Üdvözöljük a CSODASÖVÉNY vásárlói között!
Vásárlói tájékoztató

CSODASÖVÉNY ( Ulmus p.selsis) lombhullató, élénkzöld, kicsi fényes levelű, sűrű sövényt alkotó növény. Rendkívül
ellenálló, igénytelen fajta, tulajdonképpen bármilyen talajjal beéri. Ha azt akarjuk, hogy intenzíven növekedjen öntözni
kell rendszeresen. Amikor elérte a kívánt sövény méretet kevés vízzel is beéri, és növekedése lelassul. Ideális sövény
növény. Évente képes akár 1,20-1,40 magasságot is növekedni, miközben dúsan bokrosítjuk. Magassága elérheti az 5
métert is. Normál, kerítés magasságú élő sövény 1,5-2 év alatt nevelhető belőle. Nyírást jól tűri. Apró levelei miatt,
bármilyen térbeli forma kialakítható belőle. Ez a növény metszéssel bokrosítható.
15 cm-es” lépésközökkel” bokrosítsuk, metsszük.
Ültetési javaslat (sövény): 20 cm-ként egy sorba:

illetve szebb, dúsabb sövény kapunk a két soros ültetésnél, ahol
méterenként 9-10 növény alkotja a dupla sövénysort. ( Duplasorosan ajánlott drótkerítés nélküli tér elválasztó
elemként)

Ültetési ideje ősszel ,szeptember közepétől november végéig , amíg a tartós fagyok nem jönnek meg. Célszerű
elkészítenünk előre az árkot (kb 30-35 cm mély, és széles), ahova majd a növényeket ültetjük. Tavaszi telepítés
esetén ( március), nem szükséges előre elkészíteni az ültetőárkot. Az őszi telepítésűt tavasszal, a tavaszi telepítésűt
pedig közvetlenül telepítés után metsszük vissza a talaj felett 10- 15 cm-re.
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Gyökereit áztassuk be 18-24 órán keresztül, hogy jól „teleszívják magukat” vízzel.
2. A kiemelt földet tőzeggel vagy komposzttal dúsítsuk, nehéz agyagos talajoknál homokot adjunk hozzá.
3. Helyezzük a növényt a bő vízzel iszapossá vált gödörbe, szórjuk a földet a gyökerekhez, majd óvatosan
tapossuk keményre, hogy a növények egyenesen álljanak. Figyeljünk arra, hogy a gyökerek
természetellenesen ne hajoljanak vissza, mert ez gátolja a növekedést.
Tipp:A gyökér helyes állását elősegíthetjük, azzal ha félig tömörített állapotban néhány centiméternyit
húzzuk ki a földfelszínhez képest.
Tipp: Tegyen SÖVITEX 60cm széles Pe szövet csíkot (60cm X 10m-es méretben kapható) a talajra, így nem
gazosodik, a csapadékot átereszti a nedvességet jobban megőrzi a talaj, és így gyorsabban fejlődik a
növény!
Gondozása: Kora tavasszal kb. a talaj felett 10-15 cm-re vissza kell vágni, hogy elágazzon. Tavaszi és őszi
ültetésre egyaránt vonatkozik.
Nagyon gyors növekedésnek indul kellő öntözés mellett. A nyár folyamán
még legalább kétszer nyírjuk vissza a hosszú hajtásokat legalább a felére, és ősszel is tegyük meg ezt
legalább egyszer, majd a legutolsó ősz végi metszésnél vágjuk vissza közel egy magasságúra.
Első évben ne engedjük magasabbra 1-1,2 méternél, inkább arra figyeljünk, hogy kellően sűrű legyen.
Ez a növény metszéssel bokrosodik. Így minél közelebb (10-12cm) metsszük vissza az előző metszéshez
képest , annál sűrűbb sövényünk.
FIGYELEM: Metszés nélkül, egy nyúlánk kevéssé takaró ritka sövényünk lesz.
Második év tavaszán hagyjuk felnőni akár 2 méterig, és mivel ez nagyon gyorsan bekövetkezik, tavasz végén
már szép formára vághatjuk.

Kártevői, kizárólag enyhe teleket követő időszakokban vannak. Az állati kártevők normál téli időjárás esetén
elpusztulnak. Enyhe telek esetén növényeinket károsítják. Ez jellemzően a gubacs –atka –légy -szúnyog. Jól
felismerhető, hogy a levél síkjából kiemelkedő (6-12 mm) piros színű ( zsákocska) gubacs melyben fejlődik
a kártevő. Ugyan a növényt különösen nem károsítja ( elnövi a növény), viszont esztétikailag –nagyszámú
megjelenése esetén- igen. Toxikus rovarölő szerrel érdemes az enyhe telet követő rügyfakadás utáni
időszakban lepermetezni a növényt ,hogy elejét vegyük a gubacsok fejlődésének.

Ültetési javaslat (fa):
Ugyanúgy járjunk el a fa ültetésénél, mint a sövénynél, de kora tavasszal természetesen ne vágjuk vissza, hanem
nyessük le az oldalsó hajtásokat , alakítsuk ki a koronáját.
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