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álasztása  

elepítéshez k

tegségektől m

y központi és le
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ben a hónapok

a az ültetési id

többek közöt

koronás fa, ....

sének alapja 

gy a fasorok k

más tényező

talajerózió po

tározzák a mu

kép: Ezen 
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lmes megmun

gati tájolásúa

alajvíz viszonyo

aj érzi jól ma

lasztásnál, hog

re? 

ülönösen fon

entes, dominá

egalább három

tési módszer a
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rok közötti terme

rok közöt

tervezés

zepe és márci

kban jól tűrik a

dőszakon belü

tt az ültetvény

.), és az ültetés

 a termésho

közti távolság 

ők is befolyá

otenciális mér
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nagy r
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törzset
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gyümölcsfák s

ozzáférhető a 
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!! Mindig véd

A faiskolában

terepen a fá

nyitott utánfu

ött, elég ahhoz

on élő állatok

és az ágakba

önböző rendsze

yek szintén bizt

rok közötti terme

jénél egy gum
az leessen. Gy
cm. Ha a gum
höz horzsolódá

dje a gyökérz

n, a szállítás é

k gyökereit m
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z, hogy elpuszt
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és a tárolás so

indig fedni és

s nélkül, vagy 

ítsa a növénye

Favédelem  

haszon- és v

szolgáltatott, 

endszerekben 

elepítést. A mé

csirke) akár 

károkat okozha

k, és az őzek 

egyszerű faháló

övekedését elő

struktúrájának t

égével. Ha rög
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a körül nyolcas 

adástól! 

orán, valamint 

 nedvesíteni k

fél óra védtel

eket. 
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fiatal fákna

mindenképp

rettől függően

2 m magass

atnak (mind a

esetében lega

óktól a fejlett, 

ősegítő mikrokl

tervezése és kivit

gzíti a gumisza
ámaszték és a 
s formában hel

az ültetés köz

kell. Egy rövid 

lenül a szántó

otenciális káro

ak. Állattenyé

pen védeni 
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ságig (lovak)

a levelekben m
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biológiailag le

ímát. 

 
 
 
 

telezése 

lagot 
fa 
lyezi 

zben a 

út egy 

óföldön 

osítói a 

sztéses 

kell a 

sságtól 

 lehet 

mind a 

cm-es 

ebomló 


