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Így teleltessük 
a gyümölcsfákat
A fák ültetésének szezonja november ele-

jétől egészen az erősebb fagyokig tart. 
Érdemes azonban néhány dologra odafigyel-
ni a tartós hideg beállta előtt, hogy frissen tele-
pített növényeinknek  télen se essen baja, hívja 
fel a figyelmet Makay Miklós, a Magyar Kerté-
szeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. kertészeti 
szaktanácsadója. Télen ugyanis sokféle kel-
lemetlenség és kár következhet be az időjá-
rás, a károsítók és kórokozók fellépése miatt.  

A frissen ültetett facsemeték télen is könnyen 
kiszáradnak, ezért tövüket érdemes földdel 
fölkupacolni, ami segíti megőrizni a talaj ned-
vességét. Ezzel egy időben a törzsre rágcsá-
lók elleni törzsvédőt (hálót) kell erősíteni, ami 
védelmet nyújt a nyulak és őzek károsításával 
szemben. Az ősszel ültetett, és kiszáradásra ér-
zékeny fákat (elsősorban a mandulát, kajszit, 
őszibarackot) csomagoljuk be újságpapírba 
és úgy teleltessük. Rögzítsük a csomagolást, 
amit elegendő lesz majd tavasszal eltávolítani.

A szüret utáni növényvédelem ugyanolyan 
fontos, mint a tenyészidőszak alatt elvégzett 
védekezések, hiszen a kártevők egy hirtelen 
jött enyhe időben is gyengíthetik a fákat, és 
ezzel a következő évi termést is. A termő fá-
kat ezért célszerű réztartalmú őszi-téli lemosó 
permetezéssel védeni, amit mindig száraz, 
szélcsendes időben végezzünk, hogy csök-
kentsük a szer elsodródásának veszélyét, 
ugyanakkor növeljük megtapadásának esélyét.
Napsütéses, de hideg téli napokon a fák kér-
ge napközben fölmelegszik és estére lehűl. Az 
erős hőingás és a nagy hőmérséklet-különb-
ség hatására a kéreg hosszanti irányban meg-
reped. A kéregpederések nemcsak csúnyák, 

de utat nyitnak a sebparazita kórokozóknak, 
taplógombáknak is, ezért a korán fakadó fa-
jok (pl. a kajszibarack, őszibarack, mandula) 
törzsét, ha módunkban áll, fessük be mészfes-
tékkel, amivel késleltetjük a fölmelegedést és 
ezáltal megakadályozzuk a kéregrepedést. 

A téli zavartalan csendben kertünkön 
átgázolhatnak nyulak, őzek és vaddisz-
nók, aminek a fiatal fák törzsei és alsó ágai 
eshetnek áldozatul. Ilyenkor nem árt véde-
kezni a vadkárok ellen és megerősíteni a 
kerítést, megszüntetni az átjárhatóságot. 

A vadak mellett egerek és pockok is kárt 
tehetnek az ültetvényben, ezeket csalétek 
kihelyezésével érdemes időben ritkítani.
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Törzsvédő hálóval a nyúlrágástól óvhatjuk 
meg a fákat


