Dobrodošli med kupci "ČUDEŽNE ŽIVE MEJE" !
Informacije za kupce
Čudežna živa meja (Ulmus pumila celer) je listopadna rastlina z majhnimi, svetlo zelenimi in svetlečimi listi, ki tvorijo
gosto živo mejo. Zelo odporna, nezahtevna vrsta, ki raste na kakršnikoli podlagi. Če želite intenzivno rast, je potrebno
redno zalivanje.
Ko dosežete želeno višino žive meje, ji zadošča manjša količina vode, rast se upočasni. Idealna rastlina za žive meje.
Medtem, ko se bogato razrašča, letno lahko zraste od 1,20 do 1,40 m. Doseže lahko 5 m višine. Živo mejo v višini
ograje lahko vzgojimo v času 1,5 do 2 let.
Dobro prenaša striženje. Zaradi drobnih listov, se lahko oblikuje v kakršnokoli obliko.
Nasveti za sajenje: Pri sajenju v eno vrsto sadike posadimo 20 cm narazen:

Živa meja je lepša in bolj gosta, če jo sadimo v dve vrsti, kjer na en meter dolžine v obeh vrstah posadimo 8-9 rastlin.

Ker je čas za prvo saditev konec septembra, začetek oktobra, oziroma v obdobju do prve zmrzali, je dobro (še v lepem
vremenu) vnaprej pripraviti sadilni jarek (jamo), ki mora biti globok in širok od 30 do 40 cm.
Pri spomladanskem sajenju sadilnega jarka ni potrebno vnaprej pripraviti. Spomladi živo mejo obrežite 10-15 cm nad
tlemi (jeseni in spomladi posajene), da se razraste.
1.

2.

1) Korenine rastlin pred sajenjem 24 ur namakajte v vodi, da se dobro namočijo.
2). Izkopano zemljo obogatite s šoto ali kompostom, pri težki ilovici pa dodajte nekaj grobega peska.
3.) Rastline razporedite po dobro namočenem sadilnem jarku, zatem na korenine nasujte zemljo ter previdno
poteptajte nasuto zemljo, da rastline stojijo pokonci. Pazite, da korenine niso upognjene nazaj, ker to zavira
rast.
Nasvet: K pravilnemu položaju korenine lahko pripomoremo s tem, da sadike previdno nekaj centimetrov
potegnemo navzgor, da stojijo pokonci.
Namig: Pod rastline (neposredno na tla) položite SÖVITEX folijo (na voljo imamo v izmeri 60cm x 10m) in tako
preprečite rast plevelov, tla obdržijo vlago in rastline se razvijajo hitreje!
Ob izdatnem zalivanju začne hitro rasti. V poletnem času vse dolge poganjke najmanj dvakrat prikrajšajte
vsaj na polovico, in v jeseni to še enkrat ponovite. Pri zadnjem jesenskem obrezovanju živo mejo porežite
na enako višino. V prvem letu pustite živo mejo rasti največ do višine 60-70 cm. Več pozornosti posvetite
temu, da bo dovolj gosta. Čim bliže (10-12 cm) prirežemo prejšnjemu obrezovanju, bo živa meja bolj gostejša.
Pozor: Brez obrezovanja, bo imela vitke in redke veje.
Na pomlad drugega leta pustite, da živa meja zraste do višine 2 metrov. Ker to višino doseže zelo hitro, jo ob
koncu pomladi že lahko oblikujete. S pravilno izbiro obrezovanja dosežemo, da bo rastlina lepo gosta.

3.
Zaradi blagih zim je možnost napada škodljivcev. Ti škodljivci ponavadi normalne (mrzle) zime ne
preživijo. V primeru blage zime lahko poškodujejo naše rastline. To je značilno predvsem za muhe, komarje in pršice. Na
listih se lahko pojavijo rdečkaste izbokline, kjer se škodljivci razvijajo.
Rastline preveč ne poškodujejo, ker rastlina izraste, vendar je estetski izgled malo moteč. Po blagi zimi takoj po brstenju,
priporočamo škropljenje s toksičnim insekticidom, da preprečimo razvoj škodljivcev.
Nasvet za sajenje (drevo):

Postopek sajenja je isti kot pri živi meji, s tem, da spomladi ne prikrajšamo vrhove, temveč odstranimo
stranske poganjke in tako izoblikujemo krošnjo drevesa.
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