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cantitatea de pomi care va fi plantată în ziua următoare se pune decuseară cu rădăcinile în apă pentru 

rehidratare

se pregătește amestecul pentru mocirlirea rădăcinilor : 1 parte de balegă proaspătă de vaci, 1 parte de lut si una de 

apă, rădăcinile se mocirlesc înainte de plantare. 

gropile sunt săpate cu dimensiuni 60 x 60 x 60 și, dacă gropile au fost săpate în mod mecanizat, pereții acestora 

trebuie distruși cu hârlețul. 

pe măsura plantării, solul se tasează ușor pe rădăcini, acestea dispunându-se uniform și radial în jurul pivotului. 

Gradul de tasare trebuie să fie suficient de bun, însă se va evita presarea exagerată a solului.

după plantare, pomii se udă cu 20-30 l apă

punctul de altoire trebuie să fie păstrat la 3-5 cm deasupra solului

pământul care se scoate din groapă  se folosește pentru a face o chiuvetă în jurul pomului, iar pentru a umple 

groapa se folosește pământul din stratul de la 10 cm adâncime din jurul pomului (stratul fertil de la suprafață).

după plantare, pe o rază de 1 m în jurul pomului se presoară 200-400 g de amofos (NP) cu formula 12:52. Se poate 

adăuga și gunoi de grajd. Atât îngrășămintele minerale, cât și cele organice se aplică cel puțin la 40 cm de la 

trunchi. Nu introduceți îngrășămintele în groapa de plantare

înainte de înghețuri, la baza trunchiului se ridică un mușuroi de pământ de 20 - 30 cm pentru a proteja baza 

lăstarului. Este bine să se vopsească trunchiul pomilor cu vopsea albă pe bază de latex în care să se adaoge (dacă 

nu conține deja) și o substanță iepurifugă. Nu se admite în nici un caz folosirea vopselelor obținute din derivați 

ai petrolului.

în primăvara următoare, pe o rază de 1,5 m în jurul pomului se distribuie pe un strat cu o grosime de 8-15 cm lemn 

mărunțit conform metodei BRF (a se vedea în google bois raméal fragmenté ) sau se folosesc paie. Suplimentar, se 

poate împrăștia deasupra acestui material balegă proaspătă de vaci (3 - 10 kg/ pom) evitând contactul cu trunchiul. 

Pomii sunt întreținuți fără buruieni și se udă la necesitate. 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE: Aceste recomandări sunt întemeiate pe propria noastră experiență și pe experiența altor autori iar aplicarea acestora se face pe propria 

răspundere al utilizatorilor și orice insucces nu va putea în nici un caz să fie imputată autorului.

COPYRIGHT: Informațiile conținute aici sunt proprietate intelectuală a SRL Pepeniera Pomicolă Voinești, preluarea lor fiind admisă doar pentru utilizare proprie și nici într-un caz 

pentru distribuție către terți. Încălcarea acestei prevederi va putea atrage după sine consecințe legale.
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                       RECOMANDĂRI PENTRU O PLANTARE REUȘITĂ A LIVEZII DE NUC

NOTĂ: Pentru a evita greșeli care ar putea duce la pierderea acestor prețioși pomi vă rugăm să ne consultați pe orice întrebări care 

apar pe parcursul plantării și exploatării livezii Dvs.


