
A növényeket kétféle módon szállítjuk:

Konténeres növények

A konténeres növények szállítása és ültetése egész évben lehetséges. Ezért nem fontos a
kézbesítést követően azonnal elültetni, arra azonban figyelni kell, hogy a gyökereket
körülvevő földlabda ne száradjon ki télen sem.

Konténeres növények ültetésének menete:

A konténeres gyümölcsfa oltványok metszéséről szintén gondoskodni kell, de nem a helyes
gyökér lomb arány beállítása miatt, hanem a korona kialakításának első lépései okán. A
metszés ideje február végén, március elején van. A csonthéjasok metszésére rügyfakadás
után is sort keríthetünk, ilyenkor ugyanis jobban gyógyulnak a metszéssel ejtett sebek.

Ültetési útmutató szabad- és
burkoltgyökerű növényekhez

a konténerben szállított növényt a konténerből úgy kell kiemelni, hogy a gyökerek
között lévő föld a gyökereken maradjon
a gyökerekkel jól átszőtt földlabda palástján (kerületén) a gyökereket
metszőollóval megszaggatjuk.
Az ültetés helyén akkora gödröt ásunk, hogy a földlabda kényelmesen beleférjen
(vagyis az ültetőgödör legalább egy tenyérnyivel szélesebb legyen a földlabda
méreténél).
Az ültetés során a gödör aljába kell beszórni a Gondos Csomag trágya pelletet,
melyet összekeverjük a talajjal és megöntözzük 1-2 dl baktériumtrágyával,
majd közvetlenül a földlabda alá beszórjuk a Gondos Csomag gyökéritatót
a gyökerekre rámorzsoljuk a Gondos Csomag szimbionta gombatablettát
a földlabda köré visszalapátoljuk a földet és közben
folyamatosan öntözzük vízzel, hogy a föld jól tömörödjön a földlabdához.

szabad gyökérrel (zsákba és dobozba csomagolva)
konténerben (zsákba és dobozba csomagolva).

 



Szőlő
1.A szabad gyökerű csemete gyökerének a hosszát 10-15 cm-re kell visszavágni,

2. a vesszőt pedig 2-3 rügyre az oltás felett

3.áztassuk 24-48 órára vízbe, úgy hogy a vesszők 2/3-a vízben legyen.

4. Az ültetőgödör olyan mély legyen, hogy a vesszőt beleállítva a gyökerek ne  
 hajoljanak felfelé és a vessző oltás része a föld felett legyen.

5. Az ültetés során a gödör aljába kell beszórni a Gondos Csomag trágya pelletet,
melyet összekeverjük a talajjal és megöntözzük 1-2 dl baktériumtrágyával

6. majd közvetlenül a földlabda alá beszórjuk a Gondos Csomag gyökéritatót

7. a gyökerekre rámorzsoljuk a Gondos Csomag szimbionta gombatablettát

8. a vesszőt földdel felkupacoljuk (felcsirkézzük), teljesen betakarjuk, úgy hogy a
vessző tetején 8-10 cm vastag föld legyen, innen fognak majd a rügyek előtörni.

9. A földkupacot júliustól lassan le lehet bontani.
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Szabadgyökerű növények

A szabadgyökérrel történő szállítás ideje novembertől március végéig tart,
fagymentes időben.

Ültetni akkor szabad, ha a talaj nincs átfagyva 5 cm-nél mélyebben és a levegő
hőmérséklete ültetéskor 5⁰C felett van. 
Tehát télen is lehet!

A megrendelt szabadgyökerű növényeket kézbesítést követően lehetőleg azonnal
el kell ültetni a végleges helyükre.

Amennyiben erre nincs lehetőség akkor:

a gyökereket fagymentes helyen 1-2 napig állítsuk vízbe vagy
 ideiglenes tárolóba, úgynevezett vermelőbe kell őket tenni. A vermelés menete:
ásson egy a gyökér méretének megfelelő méretű gödröt
a fa gyökerét helyezze a gödörbe (több oltvány esetén a gyökerek szorosan
lehetnek egymás mellett)
a gyökérre lapátoljon földet
tapossa meg a földet úgy, hogy a gyökerek között nem maradjon légréteg
a vermelési időszak alatt nedvesen kell tartani a földet.

A szabadgyökerű növények ültetésének a menete:

1.a kicsomagolt szabadgyökeres növények gyökerét a lehető legrövidebb ideig hagyja
szabadon

2. az ültetést megelőzően hasznos a növények gyökerét 24- 48 órára vízbe beáztatni

3. a gyökerek végéből 1-2 cm-t le kell metszeni (nem többet!)

4. 80x80x80 cm-es méretű gödör

5. aljába kell beszórni a Gondos Csomag trágya pelletet, melyet összekeverünk a
talajjal és megöntözzük 1-2 dl baktériumtrágyával

6. majd közvetlenül a gyökerek közé beszórjuk a Gondos Csomag gyökéritatót

7. a gyökerekre rámorzsoljuk a Gondos Csomag szimbionta gombatablettát

8. a gyökerekre visszalapátoljuk a földet és közben



9. folyamatosan öntözzük vízzel, hogy a föld jól tömörödjön a gyökerekhez

10. ültetés után az oltás helye (a gyökérnyak és a törzs alsó részének
találkozásánál található bütykös rész) a talajfelszín fölött legyen.

11. Az elültetett növények lombkoronáját tavasszal minden esetben
metszeni kell, mert:

szükséges beállítani a helyes gyökér-lomb arányt

el kell kezdeni a lombkorona kialakítását

az első években a növekvő (vegetatív) részek növekedésére kell serkenteni a

növényt.

info@kreativfarmer.hu  |  facebook.com/kreativfarmer 
instagram: kreativfarmer.hu


