
Hogyan ültessünk gyümölcsfát? 

 

1. Áss legalább 60x60 cm széles és 60 cm mély gödröt. Tedd külön azt a földet, 

amit felülről kiszedtél. 

2. A gödör aljára tegyél egy zsák komposztot, vagy trágyát. 

3. Tegyél erre egy réteg földet (kb. 5 cm vastagon), hogy a gyökerek közvetlenül 

ne érintkezzenek a trágyával (megmarhatja). 

4. Metszd meg a fa gyökerét úgy, hogy minél több hajszálgyökér maradjon rajta. 

(A vágási felület mentén is kifejlődnek majd friss hajszálgyökerek.)  

5. Majd áztasd be legalább egy órán keresztül vízbe a fa gyökerét. 

6. Azzal a földdel kezdd a fa beültetését, amit először kiszedtél a gödör tetejéről 

(ez a legtápdúsabb). Mindig aprómorzsás talajt tegyél a gyökerekhez. 

(Keverhetsz bele egy kis virágföldet is, hogy tápdúsabb és lazább legyen.) 

7. Amikor körülbelül 20 cm-nyi földet már visszatöltöttél, akkor egyszer 

iszapold* be a földet, majd taposd meg. (A lényeg az, hogy a talajba minél 

kevesebb levegő maradjon, mert a gyökereknél megszoruló levegő gombás 

fertőzést okozhat, ami a fa kipusztulását eredményezheti.) 

8. Többször ismételve a töltés, iszapolás, taposás folyamatát teljesen töltsd fel a 

gödröt. (A talaj szintje egyezzen meg az oltás magasságával.) 

9. A maradék földel „kitányérozzuk” a fát. (Tányér: földkupac a fa körül kb.60 

cm átmérőben, ami miatt a fa törzse körül megáll a víz.) 

10. A tányért töltsük fel vízzel, hogy még ülepedjen a föld. Majd egy hétig 

naponta töltsd fel a tányért vízzel.  

11. Takard le télire a „tányért” szalmával vagy levéllel, hogy a frissen 

felásott föld minél kevésbé fagyjon át. 

 

Mit ne tegyél: 
1. Ne hagyd kiszáradni a fa gyökerét! Tehát, ha tárolni szeretnéd, tedd bele 

homokba és locsold be vagy 24 órát kibír vízben az ültetésig. 

2. Amíg ki nem ülteted, ne fagyjon meg a gyökere a fának! (Reggeli mínuszok 

esetén nem szabad kint tárolni a fát.) 

3. Szállítás csak zsákban! Pl. nyitott platón, tetőcsomagtartón szállítás esetén 

teljesen kiszáradhat a gyökér, akár 10 perces út alatt is! 

4. Fagyott talajba ne ültess! (Gyenge deresedés nem számít.) 
 

Ha a fenti szabályokat nem tartod be, sajnos nem biztos, hogy megered a 

fád!  

A kertészetünkben vásárolt növények eredéséért cégünk nem vállal 

felelősséget! 
 

*Iszapolás: addig kell adagolni a földhöz a vizet, míg iszapszerűvé nem válik! 




