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Kertünk alaptartozékai – a fák
A jó idő megérkeztével egyidejűleg eljött a kerti partik ideje, helyszínein
virágpompában és illaternyőben úszva jól érezzük magunkat, de
sajnálatos módon a zöld napernyőkkel, a fákkal csak elvétve találkozunk.

Minden kertbe kell egy fa! A fáknak többféle
funkciója lehet. Elsősorban védőpajzs a széllel, a porral és a
hangszennyeződéssel szemben, vonzzák a madarakat és a vadvilágot, de
játszóeszközként is szolgálhat a gyermekek számára. A faválasztás nem
olyan döntés, mely on-the-spot meghozható, hosszú távra szól! A döntés
megkönnyítésére itt van néhány jó tanács, amik segíthetnek a kör leszűkítésében.

Sokan tartanak attól, hogy mély árnyékba kerül tőlük a kertjük, ezért
inkább megkímélik magukat az előrelátás okozta előnyöktől. Nekik
ajánlom a kisebb termetű vagy oszlopos növekedésű fákat, melyek
ugyanúgy alakítják a kert függőleges arculatát, mint méretes társaik.
Hogy mi a szép? Szubjektív. Egyéni kedvenceim a tűzvörös juhar, a
pirosvirágú galagonya, a csörgőfa, a magnólia, a mandula, a
rózsaszínvirágú japán díszcseresznye, a vérszilva, a lisztes berkenye, az
oszlopos platán, valamint a díszalmák és a díszkörték, de a fő szempont, hogy olyan fát
válasszunk, ami a legtöbb – számunkra fontos – követelménynek megfelel és illik a kertbe.

Ha a ”türelmetlen kerttulajdonosok” csoportba soroljuk magunkat és az
új építés ellenére azonnal kulcsrakész (szakszóval: beállt) kertre vágyunk,
úgy egyes faiskoláktól koros növények is beszerezhetőek.
Nincs több verejtékes grillparti, hiszen ezek az idős fák méretükél fogva
az átlagosnál hamarabb válnak árnyékoló, praktikus kerti növénnyé és a
kert képe hamarabb válik rendezetté. A csak gépi erővel mozgatható
méretű fák esetében biztosan nem kell megvárni, hogy az elültetett fák gyermekeinkkel együtt
nőjenek meg.

Már a tervezésnél érdemes gondolni arra, hogy általában a kifejlett fa korona-szélességének
fele az a távolság, melyre a telekhatártól ültethetünk. Ezt érdemes betartani a viták elkerülése
érdekében, hiszen szomszédunk követelheti az átnyúló ágak eltávolítását és az utcára hulló
termések vagy levelek eltávolítása is a mi felelősségünk marad.
Kerecsényi Lili segédtervező, Royal-Kert Kft.

Forrás: https://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/gyorsan_novo_fa_kertbe
https://www.palkovitskert.hu/kerttervezes-jotanacsok/
http://www.okoplant.hu/hu/szolgaltatasok/idos-fak-atultetese

