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Przygotowanie  i pielęgnacja kwiatów ciętych. 

 

Witam serdecznie. Przed nami piękny miesiąc maj – przyroda budzi się do życia. W  

ogródkach zaczynają kwitnąć kwiaty, które możemy wykorzystać do dekoracji naszych 

domów.  Również w sklepach możemy zauważyć szeroką ofertę kwiatów ciętych, które 

pięknie mogą udekorować naszą kuchnie czy salon. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się 

przygotowaniem i pielęgnacją  kwiatów ciętych. 

Wskazówki: 

1. Po przyniesieniu kwiatów do domu należy obciąć końcówki łodyg pod bieżącą wodą 

(tniemy łodygi pod kątem, aby powierzchnia pochłaniania wody była jak największa) 

2. Nalewamy wodę do wazonu ok 3-4 cm –zbyt dużo wody powoduje gnicie liści i łodyg. 

3. W wodzie nie powinny stać żadne liście. 

4. Wodę w wazonie wymieniamy codziennie, również codziennie myjemy wazon. 

5. Aby kwiaty w wazonie stały dłużej należy zakwasić wodę w wazonie dodając 

pokruszoną aspirynę, odżywkę którą kupiliśmy razem z kwiatami albo grosze (kilka 

monet). 

Kliknij w podany link i posłuchaj o pielęgnacji kwiatów ciętych 

https://www.youtube.com/watch?v=Ky954dQbiZI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ky954dQbiZI


Chciałbym przedstawić Wam kilka wskazówek nt pielęgnacji najpopularniejszych gatunków kwiatów 

ciętych 

RÓŻE 

 

1.Wybierając róże zwróćmy uwagę na te, które mają nierozwinięte, zwarte pąki – dłużej 

będą cieszyć nas swoim widokiem. 

2. Usuwamy z łodygi zbędne liście i kolce, gdy znajdą się w wodzie to zaczną gnić. 

3. Łodygi przycinamy pod kątem ostrym nożem lub sekatorem ( bądźcie ostrożni!!!). 

 

4.Jeśli róże zaczynają więdnąć podcinamy końcówki i zanurzamy je w gorącej wodzie 

wymieszanej z cukrem na około 1 minutę. 

 

 

 

 



TULIPANY 

 

1. Usuwamy zbędne liście. 

2. Obcinamy końcówki ostrym nożem lub sekatorem pod kątem. 

3. Do wody w wazonie możemy dodać odrobinę kwasku cytrynowego – zapobiegniemy 

w ten sposób rozwojowi bakterii. 

4. Tulipany źle znoszą towarzystwo narcyzów, nie umieszczajmy ich w jednym wazonie. 

5. Tulipany to kwiaty, które rosną w wazonie, dlatego co parę dni należy przyciąć ich 

łodygi. 

W wazonie można równie dobrze ułożyć  kwiaty nie tylko te ze sklepu czy ogrodu. Pięknie 

wyglądają majowe bzy  czy polne kwiaty, których w krótkim czasie będzie bardzo dużo. 

 



Jeśli w Waszych domach zagościły kwiaty cięte to zróbcie zdjęcie i koniecznie prześlijcie do 

mnie 

Pozdrawiam 

Karolina Marciniak - Dominik 

 

 


