
NÁVOD NA VÝSADBU LAHODNÉHO ŽIVÉHO PLOTU

Muchovník Lamarckův je nenáročná rostlina, která roste dobře a zdravě v každé
půdě. Má ráda slunenné nebo polostinné stanoviště. Muchovník je odolný vůči
mrazu, chorobám a škůdcům.

1. Pro výsadbu rostlin připravíme výkop o požadované délce a šířce cca 30 cm a 
hloubce cca 30 cm. Pro Lahodný živý plot je vhodné slunné stanoviště nebo polostín
s dostatkem vláhy. Ideální je propustná půda.
TIP: před započetím výkopových prací doporučujeme ošetřit okraje budoucího 
výkopu totálním herbicidem s přesahem cca 15 cm. Zamezíme tím konkurenci 
plevele rostlinám živého plotu. Alternativou může být mechanické odplevelení. 

2. Rostliny vyjmeme z kartonové krabice. Opatrně sejmeme ochrannou fólii z kořenů 
a rostliny vložíme na 24 hodin do nádoby s vodou tak, aby kořeny byly zcela 
ponořené.

3. Sázíme do tzv. trojsponu. Rozestup rostlin je cca 20-30 cm. Použijeme tedy 6-8 
rostlinek muchovníku na běžný metr délky plotu. Rostliny na opačné straně výkopu 
sázíme s posunem, aby rostliny nebyly v zákrytu a živý plot byl opticky hustší. 

4. Dáváme pozor, aby kořeny nebyly přehnuty – přirozeně je před zahrnutím zeminou 
rozprostřeme. Případné mechanicky poškozené kořeny zakrátíme.

5. Zeminu můžeme obohatit zahradnickým substrátem.  Hroudy rozdrtíme.

6. Po opatrném obsypání sazenic zeminou,  půdu kolem kmínků přišlápneme, aby se 
minimalizovaly vzduchové mezery kolem kořenů.
TIP: Pro podporu ujmutí a růstu sazenic doporučujeme kořeny dřevin ošetřit 
půdním gelem z naší nabídky.

7. Po výsadbě rostliny velmi vydatně zalejeme. Při podzimní výsadbě zaléváme až do 
zámrzu.



TIPY A RADY

• Sazenice doporučujeme zamulčovat kůrou (aspoň 5 cm vrstva) nebo dřevní štěpkou. Tato
vrstva zamezuje odpařování vody z půdy a zamezuje růstu plevele.

• První vegetační rok není třeba provádět krácení rostlin. V dalších letech můžeme vždy 
začátkem března zakrátit cca 1/3 výhonů na 1/3 délky, aby došlo k podpoře rozvětvení keře.

• Není-li keř v nižších patrech dostatečně hustý, je možné provést zmlazovací řez tak, že se 
1/3 výhonů seřízne až u země.

• Kvůli osvětlení spodních pater plotu platí (podobně jako u ostatních živých plotů), že jsou 
nejvhodnější takové tvary, kde je spodní základna plotu širší než vrcholek plotu (např. 
tvar b).

 Během roku živý plot přihnojujeme hnojivem NPK na listnaté dřeviny. Vhodné 
hnojivo nalezte v nabídce našeho eshopu.


