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Bevezetés

Cél egy egységes európai faiskolai szabvány létrehozása.
Ha fejleszteni akarjuk az európai faiskolai piacokat, ennek legelső és legbiztosabb módszere,
hogy az országok közötti kereskedelmi rendszert tesszük egyszerűbbé. Az E.N.A. (Európai
Faiskolai Szövetség) létrehozásával ezt a legfőbb célt szeretnénk megvalósítani.
A Szövetség első ülésén döntést hozott arról, hogy létrehoz egy egységes, minden tagország
által könnyen alkalmazható és elfogadott európai faiskolai szabványt. Az egységes kereskedelmi
“nyelv” használatával lehetőség nyílik egy őszinte, igazságos és egyenlő áru-minőség
bevezetésére. Minden faiskolás egyéni döntése, ha ezen alap követelményeken túl, de ezekre
alapozva ennél szigorúbb szabványt alkamaz.
E szabvány célja elsősorban, hogy segítse és ezáltal növelje a különböző országok szakmaikereskedelmi kapcsolatát. Ezáltal minden európai faiskolásnak lehetősége nyílik arra, hogy a saját
országának nemzeti szabványrendszerét, az ENA alap szabványával kiegészítve, arra alapozva
alkalmazza. Ezen alap ENA szabvány minél szélesebb körben való hivatalos bevezetésével pedig az
Európai Közösségen belüli kereskedelmi szokások nagymértékben javíthatók.
Számos európai faiskolás és szakember tanácsára és szakmai tudására alapozva készült el ez a
kiemelkedő fontosságú harmonizációs munka. Az ENA szabvány összefoglalja az 1990-ben, 1996ban és 2009-ben végzett erre vonatkozó korábbi munkákat. Az elmúlt tíz évben az ENA vezető
szerepet vállalt abban, hogy az európai faiskolai szektor egyre szélesebb körben elfogadja és
alkalmazza az egységes szabványrendszert. Az ENA Minőségi Szabvány tartalmazza a tagországok
által elfogadott minimum faiskolai követelményeket. Mivel a faiskolai áru minőségére vonatkozó
elvárások folyamatosan változnak, ezért eme kiadványt szakmai szervezetünk szükség esetén
aktualizálja. A 2010. évi kiadvány tekinthető aktuális változatnak mindaddig, amíg etől eltérő
információval nem szolgálunk.
Őszintén reméljük, hogy Minőségi Szabvány kiadványunkat az európai faiskolások egyre szélesebb
körben fogják használni, elősegítve ezzel egy, a mainál szorosabb és sikeresebb szakmai
kapcsolatot az európai faiskolások körében.

Willy De Nolf
Elnök 2008-2010
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1.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.1.

-Szakmai és minőségi követelmények

ÁLTALÁNOS
1.1.1. A Nemzetközi Növény nevek Listáján (Fásszárú és Évelő Növények Listája) szereplő faj és fajta nevek használata ajánlott
(http://www.internationalplantnames.com).
1.1.2. A kereskedelmi forgalomban lévő növényeknek meg kell felelniük az alábbi minőségi követelményeknek. Az ezen
Szabványban megfogalmazott alapkövetelményeknek nem megfelelő növényi anyagok telepítésre alkalmatlanok. Kis- és
nagykereskedelmi értékesítésre csak a vásárló különleges beleegyezésével kerülhetnek.
1.1.3. A pontos leírástól eltérni csak előzetes megegyezéssel, és a változások külőn-külőn feltűntetésével lehet.
1.1.4. A szabadföldben nevelt növényeket csak nyugalmi időszakban lehet kitermelni. Ha a kereskedő felek közös
megegyezéssel ettől eltérnek, a kitermelt növények hivatalos papírjait a “garancia nélküli növény” felirattal kell ellátni.
NÖVÉNYEGÉSZSÉG
1.1.5. Az értékesítsre kerülő növényeknek egészségesnek, fejlettnek, edzettnek valamint gyomnövény, kór- és
kártevőmentesnek kell lennie. A levélzetnek épnek és egészségesnek, foltoktól mentesnek kell lennie.
GYÖKÉRZET
1.1.6. A gyökérzetnek jól fejlettnek kell lennie, a növény fajnak/fajtának, korának, a talajadottságoknak és a növény
növekedési sajátosságainak megfelelően. A gyökérzetnek mentesnek kell lennie bármiféle fiziológiai
sérüléstől. A gyökérnyakhoz közeli szakaszon a főgyökérzetnek egyenesnek kell lennie.
1.1.7. A szabadgyökerű növények szállítása során különösen figyelni kell a gyökérzet kiszáradásának elkerülésére.
1.1.8. A konténerben és cserépben nevelt növényeknek addig kell az adott típusú termesztőedényben fejlődnie, amíg a
gyökérzet kellő mértékben át nem szövi a termesztőközeget, A túl sokáig konténerben nevelt növények gyökérzete
viszont körkörösen fejlődik, ami kerülendő. A gyökérzet növekedésének kiegyenlítettnek kell lennie, és igazodnia kell a
konténer vagy cserép méretéhez.
1.1.9. A konténerbe vagy cserépbe újonan beültetett növények (FP- freshly potted plants) gyökérzete még nem hálózta
kellően be a termesztőközeget. Ezek a növények nem tekinthetők konténeres növényeknek, megjelölésüknél fel kell
tűntetni, hogy újonan lettek bekonténerezve (FP- freshly potted plants).
1.1.10. Az ősszel konténerezett vagy cserepezett növényeket szintén külön jelöléssel kell illetni (AP - Autumnally potted plants).
Ezek a növények általában megfelelő mennyiségű, fiatal gyökérzettel rendelkeznek.
1.1.11. Ha a növény földlabdával együtt kerül az edénybe, ebben az esetben a konténer a csomagoló anyag részét képezi csupán.
1.1.12. A földlabdának kellően tömörnek, keménynek kell lennie. A gyökereknek kellően rögzülniük kell az őket körülvevő földben.
Az azáleákat és rhododendronokat kivéve minden esetben a földlabdát jutazsákkal kell bevonni. A földlabda mérete
feleljen meg az adott növény faj, fajta növekedési sajátosságainak, és a talajadottságoknak.
1.1.13. A szoliter növények esetében a földlabdát acél drót hálóval, drót kosárral vagy fa dobozzal kell körbevenni a kellő védelem
érdekében.
1.1.14. A jutazsáknak az ültetést követő egy, másfél évben le kell bomlania a talajban, hogy ne akadályozza a növény
egészséges fejlődését.
1.1.15. A rácsos, lukacsos edényben nevelt növények a végfelhasználók számára nem értékesíthetők. Amennyiben mégis
lukacsos edényben kerülnek a növények
nevelésre, azt az értékesítés során megfelelően jelezni kell.
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NÖVEKEDÉS
1.1.16. A növény rendelkezzen az adott faj/fajta korának és növekedési erélyének megfelelő hajtás magassággal,
szélességgel és hosszal, megfelelő hajtáselágazódással és a levélzettel. Amennyiben szükséges, vegyük figyelembe
a törzs és a korona, valamint az oltványok esetében az alany és a nemes közötti kiegyensúlyozott növekedést.
A törzs/szár és oldalelágazódások legyenek épek, és bármilyen sérüléstől mentesek. A sérült törzs/szár és hajtások
hátrányos megjelenést és a későbbiekben akadályozott növekedést okozhatnak.
A növény mérete legyen megfelelő az adott fajta növekedési habitusának. Szétterülő, vagy kúszó fajták esetében a
méretet az átmérő jellemezze, az oszlopos, felfelé növő fajtáknál pedig a magasság legyen a meghatározó. A törpe
növekedésű fajok/fajták méretének meghatáozásához az átmérő és a magasság is használható.
Az oltványok rendelkezzenek megfelelően összefort komponensekkel.
1.1.17. Szoliter növények: kifejezetten nagy méretű növények, amelyeket rendszeresen iskolázni kell, megfelelő körülmények
között, mefgfelelő tápanyagutánpótlással kell nevelni. A növények térállásának meg kell felelni az adott fajra/ fajtára
vonatkozó követelményeknek.
1.1.18. Talajtakatró növények: a növény rendelkezzen a fajtának megfelelő mértékű elágazódással, a nevelés
során legalább egyszer kerüljön sor a növény visszametszésére. Kivételt képeznek a Gaultheria fajok és a
Cornus canadensis.
1.1.19. Talajtakatró növények: osztályozásuk a növény átmérője alapján történik (Későbbiekben a Szabvány erre vonatkozó
részeiben szintén hivatkozunk arra, hogy a talajtajaró növények osztályozása során a magasságot figyelmen kívül kell
hagyni, csupán a növény átmérőjét kell mérvadónak tekinteni). Kivételt képeznek a Pachysandra és Vinca fajok, ahoy
az osztályozást a hajtások számának alapján kell elvégezni. Azoknál a növényeknél, ahol a méretet a növény átmérője
alapján határozzuk meg, a végleges értéket a hajtások hosszának átlaga alapján kell meghatározni.
CÍMKÉZÉS és SZÁLLÍTÁS
1.1.20. Minden növénynek fajtaazonosnak kell lennie.
1.1.21. Minden szállítási egységnek rendelkeznie kell legalább egy faiskolai címkéve, ami tartalmazza a növény faj/ fajta nevet,
a kötegben lévő növények pontos mennyiségét és bármi egyéb kitételt a számlában rögzítetteknek megfelelően.
Azoknak a növényeknek, amelyek fajtavédelem alatt állnak rendelkezniük kell a fajtatulajdonos által meghatározott
címkével, amely megfelel az UPOV Egyezmény és Együttműködés közösségi növényfajtákra vonatkozó EC210094 of 2107-94 számú szabályzatának. Az erre vonatkozó részletesebb meghatározást ezen Szabályzat erre vonatkozó
fejezeteiben tárgyaljuk.
1.1.22. Minden szállítmánynak rendelkeznie kell az adott fogadó ország szabályainak megfelelő növényútlevéllel.
1.1.23. Az adott szállítmányon belül ajánlott az eltérő méretű növényeket különböző színkóddal ellátni. Az alábbi színek
használatát javasoljuk: kék, sárga, piros és fehér. A színhasználatot a legkisebb méret határozza meg. Például: 40-50 és
40-60 = kék; 50-60 = sárga; 60-70 és 60-80 = piros.
1.1.24. Az ajánlatnak, a szállítólevélnek és a számlának is tartalmaznia kell a ‘TC’ (tissue cultured) megjelölést, amennyiben a szállítmény
tartalmaz szövettenyésztett árut.
1.1.25. A tűlevelűek esetében a növény magasságát a talajtól kell számítani. Azon fajok esetében, amelyekre jellemző az igen
erős éves csúcsi növekedés, a magasságot csak a csúcshajtás feléig kell mérni.
OSZTÁLYOZÁS
1.1.26. A meghatározott méretek általában tartalmazzák a növény tól-ig paramétereit, amely adatok szükségesek a
hatékony és hivatalos osztályozáshoz. Az osztályozás akkor helyes, ha az összes osztályozott növény eléri az adott kategórián
belüli minimum méreteket. A magasságot a talajfelszíntől kell mérni. Az oszlopos növekedésű fajok/fajták esetében csak a
magasság, a szétterülő, kúszó fajok/fajták esetében pedig csak a szélesség meghatározása szükséges. A fák méretbeli
osztályozása során a talajszinttől 1 méter magasságban mért törzskörméret a meghatározó. A több törzsű növények estében a
törzsek számát és a legvékonyabb törzs talajfelszíntől számított 1 méteres magasságban mért törzskörméretet kell megadni.
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1.2.

Definíciók
1.2.1. ELÁGAZÓ
Azokat a növényeket nevezzük elágazóaknak amelyek oldalhajtásai egy központi törzsből, vagy egy középpontból
erednek.
Ezek a növények viszonylag kevés mellék oldalhajtással rendelkeznek. Az elágazó növénynek legalább 3
oldalhajtással kell rendelkeznie.
1.2.2. BOKOR FORMA
Bokornak nevezzük azokat a növényeket, amelyek nem rendelkeznek egy meghatározó, központi
törzzsel. Az oldalhajtások általában egy középpontból erednek, de előfordulhat egyéb pontból
eredő oldalhajtás is. A bokor formájú növények általában több mellék oldalhajtással rendelkeznek,
mint az elágazó formájú növények. A bokor formájú növények átmérője általában meghaladja a
konténer átmérőjét, ettől ellenkező esetekben, amikor a növéy átmérője kisebb, mint az edényé,
ezt külön fel kell tüntetni.
1.2.3. GYÖKÉRSARJ
Az anyanövény gyökeréről sarjadzó új csemete.
1.2.4. GYŐKÉRNYAK
A növény azon része, ahol a talaj feletti rész találkozik a gyökérzet legfelső részével. A gyökérnyak általában
valamivel világosabb színű, mint a szár, kivéve a dió fák esetében, ahol ennek az ellenkezője igaz.
1.2.5. KONTÉNER
Bármilyen típusú termesztőedény, amelynek mérete 2 liter, vagy annál nagyobb.
1.2.6. GYÖKÉRNYAK
A lágyszárú évelő növények alapi része, ahol a szár és a gyökérzet találkozik, és ahonnan az új hajtások és a
gyökérzet fejlődik.
1.2.7. BOKRORFÁK
Olyan fásszárú növények, amelyek egy központi törzzsel rendelkeznek, és az oldalhajtásaik a talajszinttől számított
60 cm-es törzs részről erednek.
1.2.8. KORONÁS FÁK
A koronás fák egy központi törzzsel, és azon arányosan elhelyezkedő, jól fejlett, az adott
fajnak/fajtának megfelelő oldalhajtásokkal rendelkező fák.
1.2.9. KORONA
A korona legyen az adott faj/fajta növekedési formájának megfelelően jól fejlett, és a központi
törzzsel arányos méretű. Az alsó vázágak eltávolításával a talajtól mért korona magasság
növelhető. Kivétel: koronába metszett fák, gömb vagy csüngő koronájú fák.
1.2.10. SÖVÉNY FÁK
Olyan fásszárú cserjék vagy fák, amelyek alkalmasak sövény nevelésre, jól tűrik a folytonos metszést, és erőteljes
vegetatív növekedéssel rendelkeznek.
1.2.11. BÚJTVÁNY CSEMETE (-/1/0 and -/2/0)
A bújtvány csemetének az anyanövényről való leválasztása után legalább két megfelelő hosszúságú
gyökérelágazódással kell rendelkeznie.
A gyökér enyhe görbülete elfogadható, amenyibben ezt az alkalmazott szaporítási mód okozza. A bújtványcsemete alapi
részén gyakran található egy idősebb szár rész összenőve a fiatal hajtásokkal.
1.2.12. KÖZPONTI TENGELY ÉS OLDALELÁGAZÓDÁSOK
Egy központi, domináns törzs számottevő
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oldalhajtással.

1.2.13. SÖVÉNY CSERJÉK
A sövény cserjék általában erős növekedésű, fiatal, legalább kétéves, iskolázott vagy gyökérmetszett növények.

1.2.14. CSEMETÉK
Vegetatívan vagy magról szaporított fiatal növények, amelyek a fásszárú növények tövábbnevelésének,
továbbszaporításának alapját képezik.
1.2.15. SUHÁNG

a) Egyéves, oldalelágazódás mentes oltott fa

.

b) Az oltáshelynél visszametszett, tötzsmegújítással nevelt fa.

1.2.16. TÖBBTÖRZSŰ FA
Többtörzsűnek nevezzük azokat a fákat, amelyek több 50 cm alatti törzzsel rendelkeznek.

1.2.17. SZAPORÍTÓTÁLCA
Szabvány méretű tálcák magcsemete nevelésre vagy dugványozásra.
1.2.18. CSERÉP
2 liternél kisebb, 5-13 cm-es, szögletes vagy kerek termesztőedény, amelyet elsősorban növények szaporításra
használunk.
1.2.19. PIRAMIS
Bizonyos fásszárú növény fajok/fajták piramis formájúvá nevelhetők. Ezeknek a növényeknek rendelkezniük kell
egy központi törzzsel és legalább három jól fejlett, fajtára jellemző oldalággal.
1.2.20. ALANYOK
A szemzésre, oltásra használt alanyok egy vagy két éves, magról vagy vegetatívan szaporított
fásszárú növények. Két csopportba sorolhatók:
-magról szaporított alanyok: magoncok, gyökéralámetszett és iskolázott magoncok.
-vegetatívan szaporított alanyok: bujtvány, fás- és hajtásdugvány alanyok.
1.2.21. IN SITU MAGONCOK (1/0)
Magról szaporított, átültetés nélküli növények, amelyek általában egy főgyökérrel rendelkeznek.
1.2.22. CSÍRÁSMAGRÓL NEVELT MAGCSEMETÉK (1/x0)
Erősítőiskolában nevelt, egy éves növények, amelyek jól fejlett gyökérzettel rendelkeznek, a gyökérelágazódások
legfeljebb 6 cm-re a gyökérnyaktól találhatóak. Legalább három erős, megfelelő hosszúságú gyökérággal rendelkeznek,
kivéve a körte alanyok (két gyökérág).
Erősítőiskolában nevelt, egy éves növények, amelyek gyökérelágazódása több, mint 6 cm-re a gyökérnyaktól ered. Egy
vagy két megfelelő hosszúságú, erős gyökérággal rendelkeznek.
1.2.23. TÖBB HAJTÁS
Közvetlen a talajfelszín fölött kiinduló több hajtás.
1.2.24. KÖZPONTI TENGELY
Egy központi vezérhajtás, néhány oldalhajtással.
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1.2.25. KÖZPONTI TENGELY, OLDALHAJTÁSOKKAL AZ ALAPI RÉSZIG
Egy központi vezérhajtás, arányosan, végig a növény alapi részég oldalhajtásokkal. Leveles állapotban a központi tengely a
tetejétől az aljáig lombozattal takarva.
1.2.26. CSERJÉK
Olyan fásszárú növények, amelyek több törzzsel és oldalággal rendelkeznek, ezáltal bokor
formájúak. Nevelésük során alakítómetszésre és átültetésre van szükség.
1.2.27

SZABVÁNY FÁK
A szabvány fák egy erős, megfelelően egyenes törzzsel és jól kialakított koronával rendelkeznek. Az
adott koronamagasság alatt oldalhajtások nem lehetnek a fa törzsén. Az oltvány fák esetében egy
enyhe görbület az oltásihelynél a törzsön elfogadható. Az alacsonyan vagy magasan oltott fák
értékesítésénél mindig meg kell említeni az alkalmazott oltási módszert, mert a két különböző
oltásmóddal különbözően fejlődnek a növények.

1.2.27. GYÖKÉRALÁVÁGOTT MAGONCOK (1/u)
A magonc iskolában gyökéralávágott csemeték hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az
egyszer átültetett, egyéves alanyok.
1.2.28. SUHÁNG
1.2.28.1. Olyan egyéves, korona nélküli fiatal fák, amelyek egy központi törzzsel rendelkeznek. A központi törzsön
oldalhajtások nincsenek, vagy csak néhány van.

1.3.

LOMBHULLATÓ ÉS ÖRÖKZÖLD CSEMETÉK (TŰLEVELŰEKKEL EGYÜTT)
1.3.1. Szabadföldi magcsemeték:
1/0 Egyéves magcsemete
1/x0 Egyéves tűzdelt magcsemete (csírásmag)
1/u Egyéves gyökéralávágott magonc csemete
2/0 Kétéves magonc csemete
1/1 Egyéves, egyszer iskolázott magcsemete
1/2 Egyéves, kétszer iskolázott magcsemete
2/1 Kétéves, egyszer iskolázott magcsemete
2/2 Kétéves, kétszer iskolázott magcsemete
1.3.2. Dugvány csemeték
0/1 Egyéves, gyökeres fásdugvány csemete
0/1/0 Egyéves gyökeres hajtásdugvány csemete
0/1x0 Egyéves tűzdelt dugvány csemete
0/2/0 Kétéves gyökeres hajtásdugvány csemete
0/1/1 Kétéves iskolázott dugvány csemete
0/1/2 or 0/2/1 Hároméves iskolázott dugvány csemete
1.3.3. Oltvány csemeték:
X/1/0 Nyári alvószemzéssel előállított oltvány csemete
X/1/1 Nyári alvószemzéssel előállított, egyéves, iskolázott oltvány csemete
X/0/1 Téli kézbenoltással előállított oltvány csemete
X/0/2 Téli kézbenoltással előállított, kétéves, nem iskolázott oltvány csemete
X/2/0 Kétéves oltvány csemete
1.3.4. Bújtással és tőosztással előállított csemeték:
-/1/0 Egyéves bújtvány csemete
-/2/0 Kétéves bújtvny csemete
-/1/1 Kétéves, iskolázott bújtvány csemete vagy gyökérdugvány csemete
-/1/0 or -/0/1 Egyéves gyökérdugvány csemete
-/2/0 Kétéves gyökérdugvány csemete
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CSERÉPBEN VAGY SZAPORÍTÓ TÁLCÁBAN NEVELT CSEMETÉK:
1.3.5. Például:
1/0 A5
Egyéves magonc csemeték 5 cm lyuk ø tálcában nevelve
0/1/0 A5
Egyéves, gyökeres dugványcsemete 5 cm lyuk ø tálcában nevelve
0/1/1 P9
Két éves, átültetett dugvány csemete 9 cm-es cserépben

1.3.6. Szövettenyésztett csemeték:
TC 1: In vitro csemete petricsészében = gyökérkezdeménnyel
TC 2: In vitro csemete steril táptalajon = a csemete a kellő aklimatizáció érdekében a petricsészéből
átkerül ködpermetes és/vagy dupla fóliatakarásos üvegházba.
TC 3: Gyökeres, aklimatizált In vitro csemete.
1.3.7. Továbbnevelt szövettenyésztett csemeték:
TC/0/1
Egyéves továbbnevelt, szövettenyésztett
csemete
TC/1/1 vagy TC/0/2 Kétéves továbbnevelt, szövettenyésztett csemete
1.4.

-Részletes leírás
KÜLÖNLEGES JELZÉSEK:
A szaporítóanyag jelzésére használt számokat
általában ‘/' vagy '+' karakterek választják el
egyástól.
Például: 1/0 vagy 1+0, 2/1 vagy 2+1.
1.4.1. Magcsemete:
Az első számjegy a vetést követő, az adott faiskolában eltöltött évek számát jelöli. A
második számjegy az átültetést vagy továbbiskolázást követő évek számát jelöli.
A második számjegy előtti ‘x' jelölés arra utal, hogy a csemetét a csírázást követően, még
csírásmag állapotban átültették.
A második számjegy utáni ‘U’ jelölés arra utal, hogy a magcsemetét gyökéralávágással vagy gyökérmetszéssel
kezelték.
1.4.2. Dugvány csemete:
A dugványozással szaporított csemeték jelölésénél az első számjegy a '0' . A második számjegy a dugványcsemete
nevelésével eltöltött évek számát jelöli. A harmadik számjegy az átültetést követően, a faiskolában eltöltött évek
számát jelöli.
A második és a harmadik számjegyek közötti 'x' jelölés arra utal, hogy a csemetét még a szaporítás évében
átültették.
1.4.3. Oltvány csemete:
Oltvány csemeték jelölésére 'X' betűt használunk az első helyen. Az ezt követő második számjegy az oltvány nevelés
éveinek számát jelöli.
A harmadik számjegy az oltvány nevelés éveinek számát jelöli az átültetést követően.

1.4.4. Tőösztással vagy bújtványozással szaporított csemeték:
A bújtvány csemeték jelölésére '-' karaktert használjuk.
A növények jelőlésénél elsőként feltűntettt szám azt jelenti, hogy a csemete hány évig nevelkedett a faiskolában az
anyanövényről való leválasztást megelőzően. A második szám pedig a leválasztás és átültetés után eltöltött évek
számát jelöli.
CSERÉPBEN VAGY SZAPORÍTÓTÁLCÁBAN NEVELT CSEMETÉK:
1.4.5. Cserépben nevelt csemeték jelölésére a ‘P' betűt használjuk, ezt mindig egy szám követi.
1.4.6. Szaporítótálcában nevelt csemeték jelölésére az ‘A' betűt használjuk, ezt mindig egy szám követi.
1.4.7. A 'P' és 'A' betűket követő számok a cserép vagy a szaporítótálcán belüli ültető lyukak átmérőjét vagy szélességét jelölik.
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SZÖVETTENYÉSZTÉS:
1.4.8. A szövettenyésztéssel szaporított növényeket ‘TC' betűkkel jelöljük.
1.4.9. Közvetlen értékesítés esetén a szövettenyésztett csemetéket a 'TC' jelölés után egy számjeggyel látják el, amely a növény
fejlettségi állapotára utal.
1.4.10. Szövettenyésztéssel előállított, faiskolában tovább nevelt csemeték értékesítése:
Ebben az esetben a dugvány csemetéknél használatos jelölési rendszert alkalmazzuk, azzal a különbséggel, hogy a ‘0’
helyett a 'TC' betű jelzést használjuk.

FÁSSZÁRÚ DÍSZNÖVÉNYEK
2.

CSEMETÉK

2.1.

-Különleges követelmények
Ezenkívül az általános követelmények érvényesek.
2.1.1. A csemetéket a szabványos kódnak megfelelően kell jelölni, amely jelölést a méretre vonatkozó adatok követik ( lásd 1.3 és
1.4 fejezeteket).

2.1.2. A bokor csemeték részletesebb leírásánál ajánlott a jellemzést kiegészíteni a megfelelő hosszúságú hajtások számának
megadásával. Ha nincs megadva, akkor a bokor csemetéknek legalább egy, erős, a megfelelő hosszúságot elérő
hajtással kell rendelkezniük.
ALANYOK
2.1.3. Az alanyok gyökérnyaki része legyen egyenes, görbületektől mentes. A lombhullató növények idősebb alanyainak
esetében az előző évi hajtásoknak leglább 20 cm hosszúságúaknak kell lenniük.
2.1.4. Az egy ves oltványok gyökérnyak átmérőjének legalább 3mm vastagnak kell lennie. A több éves, átültetett alanyok
esetében a gyökérnyak átmérőnek legalább 4 mm vastagnak lell lennie.
Magonc alanyok
2.1.5. A gyökéralámetszett magoncoknak jól fejlett, erős főgyökérzettel kell rendelkezniük. A gyökérnyaktól számított első
gyökérelágazódások ne legyenek 8 cm-nél mélyebben.
2.1.6. A gyökéralámetszett magcsemeték olyan növények, amelyek a magágyi nevelés során gyökérmetszésben részesültek.
Ezeket a csemetéket magcsemetéknek tekintkük, ha a gyökérelágazódás 8 cm-nél mélyebben van.
Vegetatívan szaporított alanyok
2.1.7. A bújtványoknak legalább három azonosítható gyökérkezdeménnyel kell rendelkezniük.
SZÖVETTENYÉSZTÉS:
2.1.8. A szövettenyésztéssel szaporított növényeket ‘TC' betűkkel kell jelölni.
2.2.
2.3.

–Méretek

2.4.

CSEMETÉK
Cserépben nevelt:
Ha szükséges: a megfelelő hosszúságú hajtások száma: -1- 2/3 - 3/4 - 4/5 - 5/6 2.2.1.
magasság vagy
szélesség cm-ben:
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alacsony/kompakt

Például:

6- 8

Berberis candidula

8-10

Spiraea jap. 'Little Princess'

10-12

Abies balsamea 'Nana'

12-15

Picea abies 'Little Gem'
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2.2.2.

közeperős/erős

Például:

magasság vagy
szélesség cm-ben:

15-20

Hedera helix 'Arborescens'

20-25

Cornus alba 'Sibirica'

25-30

Jun. media 'Mint Julep'

30-40

Thuja occ. 'Pyr. Compacta'

40-50

Szabadföldben nevelt:
Ha szükséges: a megfelelő hosszúságú hajtások száma: -1- 2/3 - 3/4 - 4/5 - 5/6 2.2.3.

alacsony/k
ompakt

magasság vagy
szélesség cm-ben:

2.2.4.
magasság vagy
szélesség cm-ben:

Például:

6-10

Andromeda polifolia

10-15

Kalmia latifolia

15-20

Pieris japonica cvs
Cham. obtusa 'Nana Gracilis' Picea
abies 'Ohlendorfii'

középerős

Például:
15-20

Enkianthus campanulatus

20-25

Hibiscus syriacus cvs

25-30

Syringa microphylla 'Superba'

30-40

Jun. media 'Blaauw' Tsuga
canadensis

2.2.5.

erős

Például:

magasság cm-ben:

20-30

Cornus alba cvs.

30-45

Weigela 'Bristol Ruby'

45-60

Cham. laws. 'Columnaris'

60-80

Taxus cuspidata 'Hicksii' Thuja occ.
'Pyr. Compacta'

ALANYOK:

2.2.6. Lombhullató és örökzöld növények
ø mm-ben: 1/0 = 3/5 5/7 7/9 9/11
1/1 = 4/6 6/8 8/10 10/12
2.2.7.Tűlevelűek:
ø mm-ben:
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1/1 or 2/1 = 4/6 6/8 8/10 10/12

2.3.

-Csomagolás

2.3.1. Kötegelés
A csemetéket 10, 25, 50 vagy 100 darabos kötegekben kell értékesíteni, a fajtájuk és növekedésierélyük alapján.
A kötegelés során fontos a növényeket a kiszáradástól megvédeni.
3.

CSEMETÉK és ISKOLÁZOTT FÁK kertépítők
és egyéb kapcsolodó szolgáltatói piacok
számára
3.1.

3.1- Különleges követelmények
3.1.1. Ezenkívül az általános követelmények érvényesek.
3.1.2. A csemetéket és az iskolázott növényeket a szabványos kódnak megfelelően kell jelölni, majd jelölni kell a növény méretére
vonatkozó adatokat ( lásd 1.3 és 1.4 fejezeteket).
3.2. -Méretek

LOMBHULLATÓ FÁK és CSERJÉK:
3.2.1.

A CSOPORT:

Például:

Cserjék:

Alacsony/Középerős

Amelanchier

Ribes sang.

magasság cm-ben:

15-30

Berberis thunb.

Rosa (magról szaporított)

30-50

Colutea arb. Genista tinct.

Rubus frutic. Vaccineum fajok

Fák:

Középerős
30- 50

Aesculus

11
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Prunus

magasság cm-ben:
50- 80

Castanea

Quercus

80-120

Fagus

Sorbus

120-150

Juglans

Tilia

.3.2.2.

B CSOPORT:

Például:

Cserjék:

Középerős

Caragana arb.

Ligustrum vulg.

magasság cm-ben:

20-40

Cornus sang.

Lonicera tat. xyl.

40-60

Corylus av. Crataegus mon.
Hippohae
Ilex aquif.

Malus communis Rhamnus
Sambucus Viburnum

Erős
40- 60

Acer

Populus

60- 80

Alnus

Robinia

Fák:
magasság cm-ben:

11

TŰLEVELŰEK:
.
magasság cm-ben:

80-100

Betula

Salix

100-140

Carpinus

Ulmus

140-180

Fraxinus

C CSOPORT

Például:

Középerős
8-12

Jun. communis

12-20

Abies

Cedrus

20-30

Ginkgo

Taxus

30-50

Pinus mugo stb..

D CSOPORT:

Például:

Erős
magasság cm-ben:

80-120

.

4.

SZABADGYÖKERŰ NÖVÉNYEK

4.1. Különleges követelmények
Ezenkívül az általános követelmények érvényesek
4.1.1. Minden szabadgyökerű növényt kötegelve kell szállítani.
4.1.2. A szabadgyökerű növények kezelése és szállítása során fontos a gyökérzet kiszáradáselleni védelme.
4.1.3. A sövény cserjéket és cserjéket a magasságuk és az oldalágaik száma alapján lehet osztályozni.
SÖVÉNY CSERJÉK
4.1.4. A sövény cserjék erős vegetatívnövekedésű, legalább kétéves, átültetett cserjék. A fajtától, fajtól és a növekedési
erélytől függően leglább 2-3 oldalhajtással, és a 4.2. fejezetben meghatározott méretekkel kell rendelkezniük.
4.1.5. A sövény cserjék több csoportba sorolhatók.
4.1.5.1. Az adott méretkategórián belül megadott oldalágak
száma a minimum követelménynek felel meg. Az
ennél kevesebb oldalággal rendelkező sövény cserjék
értékesítése nem ajánlott.
CSERJÉK
4.1.6. Cserjének nevezzük azokat a fásszárú növényeket, amelyeknek több alacsonyan elágazó törzsük van, számos
oldalelágazódással és bokros növekedési habitussal rendelkeznek. Ezeknek a növényeknek fontos a nevelésük során az
átültetés és alakítómetszés.
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A cserjéket osztályozásuk során különböző csoportokba sorolhatjuk.
Az adott méretkategórián belül megszabott oldalelágazódások száma a minimum követelmény. Ha az adott
méretkategórián belül az oldalelágazódások száma, vagy hossza nem éri el a meghatározott minimum követelményt, a
növényt nem lehet értékesíteni.

PIRAMIS NÖVEKEDÉSŰ CSERJÉK/FÁK
4.1.7. Bizonyos fásszárű fajok/ fajták alkalmasak piramisformájú növények nevelésére. A piramis növekedésű cserjéknek
rendelkezniük kell egy erős központi tengellyel és legalább három, megfelelő méretű, fajra jellemző oldalággal.
KÚSZÓNÖVÉNYEK
4.1.8. A kúszónövényeket cserépben vagy konténerben kell nevelni, lásd 8. fejezet.
Kivételek: Parthenocissus quinquefolia és - quinquefolia 'Engelmanni', amelyek szabadföldön nevelhetőek és
szabadgyökérrel értékesíthetőek.
4.2.

-Méretek

CSERJÉK:
4.2.1.

A.1. CSOPORT
kompakt

Például:

3 oldalág, 25-40

Deutzia gracilis/kalmiaefl.

3 oldalág, 40-70

Ligustrum vulg. 'Lodense'

4 oldalág, 20-30

Philadelphus, fajták (törpe)

5 oldalág, 30-40

Rosa nitida

5 oldalág, 40-60

Salix purpurea 'Nana'

5 oldalág, 60-80

törpe Weigela fajták

az oldalágak minimális száma és
a hosszúság cm-ben megadva:
sövény cserjék

cserjék

Spiraea jap. 'Little Princess'

4.2.2.
az oldalágak minimális száma és
a hosszúság cm-ben megadva:
sövény cserjék

A.2. CSOPORT
alacsony növésűek

3 oldalág, 25-40

Berberis vulgaris/wilsonae

3 oldalág, 40-70

Cotoneaster acutifolius

3 oldalág, 70-90
cserjék

Például:

4 oldalág, 20-30
4 oldalág, 30-40
4 oldalág, 40-60
5 oldalág, 60-80

Ligustrum obt. regelianum
Lonicera coerulea
Lonicera xyl. "Clavey's Dwarf'
Potentilla fruticosa/fajták
Salix repens fajták
Spiraea bum. ‘Froebelii'/trilobata
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphoricarpos chen. 'Hancock'
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4.2.3.

B CSOPORT

az oldalágak minimális száma és
a hosszúság cm-ben megadva:

közepes növésűek

Például:(* = kivétel)

sövény cserjék

2 oldalág, 25-40
2 oldalág, 40-70

*Acer ginnala
Amelachier leavis/ -'Ballerina'

2 oldalág, 70-90

Berberis thunbergii

3 oldalág, 30-40

* Caragana arborescens

3 oldalág, 40-60

Chaenomeles (magról szaporított)

3 oldalág, 60-80

Cornus mas

3 oldalág, 80-100

Corylus maxima/purpurea

3 oldalág, 100/+

Cotoneaster multiflora/ -fajták

4 oldalág, 100/+

Crataegus (magról szaporított)

cserjék

*Deutiza magnifica
Eleagnus fajták
Euonymus europaeus
* Forsythia intermedia fajták
Hippophae fajták
*Holodiscus discolor
*Laburnum (magról szaporított)
Lonicera fajok
Mahonia aquifolium fajták
*Malus fajok
*Prunus fajok
*Pyrus fajok
Rhamnus fajok
Rhus fajok
Ribes aureum/ -fajták
Rosa species (magról szaporított)
Rubus odoratus
Salix fajok/fajták (közepes) Sambucus
canadensis fajták
*Sorbaria fajok
Syringa fajok (magról szaporított)
Tamarix fajok

4.2.4 CSERJÉK:
C CSOPORT:
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az oldalágak minimális száma és
a hosszúság cm-ben megadva:
sövény cserjék

erőteljes növésűek

Például: (* = kivétel)

2oldalág, 40-70

*Amelanchier sp. (magról)

2 oldalág, 70-90

Aronia species

3 oldalág, 40-70

*Cornus alba/sanguinea sp.
*Corylus avellana

3 oldalág, 70-90

cserjék

4 oldalág, 40-60
4 oldalág, 60-80
4 oldalág, 80-100
5 oldalág, 100/+

4.2.5

D 1 CSOPORT:
kivételek
az oldalágak száma:
cserjék

2 oldalág
3-4 oldalág
5-7 oldalág
8/+ oldalág

Például:
Hydrangea paniculata fajták
Laburnum wat.
'Vossii' Prunus serr.
'Amanogawa'
Prunus triloba
Rhus typhina

4.2.6

D 2 CSOPORT:

'Dissecta' Syringa
species/fajták
Viburnum opulus
fajták

SÖVÉNY NÖVÉNYEK
az oldalágak minimális száma és hosszúság cm-ben megadva:

sövény cserjék

cserjék
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3 oldalág, 30-50
3 oldalág, 50- 80
5 oldalág, 50- 80
6 oldalág, 40-60
6 oldalág, 60/+
8 oldalág, 80-100
8 oldalág, 100/+

Például:

Ligustrum iboleum
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum vulgare fajták.
Ribes alpinum fajták

PIRAMIS FÁK:
4.2.7 az oldalágak minimális száma ; Például:
teljes magasság cm-ben:
3 oldalág, 80-100

Crataegus laevigata fajták

5 oldalág, 100-125
5 oldalág, 125-150

Malus fajták
Prunus serr Kiku-shidare-zaku

7 oldalág, 150-200'

.

KÚSZÓNÖVÉNYEK:
4.2.8 oldalelágazódások minimális száma:
minimum hosszúság: 125 cm.

Például:
Parthenocissus

4.3.-Csomagolás
4.1.1.

4.3.1. Sövény cserjék:
4.3.2.,Cserjék:
4,3,3, Kúszónövények:
4.1.1.1.

5.

kötegenként 10 növény
kötegenként 10 növény
kötegenként 10 növény

DÍSZCSERJÉK - GYÖKÉRLABDÁVAL
5.1.

Különleges követelmények
Ezenkívül az általános követelmények érvényesek.
5.1.1. A konténerben nevelt növényekre vonatkozó
részletesebb követelmények a 8. fejezetben
találhatóak. Amennyiben a növények
konténerben lettek nevelve, ezt a csomagoláson
minden esetben jelölni kell.

ÖRÖKZÖLD FÁSSZÁRÚ NÖVÉNYEK
5.1.2. Az örökzöldeket rendszeresen át kell ültetni, legalább három évente egyszer. Telepítsük őket nagy térállásra,
kitermelésük mindig földlabdával történjen, vagy neveljük öket konténerben. A megfelelően kemény, szilárd földlabda
kialakításának érdekében ha szükséges kezeljük tapadásfokozó szerrel a gyökereket, többlet talajt ne adjunk a
földlabdához.
ÖRÖKZÖLD SZOLITER NÖVÉNYEK
5.1.3. Az örökzöld szoliter növényeket rendszeresen át kell ültetni, legalább három évente egyszer. Telepítsük őket
kifejezetten nagy térállásra. Kitermelésük mindig földlabdával történjen, vagy neveljük öket konténerben. Azok az
örökzöld növények, amelyeknek méretét a korona terjedelme határozza meg, rendelkezzenek egészséges, arányos
ágrendszerrel.
OSZTÁLYOZÁS
5.1.4. Az osztályozást a méretek alapján kell elvégezni.
A méretkategóriák megkülönböztetésére az alábbi szín kódok használhatóak.
5.1.5. Azoknál a fajoknál/ fajtáknál ahol jellemző az erőteljes éves csúcsi növekedés, a magasságot az az évi növekmény felénél
határozzák meg.
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5.2.

-Méretek
5.2.1. alacsony/kompakt
jelölés:
magasság vagy szélesség cm-ben:
10-15
15-20 kék
20-25 sárga
25-30 piros
30-40 fehér

40-50 kék
50-60 sárga
60-70 piros
70- 80 fehér
80-100 sárga

100-125 fehér
125-150 kék
150-175 piros
175-200 sárga
200-225 kék
225-250 fehér
a kategóriák meghatározása 250 cm felett 50 centiméterenként, 400 cm felett 100 centiméterenként történik.

5.2.2. közepes
jelölés:
magasság vagy szélesség cm-ben:
15-20 kék
60-80 piros
150-175 piros
20-30 sárga
80-100 sárga
175-200 sárga
30-40 fehér
100-125 fehér
200-225 kék
40-60 kék
125-150 kék
225-250 fehér
a kategóriák meghatározása 250 cm felett 50 centiméterenként, 400 cm felett 100 centiméterenként történik.

5.2.3. erős növekedésű
jelölés:
magasság vagy szélesség cm-ben:
20-30 sárga
30-40 fehér
40-60 kék
a kategóriák meghatározása 400 cm felett 100 centiméterenként történik.

60-100 piros
100-150 fehér
150-200 piros

200-250 kék
250-300 sárga
300-400 kék

5.2.4. szoliter
A magasságon kívül a szélesség is megadható.
5.2.5. oldalelágazódások száma:
2

3/4

5.2.6. talajtakaró növények:
terjedelem cm-ben
15-20
20-(25)
(25)-30

5/7

8/12

10-15
40-50
50-60
60-80

30-40

5.2.7. Szabvány cserje
méretek:
törzsmagasság cm-ben:
40
60
80
100
6.

125
150
200

RHODODENDRONOK ÉS AZÁLEÁK - HANGAFÉLÉK
6.1. Különleges követelmények
Ezenkívül az általános követelmények érvényesek.
6.1.1. A konténerben nevelt növényekre vonatkozó részletesebb követelmények a 8. fejezetben találhatóak. Amennyiben a
növények konténerben lettek nevelve, ezt a csomagoláson minden esetben jelölni kell.
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RHODODENDRONOK ÉS AZÁLEÁK
6.1.2. A 60 cm magasságú, vagy annál alacsonyabb rhododendronokat legalább két évente át kell ültetni. A 60 és 100 cm közötti
rhododendronokat legalább három évente egyszer át kell ültetni. Az azáleákat legalább kétévente át kell ültetni.
6.1.3. Az értékesítésre szánt növényeknek rendelkezniük kell virágrügyekkel és földlabdázásra alkalmas, jól fejlett gyökérzettel. A
földlabda legyen megfelelően tömör és szilárd. A lazább földlabda esetén jutazsák használata javasolt.
6.1.4. Amennyiben az értékesítésre szánt rhododendron vagy azálea növények nem rendelkeznek megfelelő számú virágrüggyel,
vagy egyáltalán nincs rajtuk virágrügy (kivétel bizonyos fajok), ezt mindenképpen jelölni kell egy “Virágrügy nélküli növény”
felirattal.
6.1.5. A szövettenyésztéssel előállított növényeket a nevelés első három évében 'TC' jelöléssel kell ellátni.
SZOLITER
6.1.6. A szoliter rhododendronokat, az adott fajtának és talajviszonyoknak megfelelően legalább három vagy négy évente át kell
ültetni. A szoliter azáleákat legalább három évente át kell ültetni.
6.1.7. Az értékesítésre szánt növényeknek rendelkezniük kell a fajra/fajtára jellemző megfelelő lombozattal, és elegendő számú
virágrüggyel. A növényeket megfelelően kialakított gyökérlebdával kell szállítani. A növény magasságát és a szélességét
jelölni kell.

HANGAFÉLÉK
6.1.8. Hangafélék családjába tartoznak a Calluna, Daboecia és Erica nemzetségek. Ezeket a növényeket évente át kell ültetni.
6.1.9. A hangafélék korát mindig fel kell tűntetni.

6.2.

-Méretek
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6.2.1. Rhododendron:
alacsony/kompakt és közepes
Magasság vagy szélesség cm-ben:
10-15

25-30

50-60

80- 90

15-20

30-40

60-70

90-100

20-25

40-50

70-80

100-120

6.2.2.Rhododendron: erős növekedésű
magasság és szélesség cm-ben:
30-40

70-80

120-140

200-225

40-50

80-90

140-160

225-250

50-60

90-100

160-180

250-275

60-70

100-120

180-200

275-300

300 cm fölött 50 cm-enként
6.2.3.
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Azalea, lombhullató:
magasság cm-ben:

30-40

60-70

100-125

175-200

200-250

40-50

70-80

125-150

50-60

80-100

150-175

250-300

6.2.4.
Japán Azalea:
szélesség cm-ben:

15-20

30-40

60-70

90-100

20-25

0-50

70-80

100-120

25-30

50-60

80-90

120-140

6.2.5.
Szoliter Rhododendron és Azálea növények:
A magasságot és a szélességet is jelölni kell.
7.

TŰLEVELŰEK
7.1.

Különleges követelmények
Ezenkívül az általános követelmények érvényesek.
7.1.1. A cserépben vagy konténerben nevelt növények estén részletes leírás a 8. fejezetben található. Ha a növényt
konténerben nevelték, ezt mindig jelölni kell.

ÁLTALÁNOS
7.1.2. A tűlevelűeket két évente át kell ültetni, vagy gyökérmetszeni kell őket. Ha a második évben gyökérmetszésre kerül sor,
akkor a növényt legkésőbb a negyedik évben át kell ültetni. A növények szállítása és értékesítése mindig jól kialakított
földlabdával történjen. Kivételt képeznek ezalól azok a fajok, fajták vagy méret kategóriák, ahol a növényeket általában
többször iskolázott, szabadgyökerű növényként értékesítik.
7.1.3. A növények kitermelésénél és a földlabda elkészítésénél nem javasolt utólagos talaj hozzáadása, ha szükséges, akkor
használjunk talajtapadás-fokozó anyagot a megfelelő szilárdságú földlabda kialakításának érdekében.
7.1.4. Fajtától, fajtól és a növekedésierélytől függően a tűlevelűeknek egészséges, jól fejlett ágrendszerrel kell rendelkezniük. A
tűlevelű fenyőket rendszeresen metszeni kell a megfelelő koronaforma fenntartásának érdekében. A lombszínnek
egészségesnek, az adott fajtára jellemzőnek kell lennie.
7.1.5.

Az erős növekedésű tűlevelűeknek egészséges, jól fejeltt ágrendszerrel kell rendelkezniük egészen a legfelső, azévi
csúcshajtásig. Az éves csúcshajtás átmérője és hossza legyen arányban az egész növény növekedési habitusával. Az
oszlopos növekedésű fenyőknek egy központi tengellyel (a legerősebb hajtás) kell rendelkezniük. Kivéve a sövénynek vagy
bokornak nevelt növények, mint például a Taxus, Thuja stb.

7.1.6.

A kompakt, oszlopos növekedésű tűleveéűeknek, mint például a
vezérhajtása.

Picea glauca ‘Conica’, ne legyen több, mint egy

SZOLITER FENYŐK
7.1.7. A szoliter fenyőket legalább négyévente át kell ültetni. Csak kivételes esetekben értékesíthető egy szoliter fenyő öt évvel az
átültetést követően, ilyen esetekben ezt mindig jelölni kell.
7.1.8. A szoliter fenyőket megfelelő térállásban kell nevelni. A szállításuk és értékesítésük során helyesen kialkított,szilárd
földlabdával kell hogy rendelkezzenek.
FENYŐSÖVÉNY
7.1.9. A sövény fenyőknek jól fejlett, egészséges ágrendszerrel kell rendelkezniük. Amennyiben szükséges, ezeket a növényeket a
növekedésük során rendszeres metszésben kell részsíteni.
MÉRETEZÉS
7.1.10. A fenyők méretezése az alábbi osztályozási kategóriáknak megfelelően történik. A különböző méretek meghatározására az
adott színeket kell használni.
7.1.11. Az erős növekedésű fajok/ fajták magasságának meghatározásánál az éves csúcsi növekmény feléig mérjünk. Például:
Pseudotsuga, Picea omorika stb.
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7.2.

-Méretek

7.2.1. Bokor vagy törtpefenyők:
alacsony/kompakt
jelölés:
magasság vagy szélesség cm-ben:
12-15
15-20 kék
20-25 sárga
25-30 piros
30-40 fehér
200 cm felett 50 cm-ként
7.2.2.
Oszlopos fenyők
középerős
magaság cm-ben:
30-40 fehér
40-50 kék
50-60 sárga
60-70 piros
70-80 fehér
7.2.3.
Oszlopos fenyők:
erős
magasság cm-ben:

40-50 kék
50-60 sárga
60-70 piros
70-80 fehér
80-90 sárga

90-100 kék
100-125 fehér
125-150 kék
150-175 piros
175-200 sárga

80- 90 sárga
90-100 kék
100-125 fehér
125-150 kék
150-175 piros

175-200 sárga
200-225 kék
225-250 fehér
250-275 sárga
275-300 piros

100-125 fehér
125-150 kék
150-175 piros
175-200 sárga

200-250 kék
250-300 sárga
300-350 kék
350-400 fehér

jelölés:

jelölés:
40- 60 kék
50- 60 sárga
60- 80 piros
80-100 sárga

7.2.4. Fenyők, szoliter fenyők :
A magasság mellett a szélesség is meghatározott.
8.

KONTÉNERBEN NEVELT NÖVÉNYEK
8.1.

Különleges követelmények
Ezenkívül az általános követelmények érvényesek.
8.1.1. A konténerben nevelt növényeket 'C' jelzéssel kell ellátni, amelyet a konténer méretét jelölő szám követ. Például: C5 = 5
literes konténer.
8.1.2.

A cserépben nevelt növényeket 'P' jelzéssel kell ellátni, amelyet a cserép külső falán mért szélességet (a cserép tetején
mérve) jelölő szám követ. Például: P11 = 11 cm-es cserép (¤). Ha kerek cserepet használunk, akkor ezt mindig jelezni kell.

8.1.3.

A konténer vagy cserép mérete legyen arányos a benne nevelt növény méretével. A konténer legalább 2 literes legyen. Az
ennél kisebb termesztőedényben nevelt növényeket cserépben nevelt növényeknek hívjuk.

8.1.4. Általában a faiskolai növénynevelés során merevfalú konténer vagy cserép használata javasolt. Bizonyos esetekben a
szolgáltató és a kertépítő cégek ettől eltérhetnek, és egyéb, más típusú konténert is használhatnak, például műanyag zsák.
Ezt minden esetben jelölni kell.
8.1.5.

A szabványban meghatározott méretek minimum méretek. A nagyobb növények estében fontos, hogy a konténer
mérete, a növény formája, az oldalhajtások száma stb. arányosak legyenek a növény egész méretével. Az 5; 6; 7; 9; 10;
12; és 13. fejezetekben meghatározott méret kategóriák használata javasolt.

8.1.6. A konténeres növények értékesítése során felmerülő levelezés, ajánlat, szállítólevél, számla és címke tartalmazza a
konténer vagy cserép méretét.
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8.1.7. A konténerben és cserépben nevelt növényeknek addig kell az adott típusú termesztőedényben fejlődnie, amíg a
gyökérzet kellő mértékben át nem szövi a termesztőközeget. A túl sokáig konténerben nevelt növények gyökérzete
viszont körkörösen fejlődik, ami kerülendő. Ajánlott, hogy a növény legalább egy, de nem több, mint két vegetációs
ideig nevelkedjen a cserépben vagy a konténerben.
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8.1.8. Minden értékesítésre szánt növényt tiszta cserépben vagy konténerben kell átadni. A növények a termesztőedény
közepén helyezkedjenek el, rendelkezzenek megfelelően fejlett gyökérzettel. A termesztőközeg legyen kellően
beöntözött, de ne túl nedves, és töltse ki a termesztőedényt a növény méretéhez igazodva.
8.1.9. Az értékesítésre szánt konténeres/ cserepes növények legyenek gyommentesek, májmoha és egyéb moha fajoktól
mentesek.
8.1.10. A “ kevés virágrüggyel rendelkező, vagy virágrügy nélküli” Rhododendronokat és Azáleákat (kivéve a fajok és új fajták)
a “ virágrügy nélküli” jelzéssel kell ellátni.
A szövettenyésztéssel előállított Rhododendronokat "TC" jelzéssel kell ellátni az első három évben.
8.1.11. Hangafélék: a növények korát jelölni kell.
8.1.12. Minden növény legyen fajtaazonos, és megfelelő címkékkel ellátott. A címke legyen biztonságosan, olvashatóan a
növényre vagy a konténerbe helyezve.
8.1.13. Az alábbi táblázat szolgál az ES normával (ø) egyenértékű informárcióval:

8.2.

Térfogat literben: 1

ES 13

Térfogat literben:

4

S 21

1,5

ES 15

5

ES 24

2

ES 17

7

ES 27

3

ES 19
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-Részletes leírás:

8.2.1.

Kúszónövények, növényfalak és bogyósok
Minimum cserép Minimum
vagy konténer
termesztőközeg
méret literben
feletti magaság

Növény

Növény forma

Minimum
elágazódások
száma a növény
alsó 1/3-án

Példa

Actinidia

P13

1.5

40

Egy vagy több
hajtás

Akebia

P13

1.5

40

Több hajtás

3

A. quinata

Campsis

P13

1.5

60

Több hajtás

2

C. radicans

Clematis

P11

1

40

Több hajtás

2

C. 'Jackmannii'

Clematis

1,5

60

Több hajtás

2

C. 'Jackmannii'

Hedera, erős

1,5

60

Több hajtás

2

H. colchica 'Dentata Variegata'

1,5

40

Több hajtás

2

H. helix 'Goldheart'

2

30

Több hajtás

2

H. anomala petiolaris

Hedera, középerős

P13

Hydrangea

A. kolomikta

Jasminum

P13

1,5

40

Elágazó

3

J. nudiflorum

Lonicera

P13

1,5

60

Több hajtás

2

L. per. 'Serotina'

2

60

Több hajtás

2

P. quinquefolia

Parthenocissus, erős

21

Parthenocissus, középerős

1

40

Több hajtás

3

P. tricusp.'Veitchii'

Passiflora

P13

1,5

60

Több hajtás

2

P. caerulea

Polygonum (Fallopia)

P13

1,5

60

Több hajtás

2

P. aubertii

Pyracantha

P13

1,5

40

Központi törzs
oldalhajtásokkal

P. 'Orange Glow'

Vitis

P13

1,5

40

Egy vagy több
hajtás

V. vinifera 'Purpurea'

2

60

Egy vagy több
hajtás

W. sinensis cvs.

Wisteria

A nagyobb méretű növényeknél a konténer mérete és a növény növekedési habitusa legyen arányban egymással.

8.

2.2

Fenyőfélék

Növény

Minimum cserép
vagy konténer
méret literben

Minimum
termesztőközeg feletti
magasság vagy ø cmben

Abies, középerős

3

30

3

40

Cedrus.
középerős/erős

Növény forma

Központi törzs,
oldalhajtásokkal

Minimum
elágazódások
száma a
növény alsó
1/3-án

Példa

A. koreana

C. deodara
Központi törzs,
oldalhajtásokkal

2

30

Chamaecyparis,
erős

3

40

Központi tengely,
a törzsön végig
oldalhajtások

C. - 'Columnaris'

Chamaecyparis,
középerős

2

30

Központi törzs

C. - 'Ellwoodii'

Chamaecyparis,
törpe

2

15 ø

Bokros

Cupressocyparis(x),
erős

2

30

C. laws. 'Columnaris'

Központi tengely
és

3

40

2

30

Központi törzs
oldalhajtásokkal

3

40

Ginkgo

3

40

Központi tengely
és oldalhajtások

Juniperus,
középerős/erős

3

50

Juniperus, törpe

1,5

22

15 ø

C. leylandii
C. leylandii

Központi tengely,
a törzsön végig
oldalhajtások

Cupressocyparis(x),
középerős/erős

C. obt. 'Nana Gracilis'

oldalhajtások

C. - 'Castlewellan Gold'

G. biloba
J. scop. 'Skyrocket'

Bokros

J. squamata 'Blue Star'

Juniperus, talajon
elfekvő, erős

3

30 ø

Elágazó

3

J. media(x)'Pfitzeriana'

Juniperus,
prost/középerős

2

20 ø

Elágazó

3

J. hor. 'Wiltonii'

Larix

3

20 ø

Központi tengely
és oldalhajtások

L. kaempferi

Metasequoia

3

60

Központi tengely
és oldalhajtások

M. glyptostroboides

Picea, törpe

2

15

Bokros

P. gl. 'Alberta Globe'

2

20

Bokros

P. abies 'Nidiformis'

2

25

Központi tengely a
törzsön végig
oldalhajtásokkal

P. glauca 'Conica'

Picea,
középerős/erős

3

30

Központi tengely
és oldalhajtások

P. pungens cvs.

Pinus, erős

3

30

Központi tengely
és oldalhajtások

P. sylvestris

Pinus, középerős

2

20

Bokros

P. mugo

Taxus,
középerős/erős

3

30

Több törzs
oldalelágazódással

T. baccata

Thuja, erős

2

30

3

40

Thuja, középerős

2

15

Központi tengely,
a törzsön végig
oldalhajtások

T. occ. 'Rheingold'

Tsuga, erős

3

30

Központi tengely
és oldalhajtások

T. canadensis

Tsuga, törpe

2

15 ø

Bokros

T. canadensis 'Nana'

T. plicata cvs.

Központi tengely,
a törzsön végig
oldalhajtások

T. plicata cvs.

A nagyobb méretű növényeknél a konténer mérete és a növény növekedési habitusa legyen arányban egymással.

8.2.3.

Erikafélék & Kaméliák

Növény

Minimum cserép
vagy konténer
méret literben

Minimum
termesztőközeg
feletti magasság
vagy ø cm-ben

Azalea, lombhullató

3

30

7.5

50

23

Minimum
elágazódások
száma a növény
alsó 1/3-án

Példa

Elágazó

4

A. 'Persil'

Elágazó

7

-

Növény
forma

22
66

Azalea, örökzöld

Camellia

2

20

Bokros

6

A. 'Mothers` Day'

3

30

Bokros

8

-

5

40

Bokros

10

-

2

20

Központi
törzs,
oldalágak

-

Camellia jap. cvs

3

30

vagy elágazó

3

-

5

40

5

-

Bokros

6

E.carnea 'Myretoun
Ruby'

Erica/Calluna P 8
Rhododendron hibridek
Nagy virágú

3

20

Elágazó

4

5

40

Elágazó

5

R. 'Gomer Waterer'

7.5

50

Elágazó

6

-

10

60

Elágazó

7

-

15

70

Elágazó

9

-

Rhododendron, törpe

2

10

Bokros

7**

R. impeditum

törpe-középerős

3

20

Elágazó

5

R. 'Scarlet Wonder'

törpe-erős

3

25

Bokros

5

R. russatum

2

15

4

R. yakushimanum

3

25

Rhodod.yakushimanm, kompakt
középerős

Elágazó

5
Elágazó

hibridek

5

35

7.5

40

7**

R. 'Morgenrot'
R. 'Sneezy'

9**

Elágazó

** a növény alsó felén
A nagyobb méretű növényeknél a konténer mérete és a növény növekedési habitusa legyen arányban egymással.

8.2.4.

CSERJÉK (1)

Növény

Minimum cserép
vagy konténer
méret literben

Minimum
termesztőközeg feletti
magasság vagy ø cm-ben

Növény forma

Minimum
elágazódások száma
a növény alsó 1/3-án

Példa

Abelia

2

25

Bokros

3

A. grandiflora(x)

24

22
77

Acer palmatum,
alacsony

2

25 ø

Elágazó

2**

A. palm.
'Dissectum'

Acer palmatum,
középerős

3

40

lágazó

3

A. 'Atropurpureum'

Amelanchier

3

50

Elágazó

3

A. lamarckii

Aralia

3

40

Egy központi törzs

Arbutus

2

30

Elágazó

2

A. unedo

Artemisia

2

20

Bokros

3

A. 'Powis Castle'

Aucuba, erős

3

25

Bokros

3

A. japonica

Aucuba, középerős

2

20

Bokros

3

A. - 'Crotonifolia'

Berberis, örökzöld,
erős

3

40

Bokros

3

B. stenophylla(x)

Berberis, örökzöld,
középerős

3

25

Bokros

3

B. darwinii

Berberis, örökzöld,
törpe

2

20 ø

Bokros

3

B. candidula

Berberis,
lombhullató, erős

3

40

Elágazó

3

B. ottawensis(x)

Berberis,
lombhullató,
középerős

3

30

Elágazó

3

B. thunbergii cvs.

Berberis,
lombhullató, törpe

2

15

Elágazó

3

B. - 'Atropurp.
Nana'

Buddleja

3

40

Elágazó

3

B. davidii & cvs.

Buxus, középerős

2

20

Bokros

3

B. sempervirens

Caryopteris

2

25

Elágazó

3

C. clandonensis(x)

Ceanothus,
középerős, erős

2

40

Központi törzs,
oldalágak

Ceanothus,
talajtakaró

2

25 ø

Bokros

2

C. thyrsiflorus
repens

Ceratostigma

2

20

Bokros

3

C. willmottianum

Cercis

3

30

Elágazó

3

C. siliquastrum

Chaenomeles

3

30

Elágazó

3

C. speciosa & sup.
cvs.

Choisya

2

20

Bokros

2

C. ternata

Cornus, középerős

3

40

Elágazó

3

C. alba cvs.

A. chinensis

Arundinaria (lásd
Fargesia)

Bambus, erős (lásd
Fargesia)
Bambus, középerős
(lásd Fargesia)
Bambus, törpe (lásd
Pleioblastus)

25

C. 'Burkwoodii'

Cornus, középerős

3

40

Elágazó

3

C. florida rubra

Cornus, törpe

1

P11
15 ø

Több hajtás

3

C. canadensis

Cortaderia

3

40

Több hajtás

3

C. selloana

3

40

Több hajtás

3

(Gynerium
argenteum)

Corylopsis,
középerős, erős

3

40

Bokros

2

C. sin. (willmottiae)

Corylopsis, törpe

2

25

Elágazó

3

C. pauciflora

** Minimum elágazódások száma, nem csak a növény alsó 1/3-án
A nagyobb méretű növényeknél a konténer mérete és a növény növekedési habitusa legyen arányban egymással.

8.2.4.

CSERJÉK (2)

Növény

Minimum cserép
vagy konténer
méret literben

Minimum termesztőközeg
feletti magasság vagy ø
cm-ben

Növény forma

Corylus

3

40

Elágazó

3

C. maxima 'Purpurea'

Cotinus

3

30

Elágazó

3

C. coggygria

Cotoneaster, erős

3

50

Elágazó

2

C. watereri(x)

Cotoneaster, középerős

3

40

Elágazó

3

C. franchetii

Minimum
elágazódás
ok száma a
növény
alsó 1/3-án

Példa

Cotoneaster, talajon
elfekvő, erős

2

25 ø

Elágazó

3

C. suecicus 'Skogholm'

Cotoneaster, talajon
elfekvő, középerős

2

25 ø

Elágazó

4

C. horizontalis

Cotoneaster, talajon
elfekvő, lassúnövésű

1.5

20 ø

Elágazó

4

C. dammeri

Cytisus, erős

2

35

Elágazó

5

C. scoparius cvs.

Cytisus, középerős

1,5

30

Elágazó

5

C. praecox(x)

Cytisus, törpe

1.5

15 ø

Elágazó

5

C. beanii(x)

Deutzia, erős

3

40

Elágazó

4

D. scabra 'Plena'

Deutzia, középerős

3

25

4
3

purpurascens
'Kalmiiflora'
ebbingei

Elágazó
Elaeagnus, erős

2

30

Elaeagnus, középerős

2

25

Elágazó

3

E. pungens 'Maculata'

Escallonia

3

30

Elágazó

3

E. 'Donard Seedling'

26

22
88

Euonymus, erős

3

40

Elágazó

3

E. europaeus

Euonymus, középerős

2

25

Elágazó

3

E. japonicus

Euonymus, törpe

1,5

15 ø

Bokros

5

E. fortunei cvs.

Exochorda

3

30

Elágazó

3

Ex. macrantha(x) 'The
Bride'

Fargesia, erős

3

45

Több hajtás

5

F. murieliae

Fargesia, középerős

3

30

Több hajtás

5

F. - 'Simba'

Forsythia, középerős

3

40

Elágazó

3

F. int. 'Spectabilis'

Forsythia, törpe

2

20

Elágazó

3

F. 'Courtasol'

Gaultheria,P11

1

10 ø

Több hajtás

3

G. procumbens

Genista, középerős

1,5

30

Elágazó

3

G. tinct. 'Royal Gold'

Genista, törpe

1,5

20

Bokros

4

G. lydia

Hamamelis

3

40

Elágazó

2

H. mollis

Hebe, középerős

1,5

20 ø

Bokros

3

H. rakaiensis

Hebe, törpe, P11

1

10 ø

Bokros

3

H. ping.'Pagei'

Hibiscus

3

30

Elágazó

3

H. syriacus cvs.

Hippophae

3

40

Elágazó

2

H. rhamnoides

Hydrangea, erős

3

40

Elágazó

3

H. paniculata cvs.

Hydrangea,középer
ős

2

25

Elágazó

3

H. macrophylla
(hortensis) cvs.

Hypericum,
középerős, erős

2

Hypericum, törpe,
P9

30

Bokros

3

H. ’Hidcote’

10

Bokros

3

H. calycinum

Ilex, középerős, erős

2

40

Több hajtás

Ilex, törpe

2

20

Slágazó

I. aquifolium cvs.
3

I. crenata & cvs.

A nagyobb méretű növényeknél a konténer mérete és a növény növekedési habitusa legyen arányban egymással.

27

22
99

8.2.4.

CSERJÉK (3)

Minimum
elágazódáso Példa
k száma a
növény alsó
1/3-án

Minimum
cserép vagy
konténer
méret literben

Minimum termesztőközeg
feletti magasság vagy ø
cm-ben

Növény forma

Kerria, erős

3

40

Elágazó

3

K. japonica

erria, középerős

2

30

Elágazó

3

K. - 'Aureovariegata'

Kolkwitzia

3

30

Elágazó

3

K. amabilis

Lavandula, P11

1

15

Bokros

3

L. angustif. 'Hidcote'

Leucothoe

2

25

Bokros

3

L. walteri 'Rainbow'

Ligustrum

2

30

Elágazó

3

L. ovalifolium 'Aureum'

Lonicera, erős

3

40

Elágazó

3

L. tatarica cvs,

Lonicera, törpe

2

25 ø

Elágazó

4

L. pileata

Magnolia, erős

3

40

Elágazó

3

M. soulangeana

Magnolia, középerős

3

30

Elágazó

3

M. stellata

Mahonia, erős

3

25

Központi törzs

Mahonia, középerős

2

20

Elágazó

2

M. aquifolium

Olearia

2

25

Bokros

3

O. haastii(x)

Osmanthus

2

20

Bokros

3

O. heterophyllus

10 ø

Számos hajtás

3

P. terminalis

40

Központi törzs,
oldalágak

Növény

Pachysandra, P9
Parrotia

3

M. media(x) 'Charity'

P. persica

Pernettya

2

25

Bokros

5

P. mucronata cvs.

Perovskia

3

30

Elágazó

3

P. atriplicifolia

Philadelphus, erős

3

40

Elágazó

3

P. 'Virginal'

Philadelphus, középerős

3

40

Elágazó

3

P. 'Belle Etoile'

Philadelphus, törpe

2

25

Elágazó

4

P. 'Manteau
d'Hermine'

Photinia

3

30

Elágazó

3

P. fraseri(x)
'Red Robin'

Physocarpus

28

3

30

Elágazó

3

P. opulifolius

Pieris, középerős

2

20

Pleioblastus, törpe

2

15

Potentilla

3

25

3

'Darts Gold'
P. 'Forest Flame'

Számos hajtás

5

P. humilis var pumilus

Bokros

4

P. fruticosa

Bokros

'Jackman's Variety'
Potentilla, középerős

2

20 ø

Prunus, örökzöld, erős

3

40

Prunus, örökzöld,középerős

3

30

Prunus, örökzöld, középerős,
talajon elfekvő

3

Prunus, örökzöld, törpe

Bokros

4

P. - 'Elizabeth'

3

(arbuscula)
P. laurocerasus

Elágazó

3

P. lusitanica

30 ø

Elágazó

3

P. laur. 'Zabeliana'

2

20

Elágazó

3

P. laur. 'Otto Luyken'

Prunus, lombhullató,
középerős, erős

3

60

Központi törzs,
oldalágak

Prunus, lombhullató, törpe

3

30

Elágazó

Elágazó

P. cerasifera 'Nigra'

3

P. cistena(x)

A nagyobb méretű növényeknél a konténer mérete és a növény növekedési habitusa legyen arányban egymással.
8.2.4.

Cserjék(4)

Növény

Minimum cserép
vagy konténer
méret literben

Minimum termesztőközeg
feletti magasság vagy ø
cm-ben

Pyracantha

1,5

40

Köponti törzs,
oldalágak

P. 'Orange Glow'

Rhus

3

40

Egy vagy több
hajtás

R. typhina

Ribes, erős

3

40

Elágazó

Növény forma

Minimum
Példa
elágazódások
száma a növény
alsó 1/3-án

4

R. sanguineum
'Pulborough Scarlet'

Robinia

3

40

Elágazó

2

R. hispida

Rosmarinus

1,5

20

Bokros

3

R. officinalis

Rubus, erős, középerős

3

40

Elágazó

3

R. 'Benenden'
(tridel)

Rubus, erős, alacsony

1,5

30 ø

Elágazó, vagy
több hajtás

2

R. tricolor

Salix, középerős, bokor

3

40

Elágazó

3

S. eleagnos

Salix, törpe, bokor

2

25

Elágazó

3

S. lanata

Sambucus, erős

50

Elágazó

3

S. nigra

Sambucus, középerős

30

Elágazó

3

S. racemosa
'Plumosa Aurea'

29

Sarcococca

15 ø

Bokros

5

S. ruscifolia

Senecio (Brachyglottis)

25

Elágazó

3

B. 'Sunshine'

Skimmia

20

Bokros

5

S. japonica 'Rubella'

Sorbaria (aitchisonii)

40

Elágazó

3

S. tomentosa var
angustifolia

Spartium

40

Elágazó

5

S. junceum

Spiraea, erős

40

Elágazó

3

S. vanhouttei(x)

Spiraea, középerős

20

Bokros

5

S. japonica ‘Anthony
Waterer'

Spiraea, törpe

15 ø

Bokros

5

S. - 'Little Princess'

Stephanandra

25 ø

Elágazó

3

S. incisa 'Crispa'

Symphoricarpus, középerős, erős

40

Elágazó

3

S. doorenbosii
‘Mother of Pearl'

Symphoricarpus, talajon elterülő

30

Elágazó

3

S. chenaultii(x)
‘Hancock'

Syringa, középerős, erős

40

Elágazó

3

S. vulgaris cvs.

Syringa, középerős

30

Elágazó

3

S. microph. 'Superba'

Syringa, törpe

15

Elágazó

3

meyeri ‘Palibin'
(velutina)

Tamarix

Elágazó

40

T. ramosissima
2

Ulex

20

Bokros

3

(pentandra)
U. europ. 'Flore Plena'

Vaccineum, középerős, erős

30

Bokros

3

V. corymbosum

Vaccineum, törpe, P9

10 ø

Több hajtás

3

V. vitis-idaea 'Koralle'

A nagyobb méretű növényeknél a konténer mérete és a növény növekedési habitusa legyen arányban egymással.

8.2.4.

CSERJÉK (5)

Növény

Minimum cserép
vagy konténer
méret literben

Minimum
termesztőközeg feletti
magasság vagy ø cm-ben

Növény forma

Viburnum, örökzöld, erős

3

40

Elágazó

3

V. burkwoodii(x)

Viburnum, örökzöld,
középerős

2

20

Bokros

3

V. tinus

Viburnum, örökzöld, lassú
növésű

2

20 ø

Bokros

4

V. davidii

30

Minimum
elágazódások
száma a
növény alsó
1/3-án

Példa

Viburnum lombhullató, erős

3

40

Elágazó

3

V. opulus 'Roseum'

Viburnum lombhullató,
középerős

3

30

Elágazó

3

V. carlesii ‘Juddii’
(steril)

3

30

Elágazó

3

Vinca, P9

V. plic. 'Mariesii'

10 ø

Többhajtás

3

V. minor

Weigela, erős

3

40

Elágazó

3

W. 'Bristol Ruby'

Weigela, középerős

3

30

Elágazó

3

W. florida ‘Folliis Purpureis'

A nagyobb méretű növényeknél a konténer mérete és a növény növekedési habitusa legyen arányban egymással.

8.2.5.

Növény

KORONÁS FÁK

Minimum cserép
vagy konténer
méret literben

Minimum
termesztőközeg
feletti magasság
vagy ø cm-ben

Növény forma

Minimum
elágazódások
száma a növény
alsó 1/3-án

Példa

Acer negundo

8.8.1.
125

Koronás

3

A. neg.
'Flamingo'

Acer platanoides

8.8.2.
100

Suháng

1

A.
platanoides

8.8.3.50

Koronás

3

A. 'Drummondi
i'

Acer Snake Bark

8.8.4.
125

Koronás

3

A. davidii
grosseri
(hersii)

Aesculus

125
8.8.5.

2

A. carnea
'Briotii'

Amelanchier

125
8.8.6.

Koronás

3

A. lamarckii

Betula

8.8.7.
100

Koronás

5

B. pendula

Koronás

7.5

125

Koronás

5

B. - 'Youngii'

Caragana arborescens

7.5

125

Elágazó
korona

3

C. arb. 'Walker'

Carpinus betulus

5.0

100

Koronás

5

C. betulus

31

Crataegus laevigata
(oxyacantha)
Fagus

7.5

125

5.0

100

7.5

125

Gleditsia triacanthos

7.5

Laburnum

5

C. laevigata
'Paul`s Scarlet'
F. sylvatica

Koronás

5

F. - 'Riversii'

125

Koronás

3

G. triac.
'Sunburst'

7.5

125

Koronás

2

L. watereri(x)
'Vossii'

Liquidambar

5

125

Koronás

5

L. styraciflua

Liriodendron

5

125

Koronás

3

L. tulipifera

Malus

7.5

125

Koronás

5

M. 'Profusion'

Prunus cerasifera

7,5

125

Koronás

5

P. cerasifera
'Nigra'

Prunus serrulata

7.5

125

Koronás

3

P. serr. 'Kanzan'

Pyrus calleryana

7.5

125

Koronás

5

P. call.
'Chanticleer'

Quercus

5.0

100

Koronás

3

Q. robur

7.5

125

Koronás

3

Q. robur
'Fastigiata'

7.5

125

Suháng

1

R. ps. 'Frisia'

Robinia pseudoac.

Koronás

5

Salix caprea

5.0

125

Elágazó korona

4

S. caprea 'Kilmarnock'
(Pendula)

Salix sepulcralis(x)

7.5

150

Koronás

5

S. sepulcralis
'Chrysocoma'('Tristis')

Sorbus aucuparia

5.0

100

Koronás

3

S. aucuparia

7.5

125

Koronás

5

S. aucuparia
‘Sheerwater Seedling'

7.5

125

Koronás

3

S. aria 'Lutescens'

Sorbus aria

A nagyobb méretű növényeknél a konténer mérete és a növény növekedési habitusa legyen arányban egymással.

9.

FÁK

9.1. Különleges követelmények
Ezenkívül az általános követelmények érvényesek.
A konténerben nevelt növényekre vonatkozó követelmények a 8. fejezetben találhatók.

32

33
33

OSZTÁLYOZÁS:
9.1.1. A fák méreteinek meghatározására a megadott színkodok használandóak.
ÁTÜLTETÉSEK (ÁTISKOLÁZÁSOK) SZÁMA
9.1.2. Egy adott fa értékét, minőségét meghatározza, hogy hányszor lett átiskolázva a kitermelést és értékesítést megelőzően. Az
első átültetésnél a növényeket az eredeti szaporítási helyükről, a csemete táblából ültetik nagyobb térállásra (függetlenül
attól, hogy magonc vagy vegetatívan szaporított csemetéről van szó). Ez után minden egyes átültetés, továbbiskolázásnak
számít.
9.1.3. A díszfaiskolai termesztési ciklus a fiatal növények, általában két éves fák (1/1 vagy 0/1/1 vagy -1/1) kiültetésével
kezdődik, ezek a fák ekkor már kétszer iskolázott növényeknek számítanak. Ezeket a fákat gyakran 8-10 vagy 10-12
cm törzskörméretig nevelik a következő átültetés előtt. Az átültetést követően ezek a fák háromszor iskolázottak.
9.1.4. Kivételek:
Bizonyos fa fajok esetében a termesztési ciklus egyéves fák kiültetésével kezdődik. Ezek a fajok, amikor elérik a 8-10-12es méretet, a gyökérzetük, törzsük és ágrendszerük ügyanolyan fejlett, mint a többi, két éves csemeteként kiültett,
uyanekkora méretű fának . Meghatározott célra, ezeket a fákat kétszer iskolázott fákként jelölik
Acer platanoides cvs., Acer pseudoplatanus cvs., Fraxinus cvs., Prunus avium cvs.,Tillia cvs., Celtis, Cercis, Catalpa,
Morus, Platanus, Populus, Robinia, Salix.

AZ ÁTÜLTETÉSEK KÖZÖTTI IDŐSZAK
9.1.5. Minden fának a nevelése során arra kell törekedni, hogy a fa rendszeresen átültethető állapotban legyen. Fajtól,
fajtátó, a gyökérzet és a talaj típusától függően legalább ötévente egyszer kerüljön sor a fák átültetésére.
SUHÁNG
9.1.6. A gyengébb növekedésű suháng fákat egyszer kell átültetni. Minden egyéb esetben a suháng fákat kétszer kell átültetni, és
a második ültetést követően nagyobb térálásban kell nevelni őket.
KORONÁS FA
9.1.7. Koronás fának nevezzük azokat a fákat, amelyek rendelkeznek egy központi törzzsel, és a törzsön az adott
fajtának/fajnak megfelelően arányosan elhelyezkedő, megfelelő szögállású oldalágakkal. A gyökérlabda átmérője
legyen legalább háromszorosa a gyökérnyaknál mért törzskörméretnek.
9.1.8. A koronás fák méreteinek meghatározásánál a törzsátmérő
és a fa magasságának megadása szükséges. A kétszer
iskolázott koronás fákat nagyobb térálláson kell nevelni.
9.1.9. A háromszor iskolázott koronás fának nevezzük azokat a fákat, amelyek az utolsó átültetés előtt kétszer iskolázottak
voltak. A háromszor iskolázott fákat extra nagy térálláson kell nevelni.
9.1.10. A szoliter koronás fáknak legalább háromszor iskolázottaknak kell lenniük, és jól fejlett gyökérzettel kell rendelkezniük.
Ha fák törzskörmérete eléri a 30 cm-t, akkor legalább négyszer iskolázottnak kell lenniük, és a fajra/fajtára jellemző jól
fejlett, erős ágrendszerrel kell rendelkezniük.
TÖBB TÖRZSŰ FA
9.1.11. Többtörzsűnek nevezzük azokat a fákat, amelyek számos 50 cm alatti törzzsel rendelkeznek. A több törzs nevelését
többféle képpen lehet elérni: vagy a meglévő törzset kell visszavágni, és ezáltal a növényt több hajtás nevelésére
késztetni, vagy pedig több egytörzsű növényt kell telepíteni egy ültető-lyukba. A gyökérlabda átmérője legyen legalább
háromszorosa a gyökérnyaknál mért törzskörméretnek.

9.1.12. A Szoliter többtörzsű fákat legalább háromszor kell iskolázni, és megfelelő földlabdával kell
szállítani. Ha az össz-törzskörméret eléri a 40 cm -t, akkor legalább négyszer iskolázottnak
kell a növényeknek lenniük, a fajra/fajtára jellemző jól fejlett, erős ágrendszerrel kell
rendelkezniük, és dróthálóval megerősített földlabdával kell őket szállítani.
SZABVÁNY FÁK
9.1.13. Szabvány fáknak nevezzük azokat a fákat, amelyeknek egy erős, kellően egyenes, jól fejlett csúcsi hajtással rendelkező,
elágazódás mentes törzse van. A szemzéssel vagy oltással előállított oltványok törzsén, az oltás/szemzés következtében
kialakuló törzsi görbület minimális legyen. A gyökérlabda átmérője legyen legalább háromszorosa a talajfelszíntől 1
méteres magaságban mért törzskörméretnek.
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9.1.14. A kétszer iskolázott szabvány fák törzse legyen a fajra/fajtára jellemző, egyenes növésű, a 6-8 cm törzskörméretű fáknál
legalább 150 cm, a 8-10 cm vagy annál vastagabb törzskörméretű fáknál pedig 180 cm magasságú.
9.1.15. A háromszor iskolázott szabvány fákat a harmadik átültetésnél lényegesen nagyobb térálásra kell telepíteni. A törzsnek
erősnek, egyenes növésűnek és legalább 200 cm magasságúnak kell lennie. A korona mérete legyen arányos a fa
törzskörméretével.
9.1.16. A négyszer iskolázott szabvány fákat a harmadik átültetésnek megfelelően kell átültetni a negyedik átültetésnél is. A
törzsnek erősnek, egyenes növésűnek és legalább 200 cm magasságúnak kell lennie. A korona mérete legyen arányos a
fa törzskörméretével.
9.1.17. A szoliter szabvány fáknak legalább háromszor iskolázottnak kell lenniük. A 30 cm törzskörméretet meghaladó méretű
fáknak legalább négyszer iskolázottnak kell lenniük. A törzsnek erősnek, egyenes növésűnek és legalább 200 cm
magasságúnak kell lennie. A korona mérete legyen arányos a fa törzskörméretével.
9.1.18. Szabvány útsorfák (városi fák)
A fák bizonyos célokra való felhasználásakor (például útsorfák) a törzsmagasságnak extra magasnak kell lennie.
Figyelembe véve, hogy a termesztési lehetőségek fajtánként/fajonként eltérőek, a fajtaválasztásnál olyan fákat kell erre
a célra kiválasztani, amelyek nevelése során, majd a kiültetést követően is lehetőség van a kellő törzsmagasság
elérésének érdekében az alsó vázágak visszametszésére, annélkül, hogy a fajra/fajtára jellemző korona forma
károsulna.
9.1.19. A gömb és csüngő koronájú szabvány fák koronakialakítása során kerülendő a vázágak nevelése.

SZABVÁNY FORMÁK
9.1.20. A szabvány formájú bokroknak, mint például Hydrangea, Laburnum, Prunus, Salix, Syringa, Viburnum és hasonló fajok,
legalább négy erős, jól fejlett, a fajra/fajtára jellemző ággal kell rendelkeznie.
9.2.

-Méretek
9.2.1. Suháng:

gyenge növésű suháng
magasság cm-ben:

suháng
jelölés

jelölés:

80-100 sárga
100-125 fehér
125-150 kék

100-125 fehér
125-150 kék
150-175 piros
175-200 sárga
200-250 kék

9.2.2.Koronás fák:
jelölés:
magasság cm-ben:

150-175 piros
200-250 kék

175-200 sárga
250-300 sárga

300 cm felett 50 cm-enként
9.2.3.Koronás Fák
*kétszer iskolázott*:
Ha a törzskeresztmetszet nagyobb, mint 6 cm, akkor a méreteket a szabvány fáknál használt méretezéshez hasonlóan
lehet megadni. Például 6-8 vagy 8-10-es fa.
-*háromszor iskolázott*:
A törzskörméretek 12-14 cm-től kezdődnek ebben a méretkategóriban.
9.2.4.*négyszer iskolázott* koronás fák , szolliter
koronás fák és szoliter többtörzsű fák:
A 9.2.5 fejezetben leírtaknak megfelelően, kivéve, hogy a törzskörméret 14-16 cm-től kezdődik.
A fajtának, és a növekedési sajátosságoknak megfelelően bizonyos esetekben a magasságára és szélességére vonatkozó
számok is megadhatók.
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9.2.5.Szabvány fák
törzskörméret cm-ben, a talajfelszíntől 100 cm magasságban mérve:
jelölés:
6 fehér
12-14 fehér
20-25 fehér
40-45 fehér
8 kék
14-16 kék
25-30 kék
45-50 kék
8-10 sárga
16-18 sárga
30-35 sárga
10-12 piros
18-20 piros
35-40 piros
50 cm felett 10 cm-enként.
A fajtának, és a növekedési sajátosságoknak megfelelően bizonyos esetekben a törzsmagasságra, a teljes magasságára és a
korona szélességére vonatkozó számok is megadhatók.
9.2.6.Szabvány formájú bokrok:
törzsmagasság cm-ben:
40
60
80
100
9.2.7.

125
150
200

Gyökérlabda méret:

A szabadgyökerű fák/cserjék gyökérzete legalább a törzs átmérőjének négyszerese kell, hogy legyen. A gyökérlabdával
rendelkező fák gyökérzetének átmérője legalább a törzs átmérőjének háromszorosa kell, hogy legyen.
A gyökérlabda mérete legalább 30 cm legyen.

Méret

Minimum gyökérlabda méret (cm)
6-8

25

8-10

30

10-12

30

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-60

40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
130

Átültetések száma

3x
3x
3x
3x
4x
4x
4x
5x
5x
5x
6x

9.3.-Csomagolás
.kötegelés
9.3.1 gyenge növekedésű suhángok:
9.3.2.Suhángok:

10 vagy 25 növény/köteg
5 vagy 10 növény/köteg

9.3.3.Koronás fák és szabvány fák:
A *Kétszer iskolázott*, gyökérlabda nélküli fákat a faj/fajta méretek megfelelően, valamint a törzskörméret alapján kell kötegelni.
A 2,5 méter magasságú koronás fákból, és a 8 cm törzsátmérőjű szabvány fákból egy kötegben nem lehet több tíz
fánál. Az ennél nagyobb koronás fákat és szabványfákat legfeljebb ötösével kell kötegelni.
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9.4.–Címkézés
A fákon elhelyezett címkéknek tartalmazniuk kell:
a faj és fajta nevét
oltványok esetében az alany, és a közbenoltott alany nevét
az oltásihely magasságát.
10. RÓZSÁK
10.1. Különleges követelmények
Ezenkívül az általános követelmények érvényesek.

ÁLTALÁNOS
10.1.1. A követelmények egyaránt vonatkoznak a házikerti és a parkrózsákra is.
10.1.2. Az értékesítésre szánt rózsatöveknek egészségesnek, és az alábbi követelményeknek
megfelelőeknek kell lenniük. Az oldalhajtásoknak sérülés- és károsodásmentesnek kell lennie.
10.1.3. A rózsatöveket vagy kötegeket megfelelő címkével kell ellátni,amely tartalmazza a fajta teljes nevét. A fajtaoltalom alatt
álló rózsák esetében a címkének egyaránt meg kell felelnie a nemesítő és az UPOV Egyezmény követelményeinek.
10.1.4. Azokat az értékesítésre szánt növényeket,amelyek nem sorolhatók az A minőségi kategóriába, B minőségűként kell jelölni.

RÓZSA OLTVÁNYOK
10.1.5. Az alábbi követelmények vonatkoznak minden egyéves, szemzett házikerti és parkrózsa fajtára.
10.1.6. Nem értéksíthetők azok a rózstövek, amelyeknek minőségi vagy méretbeli tulajdonságai nem érik el a B minőségi
kategóriában megahtározott minimum követelményeket.
10.1.7. A szemzett rózsát vagy bokor vagy szabvány rózsaként lehet értékesíteni.
GYÖKÉRZET
10.1.8. A szabadgyökerű rózsákat nyugalmi időszakban lehet értékesíteni. A csomagolás ás szállítás során fontos a gyökérzet
kiszáradás elleni védelme.
10.1.9. A gyökérzetnek egészségesnek, jól fejlettnek, a növény méretével arányosnak és a fajtának megfelelőnek kell lennie
ahhoz, hogy biztosítsa a növény kiegyensúlyozott növekedését. A szemzéshelytől számított minimum
gyökérhosszúságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.
BOKOR RÓZSA
10.1.10. A bokor rózsáknak jól fejlett, erős hajtásokkal (amelyből legalább két hajtás közvetlenül a szemzési hely fölött indul) kell
rendelkezniük. Lásd még a 10.2. fejezetet.
10.1.11.

A gyökérnyak átmérőjét a szemzéshely alatt kell mérni.

SZABVÁNY RÓZSA
10.1.12. A szabvány rózsák szára legyen egyenes, a magasságukat a talajfelszíntől a legalsó szemzési helyig kell mérni, és azt
egyértelműen jelölni kell.
10.1.13.

A szabvány rózsák szár átmérőjét a legalsó szemzési hely alatt 1 cm-rel kell mérni.

KONTÉNERES RÓZSA
10.1.14. A szemzett, konténerben nevelt rózsáknak legalább egy vagy két évesnek kell lenniük. Meg kell felelniük a 8.1.
fejezetben megfogalmazott, a konténeres növéyekre vonatkozó általános, valamint a rózsákra vonatkozó minőségi és
méretbeli követelményeknek (10.2.1, 10.2.2).
A konténer mérete ne legyen kisebb 3 literesnél, kivételt képeznek ezalól a reprezentációs növény beültetések.
RÓZSA, GYÖKERES DUGVÁNYOK
10.1.15. A magról szaporított, többnyire kertépítészeti célra felhasznált rózsa fajokra vonatkozóan rászletesebb információ a 4.
fejezetben olvasható.
10.1.16. A szabadföldi gyökeres rózsa dugványok általában egy vagy kétéves növények.
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GYÖKÉRZET
10.1.17. A gyökérzetnek jól fejlettnek, egészségesnek kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa a növény
megfelelő növekedését. Fontos a növények kezelése és szállítása során a gyökérzetet
megvédeni a kiszáradástól.
CSERÉPBEN/KONTÉNERBEN NEVELT RÓZSA
10.1.18. A konténerben nevelt sajátgyökerű rózsákat legalább egy vagy két évig kell nevelni. A növények méreteire
vonatkozó követelményeket a 10.2.7. és a 10.2.8. fejezetek tartalmazzák.
10.1.19. A cserép méretét a fajtától és annak növekedési sajátosságaitól függően kell megválasztani, de
minimum 1 literes (P11) termesztőedényt kell használni. A konténer/cserép méretét mindig jelölni kell.

10.2. -A növények méreteire vonatkozó követelmények
SZEMZETT BOKORRÓZSA
10.2.1. A minőség:
minimum 3 vessző
Gyökérnyakátmérő: minimum 1,3 cm.
Minimum 3 erős oldalhajtás, amelyből legalább kettő közvetlenül a szemzéshely fölötti részről ered, a harmadik pedig legfeljebb 10 cmre a szemzesi helytől.
10.2.2. B minőség:
minimum 2 vessző
Gyökérnyakátmérő: minimum 1,1 cm.
Minimum 2, közvetlen a szemzéshely fölötti részről eredő, erős oldalhajtás.
SZEMZETT SZABVÁNY RÓZSA
10.2.3. minimum szár átmérő: 1 cm.
10.2.4. szár magasság cm-ben:

33
89
9
8

40
60
90
110
140 (csüngő rózsáknál)
Virágzat
10.2.5. A minőség:
minimum 3 vessző
Minimum 2 jól fejlett rügy egymástól maximum 10 cm-re.
Minimum 3 erős, jól fejlett, közvetlen a szemzéshely feletti rézsből kiinduló oldalhajtás.
10.2.6. B minőség:
minimum 2 vessző
Minimum 1 jól fejlett rügy.
Minimum 2 erős, jól fejlett, közvetlen a szemzéshely feletti rézsből kiinduló oldalhajtás.

DUGVÁNYOZÁSSAL ELŐÁLLÍTOTT BOKORRÓZSA
10.2.7. erős növekedésű:
minimum 3 vessző
Minimum 3 oldalhajtás a talajszinttől számított 10 cm-es szár szakaszról kiindulva.
10.2.8. gyenge növekedésű: minimum 2 vessző
Minimum 2 oldalhajtás a talajszinttől számított 10 cm-es szár szakaszról kiindulva.

10.3. -Csomagolás
Kötegelés
10.3.1. bokor:
kötegenként 5
vagy
. Maximum 5 köteg egy csomagon belül
10.3.2. szabvány:
kötegenként 5 növény
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10

növény

14. : ÉVELŐK
14.1. Különleges követelmények
Ezenkívül az általános követelmények érvényesek.
ÁLTALÁNOS
14.1.1. Azokat a több évig élő lágyszárú növényeket, amelyek földfeletti része télen elpusztul, de a föld alatti része áttelel, majd
tavasszal újra kihajt,
évelő növényeknek nevezzük.
14.1.2. Ezen kívül ebbe a csoportba sorolunk számos áttelelő talajtakaró, félfás cserjét és örökzöld alpesi növényt, az évelő
fűszernövényeket, díszfüveket, bambuszokat, páfrányokat és vizinövényeket is.
14.1.3. A téli nyugalmi időszakban különbséget kell tenni a termő- és a hónaljrügyek között.
A termőrügyből a következő vegetációs időszakban minimum egy virág fejlődik.
A hónaljrügyek olyan hajtásrügyek, amelyekből a következő vegetációs időszakban levélzet és hajtás fejlődik. Ezek a rügyek
általában kisebbek, mint a virágrügyek.
14.1.4. A ‘Washingtoni Egyezmény' védelme alatt álló évelő növények nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba a
mentesség igazolásának feltüntetése nélkül. Az igazolásnak meg kell felelnie az aktuálisan érvényes
előírásoknak.
14.1.5. Azokat a növényeket, amelyek szövettenyésztéssel lettek előállítva a címkézés során a 'TC' (Tissue Culture) jelzéssel kell
ellátni.
CSEREPES,KONTÉNERES ÉVELŐ NÖVÉNYEK
14.1.6. A cserépben vagy konténerben nevelt növényeknek a fajra/fajtára jellemző jól fejlett gyökérzettel kell rendelkezniük. A
növény legyen rendesen beültetve az adott termesztőedénybe, amelyben egyenesen nő. A konténernek legalább 90%át töltse ki a termesztőközeg és a gyökérzet.
14.1.7. A pot-in-pot megoldásnál ügyelni kell arra, hogy a növények ne gyökeresedjenek túl a konténer falán, mert különben
csökken az átültetésnél a túlélési esélyük.
14.1.8. Az őszi értékesítésre szánt növényeket nem célszerű túl korán visszametszeni, mert nem lesz a növénynek ideje
megfelelő mennyiségű új hajtást fejleszteni, és megerősödni a téli időszak előtt.
14.1.9. P9-es cserép méret az alap cserépméret.
SZABADGYÖKERŰ ÉVELŐ NÖVÉNYEK
14.1.10. A szabadgyökerű növényeknek arányos földfeletti növényi részekkel (rügyek, hónaljrügyek stb.) és gyökérzettel kell
rendelkeznie. A tőosztással szaporított növények esetében fontos odafigyelni, hogy a szaporítás során a rügyek ne
sérüljenek.
14.1.11. A hűtőtárolóban tárolt növényeknek életképesnek, gombafertőzéstől mentesnek kell lenniük. A növények
kiszáradása kerülendő. A hűtőtárolóból kikerülő növényeket megfelelő időben kell eltelepíteni, hogy legyen elég idejük
a vegetációs időszakban a növekedésük befejezésére, ezáltal a következő évi túlélésük biztosítására.
14.1.12. A május 1. utánig hőtűtárolóban tartott évelőknek az értékesítése során mindig fel kell tűntetni, hogy a növények hűtve
voltak.
ÉVELŐ CSEMETÉK
14.1.13. Az ősszel értékesített lombhullató évelő csemetéknek jól fejlett oldalhajtásokkal és rügyekkel kell rendelkezniük,
hogy biztosított legyen a növény következő évi növekedése.
14.1.14. A szabadföldben nevelt csemeték szállítása, értékesítése során mindig figyelni kell a megfelelő csomagolásra, hogy
elkerüljük a növények kiszáradását.
14.1.15.

A rügyekre ügyelni kell, hogy ne sérüljenek, vagy ne törjenek le.

14.1.16. Ha csemeték közvetlenül üvegházból vagy fólia takarás alól kerülnek ki a szállítás előtt, akkor erről a vásárlót mindig
tájékoztatni kell.
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14.1.17.

A vizinövényekre ugyanezek a minőségi követelmények érvényesek.

14.2. -Méretek
14.2.1. A gumós évelők méretét a körméretük megadásával lehet meghatározni. A 10-12 jelölés azt jelenti, hogy az adott
növény körmérete 10 és 12 cm között van.
A karógyökerű évelők esetében a gyökér hosszát is meg kell határozni.
14.2.2. Egyéb szabadgyökerű évelők (pl. hoszták, peoniák) méreteinek meghatározásához a rügyek számának megadását
használhatjuk. Például: 2, 3 vagy 4 rügyes.
14.2.3. A bambuszoknál a hajtások számát és hosszúságát kell megadni. A
hajtások legalább 2/3-nak el kell érnie a jelzett hosszúságott.
14.2.4. Az évelő növények értékesítése során az alábbi információkat kell feltűntetni:
1: Ha cserépben vagy konténerben lett nevelve, a cserép/ konténer méretét. Pl.: P9 vagy
C3. A bambuszoknál és a törpe cserjéknél a hajtások számát és hosszát.
2: A szabadgyökerű növényeknél a fajtól/fajtától függően a rügyek
számát, a gyökérzet össz-átmérőjét vagy hosszát.
3: Csemeték
Szabadgyökerű, cserépben vagy termesztőtálcában nevelt.
14.3. –Csomagolás
14.3.1. A szállítás/értékesítés során kötegenként legalább egy címkével lássuk el az árut. A címke tartalmazza a növény faj/ fajta
nevét.
14.3.2. A szabadgyökerű növények csomagolása során ügyelni kell arra, hogy a növények ne száradjanak ki. A növéynek
túlmelegedésének, bepállásának elkerülése végett a levéllel rendelkező növényeket ne csomagoljuk légmentesen
záródó csomagolókba.
14.3.3. A növényeket megfelelő címkével kell ellátni, amely tartalmazza a szükséges információkat.
15.
16.

Pálmák
VADON VAGY FELHAGYOTT GYÜMÖLCSÖSBŐL BEGYŰJTÖTT NÖVÉNYEK
A vadontermő növények, és a felhagyott gyümölcsösből származó szaporítóanyag begyűjtéséből (ha szükséges hatósági engedéllyel) és
továbbszaporításából származó növények akkor tekinthetők faiskolai állománynak, ha legalább egy évet nevelkedtek faiskolai
körülmények között.
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