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Garden faápolás 
minden fa megmenthető 

 
 

Tisztelt Érdeklődő!  

 

Egy olyan tájékoztatót tart a kezében, mely több évtizedes 
munkát mutat be. 

A Garden Kft.  ugyanis megalakulásától kezdve, tehát több 
mint negyed évszázada foglalkozik faápolással. A kezdetekkor 
még nem is volt ismert a faápolás fogalma. Azóta a mesterség 
megszületett, sőt a Kertészeti Egyetemen Faápoló, favizsgáló 
szakmérnök képzés folyik. Volt szerencsém végig kísérni ezt a 
hosszú utat. Ott voltam a kezdeteknél és jelentős szerepet 
kaptam a faápoló szakmérnök képzés megszervezésében is. E 
mellett a Magyar Faápolók Egyesülete 2014 óta elnökévé vá-
lasztott és a Magyar Díszkertészek Szövetségének vezetőségi 
tagjaként is képviselhetem a zöldfelületgazdálkodást, azon 
belül a faápolás ügyét.  

Faápolásra vállalkozni hálás dolog. Mi, faápolók olyan tevé-
kenységgel keressük kenyerünket, mely segít a fák életét meg-
hosszabbítani és mellette egészségesebbé teszi környezetün-
ket! 

 

 

Lukács Zoltán
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Munkáink 
 

 

 

 

 

 

 

z elmúlt több mint 
harminc év alatt sok 

fát láttunk és ápoltunk. Nem 
is tudnám mind felsorolni. 
Voltak sikeres és még sike-
resebb munkák, voltak em-
lékezetes és kevésbé emlé-
kezetes események és meg-
történtek velünk olyan ka-
landok is, melyekről azt 
gondoltuk, hogy csak a me-
sében fordulnak elő. Hogy 
csak egyet említsek, mikor 
egy bálban találtuk magun-
kat, ahol a fóti Károlyi csa-
lád volt a házigazdánk és a 
csodaszép Kew Gardens-t 
fenntartó Kent hercege a 
védnök.  

A kiadvány első felében egy-
két fát, egy-két kertet mu-
tatunk be, melyekkel szoro-
sabb barátság alakult ki az 
évek során.  

 

A 
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Hédervári Árpád-tölgy 

 

 

 

 

 

 

agyarország egyik leg-
idősebb fája. Önmagá-

ban már ez is tiszteletre 
méltó, de ezen kívül Árpád 
vezér hősies, honfoglaló há-
borújának, a pozsonyi csatá-
nak emlékét is őrzi. 

A fa a csatát követő 1100. 
esztendő Szelek havának 
egyik napján súlyosan meg-
sérült. Egy szélvihar négy 
vázágából hármat letört. A 
szomszédos templom árnyé-
kában megbújó és évtize-
dekkel ezelőtt alátámasz-
tott ág maradt csak épen.                        

A fa reménytelenül állt ép 
gyökérrel, teljesen odvas 
törzzsel és egyetlen ággal a 
jövő előtt. Egy önzetlen és 
csodálatos összefogás ered-

ményeként a fa ápolása rög-
vest megtörtént. A hatalmas 
üreget kitisztítottuk, a meg-
maradt ágat egy fából ácsolt 
szerkezethez erősítettük. A 
fa megmenekült. Olyan ma-
gyarosan „megfogyva bár, 
de törve nem” őrzi Árpádék 
hősi küzdelmének és most 
már a héderváriak összefo-
gásának emlékét is! Sőt, 
nem csak áll, hanem több 
ezer utódot is nemzett, 
melyből éppen hét csemete 
az öreg fa árnyékában arra 
vár, hogy idővel átvegye az 
emlékfa szerepét! 

Büszkék vagyunk rá, hogy 
irányíthattuk a fa ápolási 
munkáit.  

M 
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Szőkedencsi hárs 
 

 

 

 

 

 

 

orát 700 évesre becsü-
lik, de mint minden 

idős fa esetében, ez itt is 
csak találgatás. Akárhány 
esztendős is az biztos, hogy 
nagyon idős. 

Évei számán kívül még cso-
dálatos szépsége is figye-
lemre méltó. Aki a hetes 
úton igyekszik Nagykanizsa 
felé, az a meg nem épült 
motorpálya mellett elha-
ladva, Szőkedencscsel 
szemben, a temetődomb 
legtetején rögtön meglátja 
az évszádok óta őrtálló fát. 

A kis település polgárainak 
és kiváltképp polgármester-
ének érdeme, hogy a hárs 
ápolására jutott erő, munka 
és eredt pályázati forrás. 

Ennek köszönhető, hogy 
nem csupán a fa ápolása tör-
ténhetett meg, gallyazás, 
statikai megerősítés, üreg-
kezelés, de a csurgóvonalon 
kívül megépített alacsony 
támfallal a föld lehordását is 
meg tudtuk akadályozni. Az 
is megvalósulhatott, amire 
csak igen ritkán adódik lehe-
tőség, amit csak hosszan-
tartó gondozás eredményez-
het, a több évig tartó réte-
ges feltöltés.  

A fa sem maradt hálátlan. A 
szőkedencsieknek a támfal 
alapjának ásása közben fel-
tárta Árpád-kori templomuk 
gyökerei alatt rejlő marad-
ványait!  

K 
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Délegyházi címeres vackorfa 
 

 

 

 

 

 

alán Délegyházát min-
denki ismeri. A fővá-

rostól délre, a Csepel-szi-
gettel szemben, a Ráckevei 
Dunaágtól mindössze tíz Mó-
nus-nyíllövésre keletre él-
degél, a helyiek szerint már 
ősidők óta. A fát is többen 
ismerik, mint gondolják, 
mert ahol Délegyháza cí-
mere, ott a fa is látható. A 
címerben még egy törzzsel, 
de a valóságban már két fél-
lel.  

A fa életereje bámulatos. 
Törzse nemcsak kettére-
pedt, de el is vált egymás-
tól. Nagyon odvas. Az egy-
kori összekötés fém szerke-
zete belenőtt a korona-
alapba, ma már csak rontott 
a helyzeten. Ráadásul a 

gyökérnyak is odvas. Szóval 
nagy összegben nem fogad-
tak volna rá.  

A fát mégis sikerült meg-
menteni. Az odvasodások 
kezelésével meg tudtuk állí-
tani az üreg tovább terjedé-
sét, a kitámasztással és ösz-
szekötéssel sikerült meg-
akadályozni a két törzs szét-
hasadását. Az ápoló gallya-
zás pedig mindig jól esik a 
fának. Állapotából ítélve 
még hosszú ideig őrzi a ta-
tárjárást vezető Batu kán ál-
tal kivégeztetett és ha-
lomba rakott őseink szo-
morú emlékét. Ne feledjük, 
a kán országa már sehol, a 
mi nemzetünk pedig még 
mindig él e hazán!    

T 
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Faápolás a Budai Arborétum-
ban 
 

 

 

 

Budai Arborétum nem 
egy fás gyűjtemény a 

sok közül. A Budai Arboré-
tum a kertészek bölcsője! 

Itt, ezen a telken, a Gellért-
hegy oldalán indult meg ha-
zaszeretettől vezérelve Entz 
Ferenc kertészeti tanodája 
és a legfelsőbb fokon ma is 
itt tanulják ezt a mestersé-
get.  

Az egyetem épületeit körbe-
vevő arborétum a sok-sok 
növényismereti óra élő be-
mutató anyaga. 

A hallgatóknak tanulópálya, 
az oktatóknak pedig kísér-
leti terep. Több dísznövény-
fajtának szülőhelye.  

Ennek a kertnek Schmidt 
Gábor professzor úr volt a 
gazdája, mikor is bátorkod-
tunk szerény faápolási 

tudományunkat kipróbálni. 
Ennek már több, mint húsz 
esztendeje.  

Tehát itt tanultuk a mester-
séget lépésről-lépesre. A 
gallyazással kezdtük. Lassan 
beletanultunk az ápoló met-
szésbe. Kiváló gyakorló te-
rep volt a rengeteg fajta fa 
koronáját végig mászni. Az-
tán folytattuk a fasebészet-
tel. Majd fák koronáját kö-
tözgettük különböző mód-
szerekkel. Majd a  

gépműhely és a sportpályák 
között álló platán gyökér-
függönnyel való megmen-
tése következett, melynek 
sikerében talán már Gábor 
sem bízott. Nem a platánon 
múlott, hogy a tanár úr már 
nem élvezheti árnyékát.  

A 
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Faápolás a Füvészkertben 
 

 

 

 

 

 

 

 

hogy a kertészek a Bu-
dai Arborétumban is-

merkednek a növényekkel, 
úgy az ELTE botanikus hall-
gatói a Füvészkertben teszik 
ugyanezt. Vagy lehet, hogy 
már csak tették, mert keve-
sebb diákkal találkozni a 
kertben manapság. A kert 
története régi és fényes, de 
jelene is méltón követi ezt a 
hagyományt. A kertet min-
dig kiváló szakemberek ve-
zették. A tiszteletre méltó 
lista talán legkiemelkedőbb 
tagja Kitaibel Pál. A leg-
utóbbi két igazgatója még a 
mai napig a kert mindenna-
pos látogatója, Simon Pál a 
kertben lakik, Izsépi tanár 

úr pedig rendszeresen be-
jár. Az ő nyomdokaiba lé-
pett dr. Orlóci László, a kert 
mai vezetője, ki egykor fel-
kért minket a kert fáinak 
gondozására. Itt már a Budai 
Arborétumban kipróbált 
technikákat tudtuk rutinsze-
rűen alkalmazni. Ápoltunk 
olyan fákat, melyek nagy 
ritkaságok nemcsak a Kár-
pát-medencében, de öreg 
földrészen is. Ápoltunk-
ápoltunk, míg ránk nem kö-
szöntött a cég legnagyobb 
kihívása, a kert teljes felújí-
tása száz esztendős pálma-
házastól, Viktória-házastól, 
tokkal-vonóval.   

A 
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Faápolás a Szarvasi Arboré-
tumban 
 

 

 

 

 

 

 

z ország egyik legszebb 
arborétuma! Ha lenne 

ilyen szavazás, biztosan 
eséllyel indulhatna a komó-
tosan kanyargó Kőrös Káka-
foki holtága mellett fekvő 
tündérkert. 

Talán ebben a kertben ápol-
tunk fát először az egykori 
igazgató, Sipos András enge-
delmével.   

Ez volt a faápolás bentlaká-
sos iskolája, mert munkánk 
jutalma koszt az arborétum 
munkatársaival és kvártély a 
kertben álló vendégházban.  

A faápolást az igazgatói 
iroda ablakából jól látható  

 

 

kőrissel kezdtük, hogy szem 
előtt legyünk.  

Aztán ápoltuk a tölgyeket, 
mely köré a kert fogadó 
épületét építtették. Ápoltuk 
a gyantás simafenyőket, a 
csigalépcsőként mászható 
törökmogyorókat, az óriási 
vöröstölgyeket, az egyetlen 
mocsártölgyet. Ápoltuk azt 
a fehér nyarat, mely Fekete 
István Pepikert című könyv-
ében egész oldalon látható. 
Mára már elbúcsúztunk tőle. 
De igyekvő jóakaratunk mi-
att majdnem a mammutfe-
nyőtől is el kellett búcsúzni. 
Túlélte, túléltük.  

 

A 
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Faápolási tanösvény 
 

 

 

 

 

 

 Kertészeti Egyetem 
Dísznövény Tanszék és 

a Budai Arborétum egykori 
vezetőjének, Schmidt Gábor 
kegyeiből ápolhattuk a kert-
ben a fákat. A professzor úr 
először csak olyan fákra en-
gedett fel, melyeknek már 
láthatóan úgyis mindegy 
volt. Minden munkánkat ala-
posan megszemlélt. Aztán a 
reményteljesebb egyedek 
ápolását is kiérdemeltük. 
Tanár úr megelégedése volt 
faápolási munkánk legna-
gyobb elismerése!  

Idővel nemcsak a fákat ápol-
tuk, hanem diákoknak is me-
séltünk a fák ápolásáról. A 
tanár úr igyekezett úgy szer-
vezni az oktatást, hogy 

minden évfolyam legalább 
egyszer halljon a faápolás-
ról. Majd szakmai programo-
kat, faápolási bemutatókat 
szervezhettünk az arboré-
tumban.   

Így alakult ki az a gondolat, 
hogy a faápolás mesterfogá-
sait egy-egy fán tájékoztató 
táblákkal bemutatva, egy 
tanösvényt alakítsunk ki az 
arborétum idősebb, felső ré-
szében. 

Ma már ezen járva mutat-
hatjuk be a faápolás legfon-
tosabb ismereteit. De aki 
csak érdeklődve végigjár az 
arborétumban, az elkerül-
hetetlenül megismerkedik a 
faápolással. 

A 
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Szolgáltatásaink 
 

 

 

 

 

 

 szolgáltató szolgálta-
tásával általában a 

megbízót szolgálja. Mi is 
próbáljuk ezt az elvet kö-
vetni, azonban a faápoló el-
sősorban a fa érdekeit szol-
gálja, ami jó esetben egybe-
vág a megrendelő érdekével 
is.   

Szolgáltatásunk teljeskörű. 
Mondhatjuk úgy is, hogy 
amit csak a fa érdekében 
tenni lehet, azt mind bevet-
tük eszköztárunkba. 

A faápolási technológiánkat 
hosszú időn keresztül, saját 
tapasztalataink alapján, 
másoktól is tanulva magunk 
dolgoztuk ki. Kis túlzással 
mondhatjuk: Garden tech-
nológia. 

A faápolási technikát gya-
korlott szakemberekkel 
hajtjuk végre, akik elkötele-
zett hívei a faápolásnak. 

Sok-sok sikeresen kezelt fa, 
a jelentős kertekben, híres 
arborétumokban végzett fo-
lyamatos munka önmagáért 
beszél eredményeinkről. 

Egy fa életében nem sok, de 
a hazai vállalkozási környe-
zetben bizalomra adhat 
okot, hogy a cég 1990 óta 
töretlenül működik. Tehát a 
huszonöt éve ápolt fáinkhoz 
ismerősként térünk vissza. 

És ami a favizsgálatban, fa-
ápolásban igen jelentős, az 
az, hogy munkánkra a meg-
vizsgált és kezelt fákra ga-
ranciát vállalunk.  

 

A 
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Szolgáltatásaink: 

 

 faállomány felmérése 
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 törésveszély vizsgálata 
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 dőlésveszély vizsgálat, dinamikus gyökérvizsgálat 
 fa teljeskörű ápolása 
 ápoló gallyazás 
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 fa statikai megerősítése 
 korona statikai megerősítése 
 csőfal pótlása 
 gyökérfüggöny készítése 
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 fa védelme lehordásban 
 fa védelme feltöltésben 
 öntözés 
 tápanyagutánpótlás 
 fa életerejének fokozása 
 idős fa átültetése 
 fakivágás 
 tuskómarás 
 aprítékolás 
 faültetés 
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Faállomány felmérése 
 

 

 

 

 

 

 

 

állaljuk    egy park 
vagy kert vagy akár 

egy település teljes faállo-
mányának felmérést. 

Természetesen a faállo-
mány felmérésének alapja 
az egyes fák egyedenkénti 
felmérése, amelynek során 
meghatározzuk a fák faját, 
felveszük méreteiket, meg-
becsüljük korukat és eszmei 
értéküket és részletesen 
megvizsgáljuk állapotukat, 
javaslatot teszünk kezelé-
sükre.  

A faállomány felmérése 
azonban ennél jóval több.   

 

 

Fontos része a terület geo-
déziai felmérése, melynek 
segítségével pontosan be le-
het rajzolni a fák helyét. 

A munka fontos része az ál-
lomány korának, egészségi 
állapotának, tipikus hibái-
nak értékelése, melyek 
elemzését követően javasla-
tot teszünk a faállomány ke-
zelésére, ütemezett kivágá-
sokra, ültetésekre úgy, hogy 
a faállomány értéke ne hul-
lámozzon az idő során. 

A javaslatok előkészítik a 
fontos döntéseket a faállo-
mány kezelőjének.  

  

V 
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Favizsgálat szemrevételezés-
sel 

 
 

 

Minden favizsgálat szemrevételezéssel kezdődik! 

 

 megbízó által kijelölt 
fát alaposan megvizs-

gáljuk szemrevételezéssel, 
a vizsgálatnak ebben az első 
lépésében műszer haszná-
lata nélkül. 

A vizsgálat során meghatá-
rozzuk a fa faját, fajtáját. 

Felvesszük alapadatait, a fa 
magasságát, törzsátmérő-
jét. Meghatározzuk korát, 
megbecsüljük eszmei érté-
két. 

A vizsgálat legfontosabb ré-
sze a gyökér, gyökérnyak, 
törzs, koronaalap és korona 
rendellenességeinek vizsgá-
lata szemrevételezéssel. A 
vizsgálat célja a Garden Kft. 

által kidolgozott, közel más-
félszáz rendellenesség fel-
derítse. 

Amennyiben a szemrevéte-
lezés veszélyes rendellenes-
séget tár fel és a fa törés 
vagy dőlésveszélye vélhető, 
akkor a továbbiakban mű-
szeres vizsgálatot javaslunk.  

Minden megvizsgált fáról 
adatlapot készítünk, melyet 
természetesen átadunk a 
megrendelőnek. 

A favizsgálat fontos része a 
javaslat a felderített rend-
ellenességek orvoslására. 

Hiszen mint tudják, minden 
fa megmenthető!  

A 
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Törésveszély vizsgálata 
FAKOPP műszeres vizsgálat 

 

 

 

 

 

Nem kell minden fát műszerrel megvizsgálni! 

 

a egy fa törzse vagy 
ága eltörik nem csak 

annak végét jelentheti, de a 
sűrűn beépített, forgalmas 
környezetében is értelmet-
len áldozatokat szedhet! En-
nek veszélyét tudjuk csök-
kenteni a törésveszély vizs-
gálatával. A műszeres vizs-
gálatot a szemrevételezés 
előzi meg. Ha ott gyanút 
fogtunk, akkor javasoljuk a 
műszeres vizsgálatot. Mint 
ahogy a háziorvos mondjuk 
röntgenre irányítja a köhé-
cselő beteget.  

A meggyengült rész kereszt-
metszetéről a FAKOPP mű-
szer roncsolás nélkül egy 

pontos képet rajzol. Ennek 
és a fa méreteinek ismeret-
ében számoljuk a fa törésé-
nek kockázatát. A vizsgálat 
50%-os biztonsági tartalék-
kal számol. Mégis csak élő 
szervezetről van szó!  

A vizsgálatról természete-
sen részletes adatokat tar-
talmazó lap és szöveges ér-
tékelés készül. 

A szakvéleményben előírt 
ápolási munkák elvégzését 
követően, a vizsgálat érvé-
nyességi idejére (általában 
egy év) átvállaljuk a felelős-
séget!  

 

 

H 
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Dőlésveszély vizsgálata 
húzásvizsgálat 

 

 

 

 

 
a a fa gyökere gyenge, 
nem tudja megtartani 

a testét. A fa kidől, ezzel a 
városban nagy károkat okoz. 
A tulajdonost felelősségre 
vonják.  

Húzásvizsgálattal a dőlés 
veszélyét tudjuk megállapí-
tani!  

A vizsgálattal nem várjuk 
meg a szelet. Drótkötéllel és 
csörlővel pár száz kilóval 
meghúzzuk a fát és megmér-
jük, hogy mekkorát moccant 
a húzás erejére. Vagyis 
mekkorát mozdított volna 
rajta a szél.  Nem kell meg-
ijedni, nem húzzuk meg 
annyira a fát, hogy kilazul-
jon, vagy gyökérzete 

sérüljön. A fa töve csupán 
0,2 fokot mozdul, mikor már 
értékelhető adatokat ka-
punk. 

A megrendelő megkapja a 
vizsgálat jegyzőkönyvét, 
szöveges értékelést és ga-
ranciát arra, hogy a vizsgá-
lat érvényességi ideje alatt, 
mely általában egy év, nem 
dől ki a fa, amennyiben az 
előírt ápolási munkákat vég-
rehajtja! 

Ennek a vizsgálati módszer-
nek az eredménye alapján 
nyitották meg az utat a for-
galom előtt, az árvíz követ-
keztében fák kidőlését meg-
szenvedő Margitszigeten. 

H 
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Dőlésveszély vizsgálata 
dinamikus gyökérvizsgálat 
 

 

 

 

 

 

 

 fa gyökérzetének álla-
potát tudjuk ezzel a 

módszerrel megvizsgálni. 
Márpedig, ha a gyökérzet 
beteg, akkor a fa kidől és 
visz mindent, mint a piros 
ász, ahogy pesti ember kife-
jezi magát. 

A módszer zseniális! A vizs-
gálandó fa tövére egy na-
gyon érzékeny elmozdulás-
mérőt teszünk, mely a jele-
ket rádióhullámokon keresz-
tül számítógépünkre továb-
bítja a számítógépünkre. A 
szél méréséhez pedig egy 
szélmérő műszert helyezünk 
el a fa közelében. Ez a mű-
szer pedig a szélerősség je-
leit küldi a számítógépünk- 

re, ami elemzi a kapott ada-
tokat. A szélerőt és az el-
mozdulás mértékét. Ha a fa 
kis szélben is nagyot moz-
dul, akkor a gyökérzet nem 
tartja eléggé a fát.  

A mérés jegyzőkönyvét, az 
érthetőbb szöveges értéke-
lést is megkapja a megren-
delő. Ennek alapján lehet 
dönteni a fa további sorsá-
ról.  

Ha a vizsgálat alapján a 
megrendelőt megnyugtattuk 
és azt írtuk, hogy a fa bizto-
san nem fog kidőlni, akkor 
arra egy évig garanciát is 
vállalunk!  

 

A 
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Fa teljeskörű ápolása 

 
 

 

 

 

 

z emberiség még nem 
talált fel szebb mes-

terséget, mint a faápolást! 
Idős fákon vagy csak rászo-
ruló fákon segíteni, életüket 
meghosszabbítani, egy mor-
zsányit viszonozni azt a sok 
jót, a levegőt, a hűs ár-
nyékot, a por szűrését, a 
gyönyörködtető szépséget, 
amit akkor is megkapunk, ha 
hálátlanul nem törődünk ve-
lük.  Hát ez a faápolás!  

A faápolást favizsgálat előzi 
meg. Lehet, hogy csak egy 
szemrevételezés vagy egy 
műszeres vizsgálat. Így vagy 
úgy, de meghatározzuk az 
elvégzendő feladatot, 
melyre a fának szüksége 

van. Ez általában gallyazás, 
fasebészet, de ide tartozik a 
statikai megerősítés is. 

A szükséges munkák mindig 
egyediek, adott fára szabot-
tak. A megközelíthetőség is 
más és más, lehet kosaras 
kocsival vagy kötéltechniká-
val, ezért az ápolásra egye-
denként adunk ajánlatot. 

A faápolást követően nem 
szakad meg a kapcsolat. Az 
utókezelés idejének elérke-
zésekor jelentkezünk és ha 
a megrendelő szükségét 
látja szolgáltatásunknak, ál-
lunk rendelkezésre, több 
mint negyed évszázada!  

A 
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Ápoló gallyazás 
 

 

 

 

 

 

 

inden hiedelemmel 
ellentétben a fák a 

metszést, gallyazást nem 
szeretik, de a lakott környe-
zetben állóknál elkerülhe-
tetlen!  

Tehát minden egyes met-
szés előtt olyan megértéssel 
kell tekinteni a fára, mint 
például a fogorvosnak a szé-
kében szenvedő betegére.  

De akármilyen fájdalommal 
is jár a fogorvosi kezelés 
jobb, ha rendszeresen 
igénybe vesszük, mert 
egyébként sok fogunktól kell 
idő előtt elbúcsúzni. Hát így 
van ez a metszéssel is, szük-
séges rossz, de rendszere-
sen, négy évente meg kel-
lene ismételni! 

A metszést a fa faját, fajtá-
ját figyelembe véve, a le-
hető legszükségesebb mér-
tékben, az egyharmados 
szabályt betartva végezzük 
el. Levágjuk a száraz, be-
teg, rossz állású, túl sűrű 
ágakat. 

A metszlapokat a fa termé-
szetes védekezési mecha-
nizmusát figyelembe véve 
alakítjuk ki. 

A nagyobb sebeket kezeljük, 
a kisebbeket a fa gondjaira 
bízzuk.  

Technikánknak köszönhe-
tően, mindegy, hogy hol van 
a fa, elérjük. 

A gallyak elszállításáról gon-
doskodunk. 

M 
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Fa gallyazása különleges for-
mára 
 

 

 

 

 

 

 

i a különleges korona-
forma? Hát az, amit a 

fa nem a maga akaratából 
formál, hanem különböző 
eszközökkel rákényszerí-
tünk. 

Egyre többször látni a talán 
Európa nyugati feléből elle-
sett formájú fákat. Ez a di-
vat hulláma, de talán a ve-
szélyesnek tűnő, nagy koro-
nák visszaszorítása is az oka 
a kopaszfejre metszett, 
gömb vagy kocka formára 
nyírt városi fák sokasodásá-
nak. 

A már a faiskolában formára 
nevelt fák metszése talán 
könnyebb, mint amilyenek 
Budapesten a Károly körút 

közepén őrt álló gyertyá-
noké. Nehezebb a természe-
tes koronák időskori formára 
alakítása. Ez igazi kihívása a 
faápolónak. Ezt a feladatot 
csak több év alatt, több lé-
pésben tudjuk megoldani. 

Azt tudomásul kell venni, 
hogy a formára nyírt koro-
nájú fákat évente többször 
kell nyírni, mint a sövényt. 
A gömbfejre alakított fákat 
pedig évente egyszer met-
szeni kell! 

És egy szomorúbb tény, hogy 
ezeknél a fáknál rövidebb 
életre lehet csak számítani! 

 

M 
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Fasebészet 
 

 

 

 

 

A kezelés célja a fán található sérülések, odúk terjedésé-
nek megállítása! 

 

 fa kéreg- és háncssé-
rüléseit, kiváltképp 

odúit kezeljük. 

A sérülés szemmel nem lát-
ható részeinek felderítése 
után az elhalt, roncsolódott, 
sérült, további fertőzésnek 
helyet adó részeket eltávo-
lítjuk. Mindeközben vigyá-
zunk arra, hogy a fa védeke-
zési rendszerét ne sértsük 
meg. 

Az így kitisztított sérülések, 
üregek felületét sebkezelő 
szerrel befedjük annak ér-
dekében, hogy a fertőzés 
veszélyét csökkentsük. 

Megakadályozzuk, hogy a 
sérülésbe vagy odúba a csa-
padék összegyűljön. Ha 

lehet, akkor az odút telje-
sen nyitva hagyjuk. Ha kell, 
akkor a tetejét lezárjuk, ha 
kell, akkor az üreg aljába ki-
folyócsövet szerkesztünk.  

A kezelés eredménye az od-
vasodási folyamat leállása 
vagy lassulása oly mérték-
ben, mely a fa hosszabb 
ideig való megtartását biz-
tosítja. 

Ha az üreg felderítésekor 
veszélyes, nagy terjedelmű, 
hibás részt fedezünk fel, ak-
kor még a kezelés előtt ja-
vaslatot teszünk az üreg FA-
KOPP-os vizsgálatára. Ha a 
törés veszélye fenn áll, ak-
kor a szükséges egyéb fa-
ápolási intézkedésekről 
döntést lehet hozni. 

A 
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Fa statikai megerősítése 
 

 

 

 

 

 

 

a a fáról az derült ki a 
szemrevételezéssel 

történő vizsgálat során, 
vagy a még pontosabb hú-
zásvizsgálatkor, vagy a dina-
mikus gyökrévizsgálatkor, 
hogy a kidőlés vagy kitörés 
veszélyével fenyeget, akkor 
megoldás lehet a fa statikai 
megerősítése. 

Mivel nagy erőkkel kell ga-
ranciával megküzdeni, ezért 
a megerősítéshez statikussal 
tervet készíttetünk.  

A terv alapján készítjük el a 
fa megtámasztását vagy ki-
kötözését szolgáló szerkeze-
tet. Természetesen a fára a 
megerősítésnek csak olyan 

szerkezeti részei kerülnek, 
melyek nem roncsolnak és 
követik a fa növekedéssel 
együtt járó vastagodását. 

A fa statikai megerősítésé-
vel együtt általában gallya-
zással a korona méretét kur-
títjuk. 

A megerősítés nem tart 
örökké és a fák felett is mú-
lik az idő. Ezért a megerősí-
tett fáink gazdáit a szüksé-
ges időközönként egy-két-
három évente felkeressük és 
a fa állapota felől érdeklő-
dünk. Ha a továbbiakban is 
szükség van ránk, állunk 
rendelkezésre! 

H 
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A korona statikai megerősítése 
 

 

 

 

 

 

 

 

ialakulhatnak olyan 
koronaszerkezetek 

melyek a törés veszélyével 
fenyegetnek. Ilyen például a 
villás elágazású fa vagy 
amelyiknek sok vázága indul 
ki egy pontból. Ha a törés 
bekövetkezik, akkor a fának 
is vége van és károk is kelet-
kezhetnek. Az ilyen veszé-
lyes fák csak akkor marad-
hatnak életben, ha koroná-
jukat megerősítjük úgy, 
hogy ne törjenek össze. 

Az ilyen koronákat régen 
drótkötelekkel kötözték 
össze, a köteleket pedig ab-
ronccsal erősítették az ágra. 
Mivel az abroncs az ág 

vastagodását nem követte, 
ezért a fa azt benőtte.  

Mi a korona megerősítésé-
hez a COBRA speciális, erre 
a célra készített, körfont, 
nagy teherbírású műanyag 
kötelét használjuk. A kötél 
követi az ág vastagodásának 
lassú mozgását, de a szél 
hirtelen rántására megfe-
szül. A kéreg dörzsölésének 
elkerüléséről a kötelet az 
ágra lapító lemez és egy 
védő köpeny gondoskodik.  

A korona megerősítést rend-
szeresen felül kell vizsgálni 
és a köteleket nyolc év után 
cserélni kell! 

K 
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Csőfal pótlása 
 

 

 

 

Az üreges fa törzse nem rúdra, hanem csőre hasonlít, ami 
csaknem egyforma erős mindaddig, amig a csőfal vastag-
sága eléri az átmérő egyötödét! De ha a csőfal megsérül, 
akkor a törzs összetörhet. 

 

i faápolók, ha egy fa 
életéért kell küzdeni 

mindenre találunk megol-
dást! Tehát a megsérült cső-
falú fáról sem kell minden 
esetben lemondani.  

A megoldás a csőfal pótlása. 
A hiányzó csőfalat pedig 
fémszerkezettel egészítjük 
ki. Megfelelő méretű, teher-
bírású menetes szárakat 
rögzítünk a hiányzó törzsda-
rabra. Ha hosszabb a sérü-
lés, akkor több darabot, úgy 
arasznyi távolságra egymás-
tól, vigyázva arra, hogy a 
szárak ne egymás fölé kerül-
jenek, hanem egymáshoz 

képest kissé elforgatva az 
egymás fölé kerülő furatok 
okozta hasadás elkerülése 
végett. A menetes szárakat 
sajnos csak úgy tudjuk a 
törzsbe építeni, ha átfúrjuk. 
Tudva azt, hogy fájdalmas 
sérülést okozunk véden-
cünknek. A menetes szárak 
végeit nagy felületű alátét-
tel és anyacsavarral rögzít-
jük. 

Az így megerősített törzset 
rendszeresen ellenőrizni 
kell. Ha a szárak megrogy-
nak, elcsavarodnak felül kell 
vizsgálni a fa statikáját és a 
megerősítési eljárást is. 

M 



48 

Garden Kft.  
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.  
www.gardenkft.hu, fasor@gardenkft.hu 

+36 30 934 14 56 

 



49 

Garden Kft.  
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.  
www.gardenkft.hu, fasor@gardenkft.hu 

+36 30 934 14 56 

Gyökérfüggöny készítése 
 

 

 

 

 

itokzatosan hangzik a 
gyökérfüggöny kifeje-

zés. Pedig találó megneve-
zése, a fa gyökérzetét és a 
szomszédos építményt elvá-
lasztó faápolási eljárásnak. 

Hogy miért van rá szükség? 
Mert a fa gyökerei az éltető 
víz keresése közben a leg-
erősebb faltörő kosként ha-
tolnák át mindenen. 

A gyökérfüggöny elhatárolja 
a gyökérterületet és az épít-
ményt. Tehát megteremti a 
békés együttélés fel-
tételeit. 

A függöny egy műanyag le-
mez, melyen a fa gyökere 
nem hatol át. A nehézség 
csak abban van, hogy ezt a 
lemezt a föld alá kell be-
süllyeszteni. 

Először a függöny helyén ki-
ássuk a munkaárkot, kézzel, 
a gyökerek megkímélésével. 
Ásás közben a vékony gyöke-
reket elvágjuk. A vastagab-
bakat az árok fához köze-
lebbi oldalánál éles szer-
számmal elmetsszük, a seb-
felületet kezeljük. A mun-
kaárok építmény felőli olda-
lába eresztjük a függönyt. 
Végül az árkot tápdús talaj-
jal feltöltjük.   

Kiegészítő eljárásként a fa 
koronáját egy kicsit meg-
metsszük. 

Az utókezelés legfontosabb 
lépése a rendszeres öntö-
zés.  

A gyökérfüggönyös fát 
évente érdemes felülvizs-
gáltatni. 

T 
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Gyökérmetszés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 gyökérmetszés a gyö-
kér eltépése helyett, 

annak kíméletes elvágása. 
Akkor van rá szükség, ha a fa 
gyökérterületén árkot kell 
ásni. A nagy erejű földmun-
kagépek kíméletlenül elsza-
kítják a fák gyökereit. Ezt 
akadályozza meg a gyökér-
metszés. 

A gyökérterületen, a szüksé-
ges helyen kézzel, kímélete-
sen ássuk ki a munkagödröt.  

Az ásás közben előbukkanó 
gyökereket éles, fertőtlení-
tett szerszámmal elvágjuk.  

A vastag, erős gyökerek fe-
lületét sebkezelő szerrel 

kezeljük, megakadályozzuk 
a gyökér elfertőződését.  

Ezt követően a munkaárkot 
tápanyagdús földdel feltölt-
jük.  

Ha az építmények miatt a 
munkaárkot hosszabb ideig 
nem lehet betemetni, akkor 
gondoskodunk a gyökérzet 
ideiglenes betakarásáról. 

Kiegészítő kezelésként, na-
gyobb gyökérveszteség ese-
tén a fát megmetsszük vagy 
szükség esetén megakadá-
lyozzuk a kidőlést. 

Javasoljuk a gyökérmetszett 
fa évenkénti ellenőrzését! 

A 
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Talajlazítás 

 
 

 

 

 

 

 

 tömörödött talajon 
élő fa szomjazik és 

éhezik! Az ilyen talaj felüle-
téről a víz elfolyik. Ha nincs 
víz, akkor a tápláló sók sem 
tudnak a fák számára hozzá-
férhető oldatot kialakítani. 
A talaj szellőzéséhez is laza 
szerkezet szükséges. A tö-
mörödött talajú fákat hiába 
öntözzük és trágyázzuk, 
nem érünk el addig ered-
ményt, míg egy laza szerke-
zetet nem tudunk kialakí-
tani.  

Mindezt a sok problémát 
oldja meg a talajlazítással 
történő talajszellőztetés. 

Nem könnyű a gyökerekkel 
átszőtt talajt kíméletesen 
fellazítani. Az ásó, ásóvilla, 
kapa, csákány megsérti a 
gyökereket.  

A nagynyomású levegővel 
működő, speciális talajla-
zító nem sérti a gyökereket. 
Az eszköz lefújja a földet a 
gyökerekről, miközben föl-
lazítja a földet.  

A faápolás legújabb eszköz-
nek a használatát az USA-
ban szabvány írja elő! 

A fellazított talajú fát haté-
konyan lehet trágyázni, ön-
tözni.  

A 
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Favédelem építési területen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejlettebb faápolási 
kultúrával rendelkező 

országokban az építési terü-
leten álló fák védelmét 
szabvány írja elő! Ennek kö-
vetkeztében az építési mun-
kák megkezdése előtt a fá-
kat szakszerűen meg kell vé-
deni a várható ártalmaktól, 
taposástól, törzssérülések-
től, talajszennyeződéstől, 
portól, a gyökérzet sérülé-
sétől.  

Nálunk a favédelem kimerül 
a legolcsóbb széldeszkákból 
összetákolt, ócska korlát al-
kalmazásával.  

A Garden Kft. vállalja az épí-
tési területen álló fák szak-
szerű és hatékony védelmét.  

A védelmet, ha van rá hely, 
akkor a fa teljes korona 
alatti területére kiterjeszt-
jük. Ha erre nincsen lehető-
ség, akkor a törzs három ré-
tegű védelmét készítjük el. 
A kérget védőhuzattal, a 
törzset ütköző zónával, a fát 
védőkorláttal védjük meg. 
Az eszközök nem csak meg-
vásárolhatók, de bérelhetők 
is. Ezzel a megoldással a fák 
védelmének költsége jelen-
tősen csökken az eszközök 
megvásárlásához képest.   

F 
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Fa védelme lehordásban 
 

 

 

 

 

 

 

 hosszú életet lassúbb 
ritmusban élő fák nem 

szeretik a hirtelen változá-
sokat. Ilyen nemszeretem, 
hirtelen változás a gyökér-
területen lévő talaj lehor-
dása és feltöltése is.  

A faápolók lehordásnak azt 
nevezik, mikor a fa gyökér-
területének egy részéről a 
földet eltávolítják.  

Erre akkor sor kerülni, ha 
valamilyen építmény készül 
a fa közelében és annak 
szintje alacsonyabban van, 
mint a gyökérterület 
szintje.  

Ekkor az a feladat, hogy 
szedjünk le talajt a gyökér-
zetről. Ennek a technikának 
sok korlátja van, nem 

minden fának lehet a talaját 
lehordani és ahol lehet ott 
sem korlátlan vastagságban. 

A gyökérzet védterületét ki-
jelöljük, azt a területet, 
amiről nem szabad földet le-
hordani. 

A lehordás területén a talajt 
nagy nyomású levegővel fel-
lazítjuk és lefújjuk a gyökér-
ről a szükséges mértékben. 

A felszínre került gyökere-
ket védőhuzattal takarjuk. 

Ha lehet, akkor a felszínre 
került gyökerek közötti 
részt kitöltjük. 

A lehordáshoz tartozik a fa 
metszése, öntözése és szük-
ség esetén kikötözése vagy 
kitámasztása is. 

A 
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Fa védelme feltöltésben 
 

 

 

 

 

 

 

 

z sem kisebb és veszé-
lyesebb feladat, mint a 

lehordás. Tehát a fa akkor 
kerül feltöltésbe, ha körü-
lötte a talajszint megemel-
kedik. Mivel a fa a hirtelen 
változásokat nem viseli, 
ezért a feltöltést is csak fo-
kozatosan lehet végrehaj-
tani és természetesen ennek 
mértéke is korlátozott. 

Első lépésként kialakítjuk a 
törzs védőzónáját. A védő-
zónán belüli területet vagy 
szabadon hagyjuk, vagy le-
vegőt és vizet áteresztő fo-
lyami kaviccsal töltjük fel. 

A védőzónán kívüli gyökér-
felületet lehet csak tölteni. 
A feltöltést rétegesen, 
évente legfeljebb húsz cen-
timéteres ütemben tesszük 
meg.  

Ha a feltöltés két ütemnél, 
tehát negyven centiméter-
nél vastagabb, akkor szel-
lőző- és öntöző kutakat épí-
tünk ki a megfelelő víz- és 
tápanyag ellátás érdekében. 

A feltöltésbe került fát ér-
demes rendszeres itatással 
és etetéssel kényeztetni. 

A feltöltésbe került fát java-
soljuk évente felülvizsgálni! 

E 
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Öntözés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállaljuk fák különböző öntözőrendszerének kiépítését! 

 

 városi fák egyre na-
gyobb problémája a 

szárazság. Akár bebizonyí-
tották a tudósok akár nem, 
évente egyre többször van 
szárazság. A városi fák ezt 
jobban érzik, mint a termé-
szetes környezetben állók. 
Ezért a városi fák öntözé-
sére még jobban oda kell fi-
gyelni. Ehhez még 

hozzászámítjuk azt, hogy a 
városi fák talaja nem tudja 
beinni a csapadékvizet, 
mert azt jól kiépített elve-
zetőrendszerek rögtön a 
csatornába vezetik. Tehát a 
városi fákat öntözni kell!  

A Garden Kft. vállalja fák 
öntözését és különböző ön-
tözőrendszerek kiépítést.   

A 



62 

Garden Kft.  
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.  
www.gardenkft.hu, fasor@gardenkft.hu 

+36 30 934 14 56 

 



63 

Garden Kft.  
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.  
www.gardenkft.hu, fasor@gardenkft.hu 

+36 30 934 14 56 

Tápanyagutánpótlás 
 

 

 

 

 

A Garden Kft. vállalja fák tápanyagutánpótlását, trágyázá-
sát. 

 

 városi fák szomjaznak 
és éheznek. Ennek 

gyakran nem is a talaj táp-
anyagtartalmának hiánya az 
oka, hanem az ott lévő táp-
anyagok felvételének ne-
hézsége. A tápanyag felvé-
telhez víz kell, élénk talaj-
élet és jól működő gyökér-
zet.  

Tehát első lépésként megál-
lapítjuk a tápanyag hiányá-
nak okát.  

Ha az ok a talaj alacsony 
tápanyagtartalma, akkor az 
adott körülményekhez ké-
pest leghatékonyabb trágyá-
zási módszerre teszünk ja-
vaslatot és adunk ajánlatot. 

Ha a tápanyaghiány oka a 
fejletlen gyökérzet vagy a 
talajélet hiánya, akkor a ta-
laj lazítására teszünk javas-
latot, melynek következté-
ben a gyökérzet fejlődésnek 
indul.  

A tápanyagutánpótlással 
együtt javasoljuk a fák öntö-
zését is. 

A kezelés eredménye kép-
pen a fák jól tápláltak, 
egészségesebbek lesznek. 
Mint minden egészséges élő-
lény, jobban ellenáll a be-
tegségeknek is.  

 

 

A 
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Fa életerejének fokozása 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vállaljuk idős, beteg fák életerejének fokozását. 

 

z életerő fokozása so-
kak szemében a faápo-

lás misztikus területe. Béres 
csepp a fáknak. Aztán, hogy 
mitől kerülte el az ember az 
influenza járványt azon a 
télen, talán csak akkor derül 
ki, ha elhagyja a cseppek 
rendszeres fogyasztását.  

A fák életerejét nem Béres 
cseppel fokozzuk. Több, ha-
sonló életerő fokozó, más 
szóval vitalizáló szer léte-
zik. A Garden Kft. több mint 
két évtizede a WALDLEBEN 
szert használja. A szer pon-
tos összetételét a gyártó 
természetesen gondosan 

titkolja. Hatásáról tudjuk, 
hogy a talajéletet fokozza, a 
gyökerek tápanyagfelvéte-
lét segíti és a talaj tápanya-
gait a fák számra elérhető 
formára alakítja. Tápanyag-
tartalma kicsi. Hatása a kö-
rülményektől függően egy-
három évig tart. 

A kezelés hatására valóban 
javul a fák tápanyaggal való 
ellátottsága, életereje és 
jobban ellenállnak azoknak 
a betegségeknek, melyek a 
legyengült fákat támadják 
meg.       

  

A 
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Idős fák átültetése 
 

 

A Garden Kft. vállalja idős fák átültetését.  

 

gy idős fa átültetése, 
mely évtizedek óta 

összenőtt környezetével és 
melynek alapvetően nem 
természete a helyváltozta-
tás, nem könnyű feladat. 
Ám, ha sikerül a kivágásra 
ítélt fát átültetéssel meg-
menteni, akkor megérte a 
fáradozás. 

Mivel minden fa átültetése 
más és más, ezért minden 
esetben egyedi technológiát 
és egyedi ajánlatot dolgo-
zunk ki. 

Minél több idő van az átülte-
tés előkészítésére, annál 
több esély van a sikerre. Az 
volna jó, ha az átültetésre 
legalább egy évvel előtte fel 
tudnánk készülni. Erre egyre 
ritkábban van lehetőség. 

Az átültetés első lépése a 
fogadó hely előkészítése.  

Második lépés a fa koronájá-
nak metszése, annak érdek-
ében, hogy a megsérült gyö-
kérzet egyensúlyban marad-
jon a koronával.  

A harmadik lépés a fa ki-
ásása megfelelő méretű 
földlabdával és a földlabda 
rögzítése.  

Negyedik lépés a gyakran 
több tonnás fa kiemelése és 
szállítása. 

Ötödik lépés a fa elültetése. 

Hatodik lépés a fa kikötö-
zése. 

Hetedik lépés a fa utógon-
dozása.  

A technológia leírásánál is 
kiderül, hogy nem kis fel-
adat.   

 

E 
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Fakivágás 
 

 

 

 

 

 

 

Vállaljuk fák kivágását garanciával. 

s nem csak arra válla-
lunk garanciát, hogy a 

fa eltűnik a helyéről hanem 
arra  is, hogy közben nem 
teszünk kárt semmiben. 

A fakivágás a legveszélye-
sebb munka. Veszélyben van 
az is aki végzi és veszélyes a 
környezetére is. Nem csak a 
fa nagy tömege miatt veszé-
lyes, hanem leginkább azért 
mert egy élő építmény, 
melynek szerkezete nehe-
zebben kiszámítható, mint 
egy épített szerkezeté.   

Azt gondolom, hogy az a 
cég, amelyik ezt a 

tevékenységet több, mint 
negyedszázada űzi megbíz-
ható. Károkozás esetén sem 
kell attól tartani, hogy a cég 
eltűnik a felelősségre vonás 
elől. A költségeket úgy kal-
kuláljuk, hogy ne szorítsa-
nak be minket a gyors, bal-
esetveszélyes munkavég-
zésbe!  

Nincs lehetetlen feladat. 
Minden fa kivágását megold-
juk, ha lehet kosaraskocsi-
ról, ha kell kötéltechniká-
val. 

É 
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Tuskómarás 
tuskó eltávolítása 
 

 

 

Vállaljuk a kivágás után hátra maradt tuskók, rönkök eltá-
volítását. 

 

 

iába vágják ki a fát, ha 
a tuskó ott marad. 

Mintha az építmény bontása 
után az alap a földben ma-
radna. A hely nem szabadul 
fel. 

Nem egyszerű feladat a tus-
kót eltávolítani! Ezért talál-
kozunk még gyakran kivá-
gott fák helyén a föld szí-
nén, vagy arasznyi magas-
ságban meredező tuskókkal.  

A tuskó eltávolításának több 
módja van. A hagyományos, 
kézi kiszedés a kőfejtésnél 
is nehezebb. Ez a feladat 
igényli a legtöbb fáradságot 
és ez kerül a legtöbbe. Még 
ma is adódik olyan helyzet, 
mikor ez az egyetlen 

módszer. Az erdőben a tus-
kót még egyszerűen ki lehet 
fúrni, de a városban a fú-
rócsigába szorult tuskó fel-
csavarhat szegélykövet, jár-
dát, vezetékeket.   

Tehát a leghatékonyabb 
megoldás a tuskómarás. A 
tárcsára szerelt marófejek 
szép lassan lefaragják a tus-
kót a talaj felszíne alá úgy 
10-20 centiméterre. Az így 
lemart tuskó a föld felszíne 
alá kerül, tősarjakat nem 
hajt és maradék része gyors 
korhadásnak indul. 

A többszáz kilós marógép 
erős, de kis kertkapun is be-
fér.  

H 
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Aprítékolás 
zöldhulladék elszállítása 
 

 

 

 

 

 

 

Vállaljuk a metszésből keletkezett gallyak aprítékolását. 

 

 

 városban egyre na-
gyobb a forgalom. 

Egyre nehezebb teherkocsi-
val behajtani. Ezért érde-
mes a szállítást hatéko-
nyabbá tenni. A metszés so-
rán keletkezett nyesedék 
nagyon laza szerkezetét ap-
rítékolással, darálással le-
het a lehető legnagyobb 
mértékben tömöríteni.  

Nem is gondolnánk, de a fa 
aprítékolása és elszállítása 
nem kisebb gond, mint an-
nak metszése vagy kivágása.  

Bizonyára   többen megta-
pasztalták, hogy a fák ápo-
lására könnyebb volt vállal-
kozót találni, mint a kelet-
kezett zöldhulladékot el-
szállítani. És lehet, hogy ke-
vesebb pénzt is kellett kifi-
zetni? 

Szolgáltatásunk teljeskörű. 
Az általunk metszett, kivá-
gott, a munka során kelet-
kezett zöldhulladékot el-
szállítjuk.

A 
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Faültetés 
 

 

 

 

Vállaljuk fák szakszerű ültetését, garanciával. 

 

 

 faültetés az egyik leg-
szebb munka, amit 

ember végezhet. És az egyik 
legnehezebb is, ha olyan 
kedvezőtlen helyre kell fát 
ültetni, mint amilyen ma 
egy város. Nagy tudás, fe-
gyelmezett technológia és 
mindemellett a növények 
iránt érzett felelősség az, 
ami meghozhatja a sikert. 

Segítünk a faj, fajta kivá-
lasztásában. A hazai és eu-
rópai faiskolák kínálata 
egyre szélesebb, de a vál-
tozó éghajlatban a használ-
ható fajok száma egyre ki-
sebb. Közel három évtizedes 
tapasztalatunk és a közre-
működésünkkel készült 
szakmai ajánlások biztosan 
segítenek megtalálni a 

megfelelő fát a fajták erde-
jében.   

Természetesen elvégezzük a 
szükséges talajcserét. Be-
szerezzük a fát és kímélete-
sen az ültetés helyére szál-
lítjuk. Elültetjük, kikaróz-
zuk, gondoskodunk a törzs 
védelméről. Szeretjük, ha a 
megbízók az utógondozást is 
ránk bízzák két-három évre. 
Talán ez a fák legnehezebb 
időszaka. 

Ha csak az ültetés a felada-
tunk akkor a fa eredésére 
vállalunk garanciát. Ha az 
utógondozást is mi végez-
hetjük, akkor pedig a meg-
bízás teljes időszakára. 

 

A 
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