5 perc faápolás
5 módszer az anyagi források elvesztegetésének elkerülésére

Dr. Alex L. Shigo

5 perc faápolás
Azoknak, akiknek fontosak a fák, azonban nincs idejük arra, hogy hosszú cikkekbe,
tanulmányokba merüljenek a faápolás témájával  kapcsolatban. OLDJUNK MEG
5 egyszerű, alapvető fával kapcsolatos problémát és számos másodlagos, ráadásul
költséges problémától szabadulhatunk meg, melyeket rovarok, betegségek, extrém
hő- vagy hideg okozhat. Csökkentsük az esélyét annak, hogy a fáink veszélyessé
váljanak.

ÓVJUK A FÁKAT

ÓVJUK A PÉNZTÁRCÁNKAT

Az ábrák segítségével rávilágítunk 5 fő problémára (pirossal), és bemutatjuk (zölddel)
a megoldásokat.

1. VÁLASSZUNK EGÉSZSÉGES FÁKAT!
Ne vásároljunk, vagy ültessünk olyan növényt melynek sérültek a gyökerei,
esetleg összezsúfolódtak egy földlabdában vagy konténerben!

2. ÜLTESSÜNK HELYESEN!
Ne ültessünk túl mélyre!

3. MEGFELELŐ HELYRE MEGFELELŐ FÁT VÁLASSZUNK!
Ne ültessünk magasra növő fajtákat épületek, vagy közművek közelébe!
4. MEGFELELŐ HELYEN METSSZÜK AZ ÁGAKAT!
Ne távolítsuk el az ággallért, ne hagyjunk csonkokat!

5. SZAKSZERŰEN VÉGEZZÜK A METSZÉSI MUNKÁKAT!
Ne csonkoljunk fát!

Dr. Alex. L. Shigo
Bővebb angol nyelvű információt a www.shigoandtrees.com oldalon talál. A tartalom
szerzői jogvédelem alatt áll, a magyar nyelvű fordítás a Shigo and Trees Association
LLC. jóváhagyásával a Dendrocomplex Kft. készítette. A magyar nyelvű kiadvány
a Dendrocomplex Kft. tulajdona. A kiadvány, és annak részei nem másolhatóak!
A magyar nyelvű kiadvány fordítása során előforduló esetleges tévedésekért a Shigo
and Trees Association LLC nem vállal felelősséget.
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VÁLASSZUNK EGÉSZSÉGES FÁKAT!
• Ha olyan fát ültetünk, vagy vásárolunk, amelynek gyökerei összezsúfolódtak, vagy
megsérültek a konténerben, földlabdában máris pénzt dobtunk ki az ablakon.
• Mindenképpen ellenőrizzük a gyökérzet állapotát mielőtt vásárolunk, vagy ültetünk!
• Amennyiben csupán néhány gyökér sérült, éles vágással távolítsuk el a sérült
részeket!

NE ÜLTESSÜNK TÚL MÉLYRE!

ÜLTESSÜNK SZAKSZERŰEN!

• Csupán pénzt pazarolunk, ha túl mélyre ültetünk!

• Abba a mélységbe ültessük, ahol a gyökerek elágaznak, azaz a gyökfő magasságába!

• Ne temessük bele a gyökereket egy apró mély lyukba!

• Ültetési területet alakítsunk ki, ne csupán egy lyukat a földben!

• Ne ássuk mélyre a fát!

• A földet a koronacsurgó vetületének távolságán túl lazítsuk meg!

• Ne javítsunk talajt, kivéve, ha nagyon silány!

• A fát úgy kössük meg, hogy kis szélben annak enyhe, függőleges irányú mozgását
ne akadályozzuk!

• Ne feszítsük ki kötéllel a fát túl szorosan. A fának függőleges irányban enyhe
hajlásra lehetőséget kell biztosítani!

• Kötözzük ki lazán, hevederszerű megoldással úgy, hogy ne sértse a fa kérgét!

• Ne feszítsük ki dróttal lefelé a föld felé!

• Talajtakarást a törzstől tisztes távolságban végezzük komposztáló anyaggal!

• Ne trágyázzuk az ültetéssel egyidőben!

• A földet tartsuk tisztán, ne öntözzük közvetlenül a fa gyökerét!

• Ne ültessünk a fa közelébe füvet vagy virágot!

• Távolítsuk el az elhalt vagy elszáradt ágakat!

• Ne távolítsuk el a gallyakat olyan szándékkal, hogy ez majd egyensúlyi helyzetet
teremt a koronában a gyökérzettel!

• Várjuk meg a második növekedési időszak kezdetét a fa lombkoronájának formára
metszésével és a trágyázás megkezdésével!

A megfelelő helyre a megfelelő fát ültessük!
Ne ültessünk magasra növő fákat épületek vagy
közművek közelébe!

• Ha közművek közelébe kell fát ültetnünk, akkor csakis korlátozott növekedésű
fajtát, vagy speciálisan törpenövésű variációt válasszunk.

• A fa későbbiekben történő „lefejezése” , megrongálása pénzkidobás és esztétikailag sincs rendben.

• Konzultáljunk szakemberrel arról, hogy milyen végleges lombkorona forma és
méret megfelelő az adott helyre.

SOHA NE VÁGJUK LE AZ ÁGGALLÉRT NE HAGYJUNK CSONKOKAT!
• Az ágak szakszerűtlen metszése további felesleges kiadást okoz!
• A lekenés nem fog segíteni! A sebkezelés nem állítja meg a vérzést!
• Helytelen metszés költséges folyamatokat indít el: betegségek, napégés és fagyási
károk, rovarok támadása.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne fogjunk hozzá közművek közelében a metszéshez
faápolói végzettség nélkül! Amennyiben nem rendelkezünk a szükséges szakmai
tapasztalatokkal SOHA ne használjunk láncfűrészt és létrát a metszés elvégzéséhez.
Még ha úgy is érezzük, hogy képesek vagyunk megcsinálni, sokkal jobb, okosabb
és biztonságosabb szakértővel konzultálni. A szakértőnek biztosítása is van!
Ne kockáztassunk!

SZAKSZERŰEN VÉGEZZÜK A METSZÉSI MUNKÁKAT
• Először az 1-es, s 2-es ponton végezzük el megfelelően a metszéseket.
• A végső vágásra a 3-as pontban kerüljön sor, az ággallér külső részéhez eső legközelebbi helyen.
• Az ág körül a törzsön kör alakú kallusz képződik, amennyiben helyesen végeztük
a metszést. (B)

SZAKSZERŰEN METSSZÜK A FÁKAT!

PÉNZ ÉS FA

• A fák „lefejezése”, csonkolása felesleges többlet kiadáshoz vezet, hiszen a legtöbbször a beavatkozásokat újra meg kell ismételni. Egy bizonyos idő után a fák igen
veszélyessé válnak. Ahogy múlik az idő még több pénz szükséges ahhoz, hogy
újabb és újabb beavatkozásokat elvégezhessük a különösen veszélyes kockázatok
elkerülése érdekében.

A fák közvetlen és közvetett előnyökkel is szolgálnak az emberiség és a környezet
számára. A legfontosabb „szolgáltatásuk”, hogy hatékonyabban képesek a napenergiát
felhasználni, mint bármilyen más élőlény ezen a földön.

• Azok a fák, melyeket csonkoltunk, „lefejeztünk” a legtöbb esetben rossz helyre
lettek ültetve: épületek vagy közművek közelébe.
• Ha a fát mindenképpen csonkolni kell, akkor elérkezett az idő a fa kicserélésére.
• Távolítsuk el az elhalt száraz, veszélyes ágakat a koros fákról.
HAGYJUK ABBA A FÁK “LEFEJEZÉSÉT”!
A CSONKOLÁS PÉNZKIDOBÁS!

Bizonyos értelemben, a fák hihetetlen mennyiségű „biológiai-pénz” forrást jelentenek
földünknek.
Ha a pénzünket olyan beavatkozásokra költjük, melyek nem segítenek a fákon (minden
pirossal jelölt rész ebben a könyvben) vagy később még sérüléseket is okoznak, akkor
csupán a felesleges kiadásainkat növeljük és a fák „biológiai pénzét” is pazaroljuk.
A felesleges kiadásokat elkerülhetjük! Apró figyelmet kell csak szentelnünk annak,
hogy megértsük a fákat és működésüket. A beavatkozásainkat pedig ennek a tudásnak a birtokában kell elvégeznünk.
Kezdjük el a spórolást azzal, hogy betartjuk a könyvben felsorolt 5 egyszerű szabályt.

Figyeljünk az alábbi problémákra és törekedjünk a megoldására:
1. Talajtömörödést okozunk taposással, autóparkolással.
2. Építési területen kárt okozunk, a megfelelő favédelem kialakításának hiányában.
Az építtetővel nem állnak rendelkezésre előzetesen egyeztetett tervek.
3. Lyukat, lyukat, és még több lyukat fúrunk a fába az injektálás, implantálás
elvégzéséhez.
4. Sebeket okozunk a fűnyíróval és a damilos fűkaszával.
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5. Túlöntözünk, főleg a világ száraz klímájú övezeteiben.
6. Utat, utat és még több utat építünk az erdőkben és parkokban.
7. A gyökereket átvágjuk a járda és gyep kialakítása miatt.
8. A földet a fák közelében rotációs kapával műveljük meg virágültetés céljából.
9. Mélyre juttatjuk az ültetőgödör készítésekor a csúszásmentesítésre használatos
anyagokat.
10. Túl sokszor és helytelenül használjuk a növényvédő szereket.
11. Talajszintet emelünk és a gyökérzetet túlzottan feltöltjük.
12. Nagy mennyiségben használunk sót a jegesedés megakadályozására.
13. Hanyagok vagyunk.

SZÁNJUNK RÁJUK 5 percet!
Csupán 5 percet szánjuk az időnkből arra, hogy megtanuljuk, hogy lehet az 5 legköltségesebb és legtöbb felesleges kiadást okozó problémát elkerülni. A fák meghálálják!

A csonkolás a legköltségesebb,
a pénzt legnagyobb mértékben
felemésztő, legértelmetlenebb
beavatkozás!

A helyes faápolás a fa tulajdonosának a faápolást végző szakembernek,
a természetnek és a fának is jó! Mindenki nyer! Konzultáljon faápoló
szakemberrel, mert ezzel pénzt takarít meg a fák megóvása mellett is.

