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Intelligens fasoröntözés

Az 1-es villamos pályájának új szakaszán, a sínpárok közti zöldsávban korszerű módon öntözőzsákkal
pótolják a vizet
Fotó: Petrencs Krisztina

Az 1-es villamos vonalának egyes szakaszain a 21-dik század városi zöld közlekedésnek megfelelve
füvesített sínpáron futnak a szerelvények. A villamossínpár között cserjesávot és formára nyírt
koronájú gyertyánfasort telepített a kivitelező Garden Kft. Összesen 42 db fa, 4330 m2 gyepszőnyeg,
8000 cserje került eltelepítésre. A meglehetősen mostoha körülmények között tenyésző fiatal fák
vízutánpótlását egyedülálló módon, öntözőzsákos módszerrel oldották meg, aminek több előnye is
van.
A klímaváltozás hatása a városi épített környezetben sokkal erőteljesebb, ami új fasorfenntartási
technikákat követel. Lukács Zoltán, a Garden Kft. ügyvezetője elmondta, hogy néhány éve az
ausztriai Baden Badenban találkozott az öntözőzsákos vízutánpótlási módszerrel. Telephelyükön
kipróbálták, majd az idén az Etele úti új telepítésű fasorban „ipari méretben” is alkalmazták a
módszert.
Előnye, hogy a fa törzse köré helyezett, 60 liter űrméretű, kitett helyeken az erős napsugárzásnak jól
ellenálló, UV-stabil polietilén zsákból folyamatosan szivárog a víz a fa tövéhez.
Folyamatos, mélyrétegű öntözést tesz lehetővé, ami csaknem megfelel a napjainkban oly ritkán hulló
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természetes esők által nyújtott vízellátásnak.
Az újonnan telepített vagy átültetett fák gyökérrendszere sérült vagy csökkent, így nagy szükségük
van a gyakran alkalmazott mélyrétegű (legalább 30 cm) öntözésre.
A mélyöntözés csökkenti az átültetési sokkot, és lefelé kényszeríti a gyökereket a talajba.
A hagyományos felszíni öntözés, a fatányér rendszeres elárasztása a gyökereket a talajfelszín
közelében tartja, a sekély gyökerezés pedig a fa állékonyságát, stabilitását rontja.
A fasorfenntartók örökös dilemmája az, hogy mennyi vizet is igényel egy-egy fa. Mivel a kiültetésre
szánt fák a faiskolában a többszöri átiskolázás, illetve a kitermelés során elveszíthetik
gyökérrendszerük nagy részét, kevésbé hatékonyan veszik föl a kijuttatott vizet, így egy-egy öntözés
során sokkal több vizet igényelnek, mint a begyökeresedett fák.
Az öntözőzsákos vízutánpótlásról bővebben a Kertészet és Szőlészet 2019/32. számában [1] olvashat
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