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Köszöntő

Kertész szívünk megdobbant az egymillió fát ültetni szándékozók bejelenté-
sének hallatán, illetve úgy általában a fásítási kedv föllángolásán.
nagy és magasztos ügy ez, amelynek eredményeként jelentősen megnő ha-
zánk erdősültsége, és hamarosan úton-útfélen frissen ültetett fákat látunk 
majd a közterületeinken, illetve sok használaton kívüli városszéli területen.
Az erdészeti csemetekertekben milliós mennyiségben készülő magcsemeték-
től kezdve a díszfaiskolákban gondosan nevelt, többször iskolázott fákig az 
elkövetkező hetekben hatalmas tételek kerülnek majd az ültetőgödrökbe. Az 
erdészeti gyakorlat megnyugtató módon gondoskodik a friss telepítésekről, 
engem viszont aggaszt a közterületekre, parkokba, az utak mellé ültetett fa-
iskolai áru sorsa.
Rendkívül jó és üdvözlendő a lelkesedés, amellyel sokan belevetették magu-
kat a most meghirdetett fásítási programba, mindenképpen örömteli az or-
szágszerte meghirdetett mozgalom, ráadásul pályázati forrásokkal is támo-
gatják ebbéli erőfeszítéseinket.
A kertész lelki szemei előtt azonban nemcsak az ültetőgödrök és az elültetés-
re váró facsemeték tömege, hanem az elültetett példányok idei őszi, netán jö-
vő tavaszi képe is megjelenik. A hazánkra jellemző forró és száraz, kontinen-
tális nyár lesz a most földbe kerülő fák első nagy megpróbáltatása, öntözés 
nélkül nagy valószínűséggel jó részük nem fogja túlélni. Az igényesebb közte-
rületi zöldfelületekre szánt értékes díszfákat illetően még több az okunk az 
aggodalomra. A szakszerű faültetés alapszabályairól ebben a nagy fásítási ro-
hamban sem lenne szabad megfeledkezni, a kertész szeme ugyanis már most 
számos kivetnivalót láthat.
A faiskolában éveken át nagy gonddal, szakszerűen nevelt, többször átülte-
tett – átiskolázott – fáknak például jókora ültetőgödröt kell ásni, gondosan 
megmetszeni a gyökereiket és a koronájukat is, nem is beszélve a háromoldali 
karózás, illetve a törzsvédelem szükségességéről. A rendszeres vízellátás na-
pi rutin a faiskolában, a mi növényeink pedig ahhoz szoktak hozzá.
A nagy fásítási mozgalomban ne feledkezzünk el arról, hogy élő anyaggal dol-
gozunk, és ha már földbe kerültek az országos programban támogatott fák, 
ne hagyjuk őket magukra. Aki ültet, az felelősséggel tartozik védencének éle-
téért. A „felelős” szócskát is be kellene szúrni a faültetés szó elé, hogy a nagy 
lelkesedésből jövő nyárra ne legyen nagy csalódás, ne kiszáradt, élettelen fa-
csemeték látványáról tudósítsanak majd a most oly lelkes híradások. Mi ter-
mészetesen a fáknak szurkolunk, azok ugyanis sok jóval örvendeztetnek meg 
bennünket. Ezért is fogtunk most össze annyian, hogy zöldebb, élhetőbb le-
gyen szép hazánk. 

Felelős faültetés
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