
Plantarea gardului viu din alun 

 

Plantarea corespunzătoare este esențială în viața plantelor! Recomandăm plantarea la 30 cm 

distanță între fire, deoarece în așa fel va forma un gard viu compact și va fi o barieră 

împotriva prafului, zgomotului și a vântului.  

 

Modul de plantare 

Perioada plantării: primăvara și toamna  

Adâncime de plantare: 40 cm  

Lățime șanț: 50 cm  

Distanța față de gardul existent: 60-80 cm  

Distanța între răsaduri: 30 cm  

 

 

Să înmuiem bine rădăcinile timp de 24 de ore, pentru absorbirea optimă a apei şi 

îmbibarea acesteia.  

 

Solul extras să-l îndesăm cu turbă sau cu compost.  

Să udăm bine fundul șanțului, după care punem câte o plantă la fiecare 30 cm.  

Să punem înapoi pământul în șanț!  

Să tragem un pic în sus de răsaduri pentru ca rădăcina să stea drept în jos.  

În cazul plantării toamna, să acoperim plantele tinere cu paie sau mulci și să le lăsăm 

să se odihnească până la primăvară. Primăvara tundem înapoi plantele la 10-15 cm 

deasupra solului ca să se ramifice. În cazul plantării primăvara, tundem imediat 

după plantare și avem grijă să udăm plantele regulat.  

Să așezăm Folia Sövitex: facem niște găuri pe folie și tragem peste răsaduri, până pe 

sol. Această folie nu va permite buruienilor să crească sub plantă. Permite apei de 

ploaie să treacă prin ea, însă apa nu se va evapora așa repede.  

Așezați Sistemul de picurare SöviAqua peste folie, lângă plantele de alun. Gardul viu 

din alun are nevoie de apă pentru a crește.  

 



 

ÎNGRIJIRE 

1. Gard viu natural din alun 

Avantajul este că vom avea o recoltă mai mare. Dezavantajul este că ocupă mult loc. 

 

Tunderea de întreținere să se facă toamna, după culegerea recoltei!  

Lăstarii bătrâni, care s-au îngroșat foarte mult să le tundem de la bază! Să tundem lăstarii care 

se încrucișează, și cele care cresc spre interiorul plantei. Numărul lăstarilor tunși trebuie să fie 

aproape identic cu lăstarii tineri de pe plantă. Tunderile de întrținere ajută planta ca să nu 

chelească în partea de jos. Planta ne va răsplăti efortul cu fructe din abundență. 

 

 

2. Gard viu din alun tuns uniform 

Avantajul este că are nevoie de mai puțin spațiu și arată îngrijit. Dezavantajul este că va 

produce mai puține fructe. 

Recomandăm ca tunderea să se facă primăvara după înflorire și toamna după culegerea 

recoltei. Gardul viu să fiu puțin mai lat în partea de sus decât în partea de jos, pentru ca 

soarele să ajungă și la crengile de jos.  

 

 

 

 

Să nu ne fie frică de tunderea alunului, deoarece nu putem da greș. Tolerează bine 

tunderile grădinarilor începători!  

Deoarece planta are o durată de viați de aproximativ 100 de ani, lăstarii se vor îngroșa, 

însă datorită faptului că se poate întineri de nenumărate ori, nici asta nu este o problemă. 

Prin întinerire, prelungim viața plantei.  

Întinerirea se face pe parcursul a trei ani consecutivi. În primul an să tundem o treime din 

lăstarii plantelor la 40-50 cm deasupra solului. În al doilea an facem același lucru cu a 

doua treime a crengilor, și în al treilea an cu a treia treime.  

O altă metodă de întinerire, mai radicală este tunderea crengilor cu un fierăstrău electric 

la 20 cm deasupra solului. Din mugurii aproape invizibili de pe trunchiul plantei vor da 

lăstari noi, iar planta va crește mai repede datorită rădăcinii bine dezvoltate.  

 


