Vă salutăm în rândul cumpărătorilor GARDULUI VIU-MINUNE!
Informaţii utile cumpărătorului
GARD VIU MINUNE® (Ulm din Turkmenistan, Ulmus pumila selsis) este o plantă cu frunze căzătoare, având frunze verzi vii, mici,
lucioase, care formează un gard viu stufos. Este un soi extrem de rezistent, nepretenţios, rezistă de fapt în orice tip de sol. Dacă dorim o
creştere intensivă, necesită udare regulată. În primul an recomandăm udarea de minimum 2 ori pe săptămână. Când a ajuns la
înălţimea dorită, rezistă şi cu puţină apă şi creşterea încetineşte. Este o plantă ideală pentru gard viu. Anual poate avea chiar şi o
creştere de până la 1,20-1,40 m, în timp ce este arbustizat intensiv. Înălţimea totală poate ajunge până la 5 m. Gard viu normal, de
înălţimea unui gard se poate creşte în 1,5-2 ani. Suportă bine tunderea. Din cauza frunzelor de dimensiuni mici se poate tunde în orice
formă geometrică în spaţiu. Această plantă se îndeseşte prin tăiere. Tăiarea pentru îndesire se va aplica cu „pasul” de 15 cm.
CEA MAI IMPORTANTĂ REGULĂ:
După primirea coletului, puneți plantele cu rădăcina în apă pentru cel puțin 18 ore. Este important să plantați răsadurile cât mai repede
posibil. Să nu judecați plantele după cum arată ele acum, deoarece ele sunt în stare adormită și au nevoie de puțin timp pentru ca să se
dezvolte. Rădăcinile puternice (pe care puteți să le verificați chiar și Dvs) vă garantează creșterea corespunzătoare.
Este posibil ca în timpul transportului să se rupă câteva crenguțe, însă asta nu afectează calitatea plantelor.

Recomandare de plantare (gard viu): la distanţa de câte 20 cm într-un rând:

Respectiv putem forma un gard viu mai frumos, mai des prin plantare în două rânduri unde 9-10 plante la un metru formează rândul
dublu de gard viu. (În rând dublu este recomandat ca element de delimitare fără spalier.)

Se poate planta primavara sau toamna. Deoarece perioada de plantare este toamna la sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii
octombrie, este indicată pregătirea (din timp) a şanţului pentru plantare (de aprox. 25-30 cm adâncime şi max 25 lăţime dacă doriți să
plantați în 2 rânduri. Într-un singur rând ajunge și lățimea de 10 cm.) unde se vor planta plantele. Gardul viu plantat toamna se va tăia
primăvara, iar cel plantat primăvara se va tăia imediat după plantare, la 10-15 cm deasupra solului.

1.

.Rădăcinile se vor „înmuia” în apă timp de 18-24 ore, ca să se „îmbibe” bine cu apă.
Pământul extras se va îmbogăţi cu turbă sau compost, în cazul solului greu argilos se va adăuga nisip (într-o concentrație de
max 20-30%)
Planta se va aşeza în şanţ în solul devenit nămolos, se va presăra pământ peste rădăcini după care solul se va presa uşor
pentru compactare în jurul rădăcinilor, pentru ca plantele să stea drept. Atenţie la poziţia corectă a rădăcinilor, să nu

stea îndoite, deoarece aceasta le poate reţine în creştere.

Tip: Poziţia corectă a rădăcinilor se poate asigura dacă în stare semicompactată tragem uşor de plantă cu câţiva centimetri în
sus faţă de suprafaţa solului.
Sfat: Folia Sovitex se aşează după plantare, deasupra solului la baza tulpinii după ce folia a fost găurită in
prealabil pentru fiecare răsad,astfel nu devine buruienos, solul păstreză mai bine umiditatea, și planta se dezvoltă mai rapid! Un
pachet Folie Sovitex conține 10 metri liniari de folie cu lățimea de 60 cm.
Sistemul de picurare Soviaqua se aşează printre răsaduri, deasupra solului, sub folia Sovitex .
Asigură o udare uniformă şi economică a gardului viu, el fiind perforat din 10 în 10 cm. Un pachet conţine 10 ml + 3 piese de
racordare.

2.

Va avea o creştere foarte rapidă dacă se va uda corespunzător. În primul an după plantare, plantele se vor tunde o dată
pe lună, ca să se ramifice corespunzător. Toamna, gardul viu se va tunde la o înălțime uniformă, de aproximativ 1 m. În primul
an să nu lăsăm planta să crească mai înalt de 1-1,2 metri, dar să avem grijă să fie suficient de deasă.

Această plantă se îndeseşte prin tăiere. Astfel planta va deveni atât mai deasă, cu cât fiecare tăiere va fi
mai aproape de tăierea anterioară (10-12cm).
ATENŢIE: Fără tăiere vom avea un gard viu alungit dar rar, care nu acoperă suficient.

3.

În primăvara celui de-al doilea an să lăsăm gardul viu să crească până la înălţimea de 2 m, ceeace se va produce într-un timp
foarte scurt, astfel la sfârşitul primăverii îi vom putea da deja o formă frumoasă.

CORECT: fig A;B;D
INCORECT: fig C
4.

Are dăunători exclusiv în perioadele de după ierni blânde. Dăunătoarele de origine animală nu supravieţuiesc în vreme normală
de iarnă. Acestea în mod caracteristic sunt coconi – de acarieni, de muşte, de ţânţari. Se pot uşor identifica excrescenţele
(săculeţele) de culoare roşie care se disting din planul frunzei (6-12 mm), în care se dezvoltă dăunătoarea. E drept că planta nu
este deteriorată în mod deosebit, însă din punct de vedere estetic – în cazul apariţiei lor în număr mare – da. Este de
recomandat ca după o iarnă blândă în perioada imediat următoare apariţiei mugurilor să se trateze planta cu insecticid toxic, în
scopul prevenirii apariţiei coconilor.
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