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Pěstování a prodej thují Smaragd

Rodinná firma vznikla v roce 2000 a specializuje
se výhradně na pěstování thují smaragd
(Occidentalis). Pěstujeme na pozemcích o celkové
výměře 0,5 ha pouze tuto odrůdu.
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Pěstování thují
Thuja Occidentalis - Smaragd

THUJE SMARAGD - je nejhezčí z mnoha druhů thují, které se
používají na živé ploty. Je .možné je použít jako solitéry. Smaragd má
sytě zelenou barvu, kterou nemění ani v zimě. Pokud je pěstován ve
zdejších klimatických podmínkách na volném místě, vydrží mrazy až
. změní odstín. Odrůda smaragd se množí
-30°C, nehnědne, pouze mírně
pouze řízkováním v červnu až srpnu. Je sloupovitého vzrůstu a může
dorůst výšky až 8 m. Při velikosti 2 m, má asi 50 cm v průměru, proto je
při výsadbě živých plotů doporučován odstup (spon) asi 50-60 cm.
Zastřihování plotů provádíme až při výšce 1,5 m zpravidla na podzim.
Pak thuje zhoustnou a plot bude neprůhledný. Rychlost růstu do 5 let je
asi 20 cm za rok, 7-8 leté mají přírustky až 40 cm za rok.
HNOJENÍ - Thuje hnojíme 1-2x do roka hnojivem na jehličnany nebo
Cereritem či NPK (k dostání v zahrádkářských potřebách). Postřikem
aplikujeme Hořkou sůl. Je to nejvhodnější rychle působící a bezezbytku
rozpustné hnojivo, které odstrańuje nedostatek hořčíku - důležitá živina
všech okrasných rostlin . Hnojíme na začátku vegetačního období
(v květnu), můžeme je ale přihnojit i na podzim.
CHEMICKÁ OCHRANA - Pokud začínají thuje zespod žloutnout, je
vhodné je postříkat proti houbovým chorobám (Dithane, Novozir dle
návodu výrobce).Při reznutí thují od středu se jedná o kobaltiniové
hnědnutí. Použijeme přípravky Dithane, Novozir nebo Fundazol. Pokud
větvičky osychají, opadávají a vyskytují-li se na nich malí motýlci
velikosti cca 2 mm (molovka thujová), je vhodné aplikovat postřik
Mospilan. Aplikace se provádí v době letu motýlků (březen - duben).
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