Vítáme Vás mezi majiteli zázračného živého plotu 2. generace!
Informace o produktu
BREST TURKESTÁNSKY (Ulmus p. Celer) je opadavá rostlina tvořící hustý živý plot s malými, lesklými světlezelenými listy. Neuvěřitelně
odolný, nenáročný druh vhodný do jakékoliv půdy. Pro intenzivní růst vyžaduje pravidelné zalévání. Po dosažení požadované výšky stačí
polévání zmírnit a růst se zpomalí.
Jilm Turkestánsky je ideální rostlinou pro sadbu živého plotu. Její roční růst může dosáhnout až 1,20-1,40 m, přičemž se Vaší pomocí i bohatě
rozvětvuje. Jilm může dorůst až do výšky 5 metrů. Živý plot běžné výšky se dá vypěstovat v průběhu 1,5-2 let. Dobře snáší stříhání. Díky
drobným listům se z této rostliny může vytvořit jakákoliv prostorová forma. Obřezáváním dosáhnete keřovitou rozvětvenost.
Obřezáváni provádějte s 15-centimetrovým "roztečí".
Návrh na výsadbu (živý plot):
1) Po 20 cm do jedné řady 5 rostlin na metr

2) Nebo do dvou řad. V tomto případě tvoří dvojitou řadu 6-8 rostlin na metr. Dvouřadá výsadbou dostaneme hezčí, hustší plot. (Dvouřadá
výsadba se doporučuje, pokud chceme plot použít jako dělící prvek v prostoru.)

Jelikož doba výsadby na podzim nastává koncem října, začátkem listopadu (po prvních mrazech), doporučuje se vykopat dříve,ještě za dobrého
počasí 25-35 cm širokou a hlubokou jámu na vysazení rostlin.
V případě jarní výsadby není třeba jámu předem připravit. Rostlinu zasazenou na podzim obřízneme na jaře asi 10-15 cm nad půdou. Jilm z
jarní výsadby se ořízne těsně po vysazení.
1. Před výsadbou namočíme kořeny 18 až 24 hodin, aby se dobře nasákly vodou.
2. Vykopanou zem můžeme obohatit rašelinou nebo kompostem; k těžkým, hlinitým půdám přidáme písek.
3. Umístíme rostlinu do jámy, která se vodou vylila do bahnitého, nasypme zeminu ke kořenům, pak opatrně sešlápneme zem do tvrda, aby
rostlina stála rovně. Dbejme na to, aby se kořeny neohnuli nepřirozeným způsobem - zpomalil by se tím růst.
Tip: Správnou pozici kořene můžeme zajistit, pokud po nasypání zeminy sešlápneme půdu pouze do polotvrda a rostlinu trochu (pár
centimetrů) povytáhneme.
Tip: Pokud na půdu pod rostliny uložíte speciální černý fóliový pás propouštějící dešťovou vodu, zabráníte růstu plevelů, půda lépe udrží
vlhkost a Váš živý plot bude rychleji růst!

Ošetřování:
Při dostatečné zálivce začne neuvěřitelně rychlé růst. V průběhu léta alespoň dvakrát zastřihněte dlouhé výhonky nejméně na poloviční délku.
Postup zopakujme alespoň jednou i na podzim. Při posledním obřezáváni koncem podzimu orežme plot na přibližně stejnou výšku.
První rok nenechme jilm vyrůst vyšší než 1-1,2 metrů - snažme se spíše o to, aby byl plot hustý. Rostlina získá keřovitě rozvětvení
ořezáváním. Čím blíže (10-12 cm) ji ořežeme ve srovnání s předchozím střihem, živý plot se stane hustý.
POZOR: Zanedbání ořezávání bude mít za výsledek vysoký, řídký plot.
Na jaře druhého roku můžeme nechat plot dorůst až do dvoumetrové výšky. Protože rostlina tuto výšku dosáhne za velmi krátký čas, koncem
jara už můžeme plot ostříhat do libovolného tvaru.

3. Škůdců má výhradně v obdobích následujících po mírné zimě. Během běžného zimního počasí tito škůdci zahynou. Ničitele jsou nejčastěji
mouchy, komáři a vlnovník révový. Na listech snadno rozpoznáte 6-12 mm dlouhý červený váček, ve kterém se vlnovník vyvíjí. Rostlinu sice
znatelně nepoškodí, při masovém výskytu však plot ztrácí estetický vzhled. Abychom zabránili vývinu tohoto škůdce, doporučuje se po mírné
zimě postříkat plot toxickým roztokem v období následujícím po klíčení.
Návrh na výsadbu (strom):
Postup je stejný, jako v případě živého plotu, brzy na jaře však neorežme strom nad půdou, ale zastřihněte jeho boční výhonky, tvarujme korunu.
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