
                                KERTMESTERSÉG KFT 

Érd 

Mária u. 36. 

2030 

 
 
 

 

Szakmai gondolatfoszlányok, praktikus ajánlások 

a Görögkatolikus egyház faültetési programjához. 

 
A nyári hőségben megtapasztalhattuk, hogy a tűző napon, elviselhetetlen a hőség, a fák adta árnyékába 

menekülni csodás lehetőség. A környezetünkben lévő kellemetlen látványok is eltakarhatók növények helyes 

választásával. A por, a fény, és a hanghatások csökkentése mellett egyszerűen csak a növények szépsége miatt is 

érdemes belefognunk a helyes növényválasztásba. Tudunk tenni a hőség ellen, a szépségért, a madarakért, 

gyerekeinkért, a jó levegőért, lelkünk szépítésért, Szeretett hazánkért, nem utolsó sorban Isten országáért.  

 

Akár egy adott helyre, elképzelt cél elérésért, akár egy szeretett fa faj, (fajta) nak keresünk helyet, körültekintően 

kell eljárni. Néhány szempontot ajánlok figyelmükbe egy adott növény kiválasztásakor mire legyünk figyelemmel. 

 

Környezeti szempontból: 

 

- Hazánkban a faiskoláinkban kapható díszfák, és örökzöldek, többnyire a hazai klímának megfelelőek, 

de a fagytűrő képességre figyeljünk.  

 

- Fontos szempont a helyi talaj adottsága. Itt a növények tűrőképességéről van szó nem az optimális 

talajadottságról, bár talajcserével ezen is lehet javítani. Itt beszélhetünk: száraz homoktalajra valókról, 

száraz köves talajt tűrőkről, nedves vizes talajra valókról, szikes talajra ültethetők 

 

- Páraszegény és szennyezett levegőjű helyekre is bőven van választási lehetőségünk. 

 

Felhasználási szempontoknál ügyeljünk: 

 

- Utcafásításnál, hogy talajban lévő vezetékek ne sérüljenek ültetésnél! A fák gyökerei kikerülik a közmű 

vezetékeket, de ültetésnél való közműsérülés veszélyes és költséges lehet. Felső vezeték alá kizárólag 

determinált (növekedésében korlátozott) fát ültessünk! Gömb, vagy csüngő koronájú alacsony 

növekedésű fákat, melyek évekkel később sem nőnek bele a vezetékbe. 

 

- Szoliter (egyedül álló) növények választásánál gondoljunk arra, hogy a lombhullató növények nem csak 

levelükkel, virágjukkal, termésükkel, stb. díszítenek, hanem lombkoronájuk formájával. Lombhullás 

után is csodás látvány egy oszlopos, gömb, vagy csüngő habitusú fa, ág és gallyrendszere.  

 

- Az ültetést követő évben az öntözésre különös gondunk legyen. Ezt követően aszályos időben heti 1 

vödör vizet öntsünk a fáinkhoz, amit többszörösen meg fog hálálni. Örökzöldek télen is párologtatnak, 

így száraz csapadékszegény téli hónapban is célszerű egy vödör vizet önteni fagymentes napon az 

örökzöld tövére. 

 
A növények választásakor a konténerben nevelt növényekkel nem lesz csalódásunk, ha az edényben, átszőtt 

gyökérzet van. - Fagymentes napokon bármikor ültethető. Földlabdás, jutazsákos növények ültetésénél, ha a 

földlabdán kibújt gyökerek vannak, akkor zsákkal együtt elültethető. A vásárlás napján azonnal célszerű elültetni 

és jól beiszapolni. Szabadgyökerű növényeket kifejezetten hűvös időben ültessünk, itt nagyobb szakmai 

kihívásoknak kell eleget tenni a siker érdekében.  

 

Néhány főbb szempont megadása után, javaslom, hogy a kiválasztott fa és fajta igényeit és tulajdonságait 

ismerjék meg alaposan, ültetés és vásárlás előtt.  Nagyapáinknak sikerült Internet nélkül is évi egy két fát ültetni. 

Nekünk is sikerülni fog! Ha nincs ásód kérj a szomszédtól.  Barátság építése, Krisztus országának építése. 

UI: Egy kis tápanyag kerüljön a gödör aljára. 
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