 0-20- леко подрязвате късно на пролет и кореново подрязване през 
късната есен. 
 
Подрязване: Няколко годишни подрязвания поддържат лианата в добра форма, не бива 
да и се позволява да нараства неконтролируемо, полезно е и за да се стимулира цъфтеж. 
 
Оформяне върху рамка: Изберете младо растение със здраво жилаво стебло и го 
прикрепете към опора. Премахнете излишните клонки от предната и задна страни. 
Когато основното стебло достигне необходимата височина, отрежете върха. Това ще 
стимулира допълнително нарастването на страничните разклонения. Разстоянието 

между тях трябва да е поне 50 см.  
 
Лятно подрязване: Оставят се само здравите основни клони да се развиват по рамката. 
Всички нови странични разклонения се изрязват след шестото или седмо листо. В 
резултат се формира нов прираст. На свой ред и той се премахва, когато започнат да се 
развиват първите листа по тях. 
 
Ранно подрязване през зимата: Основните разклонения, нараснали през изминалото 
лято се подрязват наполовина или до една трета от дължината си. Страничните 
разклонения също се изрязват, като се оставят от 3 до 5 см. на дължина. 
Късно лятно подрязване: Подрязват се основните, неподрязани клони на половина 
или на две трети от дължината си, а тези, които са били подрязвани предното лято, се 
подрязват само в краищата по 2,5 до 5 см. Този метод позволява короната да се оформя 



 

 

и уголемява всяка година наполовина и да има обилен цъфтеж по новоизрастналите 

клонки.  
 
Поддържащо подрязване: След като вистерията се разпростре на отделеното и място, 
следва лятното подрязване. При зимното се режат основните клони, като се оставят 
четири или пет пъпки. Изрязват се и всички издънки в основата на растението. 
Подрязване за оформяне: Отнася се само за новите, млади вистерии. При зимното 
подрязване се премахват всички клони, стърчащи от оформящата рамка. Окастянето е 
драстично, отстраняват се всички клони, разположени прекалено нагъсто, както и тези, 
които развалят формата на предвидената рамка. Очаква се цъфтеж след две до три 
години. 
 
Подрязване на корените: Понякога се практикува кореново подрязване късно на есен, 
за да се стимулират младите растения – за цъфтеж, както и да се възстанови обилния 
цъфтеж при по-старите. Стимулира растежа и цъфтежа и може да се комбинира с 
лятното подрязване за по-голяма ефективност. Изполвайте лопата за да орежете 
корените вертикално в почвата на около 50 см. дълбочина, на разстояние 1.20 м. от 
стеблото. 
 
 
 
 


