GHID PRIVIND TĂIERILE DE FORMARE A COROANEI LA NUCI ÎN PRIMII 5 ANI
VERSIUNE GRATUITĂ
Suplimentar în versiunea completă:
+ fotografii originale
+ prezentarea mai multor variante posibile de dezvoltare a pomilor și adaptarea tăierilor la acestea
+ comentarii pentru fiecare operațiune de tăierei
+ recomandări privind perioadele optime pentru diferite tăieri
+ diferite metode complementare tăierilor pentru obținerea formei de coroană dorită
+ tratamentele efectuate după tăieri
GHIDUL COMPLET ESTE GRATUIT PENTRU TOȚI CLIENȚII PEPINIEREI VOINEȘTI ȘI CONTRA-PLATĂ PENTRU ALTE PERSOANE INTERESATE.

ANUL 1

Tăieri după plantare
(pomi de 1 an)

Operațiuni în verde în cursul
primei veri de la plantare

ANUL 3

Tăieri în primăvara
anului 3 de vegetație
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Operațiuni în verde în cursul
primei veri de la plantare

ANUL 2

Tăieri la începutul
anului 2 de vegetație

Tăieri în verde în cursul
anului doi de vetație

ANUL 4

Tăieri în primăvara
anului 4 de vegetație
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ANUL 5

Tăieri efectuate în
Primăvara anului 5

Pomul către finele
anului 5 de vegetație

NOTĂ
Tăierile descrise mai sus permit formarea nucilor după forma de coroană AX STRUCTURAT.
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