
Mogyorósövény telepítése 

Nagyon fontos a szakszerű telepítés egy növény életében! A mogyoró növényt sövénynek ültetve 30 cm -

ként ajánlott telepíteni, hiszen ebben az esetben a növény legfontosabb feladata a takarás,  por- és 

hangzárás, illetve a széláramlás korlátozása.  

Mogyorósövény ültetésének folyamata 

Ültetés ideje: tavasz és ősz 

Árok mérete: 50 cm széles és 40 cm mély 

Kerítéstől való távolság: 60-80 cm 

Növények tőtávolsága: 30 cm 

Szabadgyökeres mogyorótöveinket helyezzük egy vödör vízbe közvetlen az ültetés előtt legalább 16 -24 

órára. 

1. Ássuk ki az ültetőárkot, tegyünk az aljába komposzttal dúsított földet!  

2. Engedjünk vizet az árokba, majd 30 centiméterenként tegyünk egy növényt az árokba, az iszapba. 

Előtte a sérült gyökereket vágja le. 

3. Temessük vissza az árkot! Lazán temessük be a felállított  növényeket! 

4. Minden növényt egy kicsit  húzzunk meg felfelé, hogy a gyökerei kiegyenesedjenek!  

5. Gereblyével igazítsuk el az esetleg megmaradt földet!  

6. Őszi telepítésnél takarja be a fiatal ültetvényt szalmával, mulccsal! Majd hagyja pihenni 

tavaszig! Kora tavasszal vágja vissza a talaj felett 10-15 cm-re, hogy a kis növény 

elágazzon! Tavaszi telepítésnél  azonnal az ültetés után vágja vissza és figyeljen a növény 

rendszeres öntözésére!   

7. Terítsen a növényekre Sövitex Fóliát, amit a kis kiálló növények fölött éles pengével be kell 

metszeni, majd húzza át rajta a kis növényt! Ez a speciális fólia nem engedi gazosodni a 

növények alját. A fentről jövő vizet átengedi, de nem engedi elpárologni a talajról a mogyoró 

növény számára oly fontos nedvességet.  

8. Helyezzen SöviAqua csepegtetőt a fóliára, közvetlen a növények tövéhez! A mogyoró sövény 

vízigényes növény. Ezzel a módszerrel gazdaságosan, de elégségesen tudja megoldani a 

nedvesség pótlását.          

Gondozása -A mogyoró sövényt két féleképpen nevelhetjük. 

Természetes mogyorósövény 

Előnye, hogy több termés várható rajta. Hátránya a nagy helyigény. 

A karbantartási metszést ősszel a termés betakarítása után végezzük el!   

Mindig tőből vágja ki az elöregedett, megvastagodott ágakat! Vágja le az egymást metsző és befelé 

növekvő hajtásokat  A levágott hajtások számának nagyjából meg kell egyeznie a növényben lévő új vagy 

fiatal hajtások számával. Egyébként a karbantartó metszés azt is biztosítja, hogy a mogyoróbokor kevésbé  

kopaszodik. A gyorsan növő és  sűrű sövényt kapunk eredményül, mely nagy mennyiségű terméssel 

ajándékoz meg minket gondoskodásunkért. 

Formált mogyorósövény 

Előnye, hogy gondozott, kisebb helyet igénylő. Hátránya kevesebb termés. 

Formára vágás tavasszal virágzás után és ősszel termés betakarítás után kívánatos . 

Lehetőleg felül legyen egy kicsit keskenyebb a sövényünk, mint alul, így jobban kapnak fényt az ágak, 

levelek. 

Ne féljünk a mogyoró metszésétől, nyírásától, nem lehet elrontani. Jól tolerálja a kezdő  kertészek 

ügyeskedéseit is! 

Mivel közel 100 évig él a növény, ezért óhatatlanul meg tudnak vastagodni az ágai, de nincs semmi baj, 

mert végtelenszer ifjítható. Ezzel a növény élettartalmát hosszabbítjuk . 

A megújulást fokozatosan háromig évig végezzük el. Első évben a növény ágainak egy harmadát vágjuk 

vissza a talaj felett 40-50 cm-re. Következő évben a következő harmadot, majd a harmadik évben a 

maradék harmadot is.   

Egy másik, de a legradikálisabb fiatalítás módszer, ha motoros fűrésszel a talaj felett visszavágjuk 20 cm-

re. A törzsön szinte láthatatlan alvó rügyekből a növény újra hajtani fog, lombozata gyorsabban növekedi 

a nagy gyökérzete miatt, mint előtte lévő években. 
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