ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΤΕΨΕΤΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ: ΟΔΗΓΟΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ
Αυτός ο οδηγός είναι για Μεσογειακά κλίματα, κατά βάση ξηρά και θερμά. Σε αυτή τη μέθοδο
φύτευσης εστιάζουμε κυρίως στην εξασφάλιση της συγκράτησης της υγρασίας και της σκιάς. Η
διαδικασία φύτευσης σε πιο βόρειες περιοχές με κρύο κλίμα και περισσότερες βροχοπτώσεις είναι
ελαφρώς διαφορετική. Πριν από τη φύτευση, λάβετε υπόψη το κλίμα, τον τύπο του εδάφους, την
κλίση και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες.

1.

Σκάψτε έναν λάκκο βάθους 40 εκ. και πλάτους 30 εκ.
περίπου.
● Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι ρίζες του δέντρου θα
μεγαλώσουν ευκολότερα αν το χώμα από κάτω του
είναι αφράτο.
● Αν χώμα δεν είναι πλούσιο, δοκιμάστε να
προσθέσετε βελτιωτικά εδάφους, όπως βιοάνθρακα.

2.

Πάρτε το περισσότερο από το χώμα που βγάλατε από
τον λάκκο και βάλτε το ξανά πίσω. Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν πέτρες στον λάκκο. Αν υπάρχουν πέτρες, θα
δυσκολέψουν την ανάπτυξη των ριζών και θα μένουν κενά
διαστήματα που μπορούν να καταστρέψουν τις ρίζες.

3.

Τοποθετήστε το φυτό στη μέση του λάκκου και καλύψτε
το με το χώμα διασφαλίζοντας ότι όλες οι ρίζες (πιο σκούρο
χώμα) καλύπτονται εντελώς και ότι το δέντρο στέκεται ίσιο.
● Βεβαιωθείτε ότι το φυτό είναι τοποθετημένο στο ίδιο
ύψος με το έδαφος γύρω του ή ελαφρώς
χαμηλότερα, δηλαδή ούτε πολύ βαθιά ούτε πολύ
ψηλά

4.

Πιέστε το χώμα γύρω από το φυτό για να σιγουρευτείτε
ότι δεν θα περνάει αέρας στις ρίζες.

5.

Έλεγχος: Τραβήξτε το δέντρο προς τα επάνω κρατώντας
το από το χαμηλότερο τμήμα του κορμού, όχι πολύ δυνατά.
● Αν το δέντρο κουνιέται, βγάλτε το και φυτέψτε το
ξανά αφού διασφαλίσετε ότι υπάρχει αρκετό χώμα και
το πιέσετε πιο δυνατά.
● Αν δεν κουνιέται, τότε το δέντρο έχει φυτευτεί
σωστά!

6.

Αφού φυτέψετε το δέντρο, βάλτε γύρω του ένα
προστατευτικό εξασφαλίζοντας ότι στέκεται ίσιο με τη
βοήθεια ενός κατάλληλου στηρίγματος.
● Τοποθετήστε το τμήμα με τις τρύπες προς τα επάνω.
Έτσι θα ενισχύσετε τον σωστό αερισμό του δέντρου.
● Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο δεν θα μείνει μέσα στο
κολάρο όταν το τραβήξετε για να στερεώσετε τη
βέργα. Αυτό μπορεί να καταστρέψει το δέντρο και να
μην το αφήσει να αναπτυχθεί σωστά.
● Εναλλακτικά: Τοποθετήστε μερικές πέτρες γύρω από
το δέντρο για να ευνοήσετε τη συγκράτηση του νερού
και να του παρέχετε σκιά.
● Επίσης, αν υπάρχει επιπλέον χώμα, μπορείτε να
φτιάξετε ένα μικρό «τοιχάκι» για να ενισχύσετε τη
συγκράτηση του νερού/της βροχής.

7.

Βάλτε πίσω το υπόλοιπο χώμα και προσθέστε μια στρώση
λιπάσματος γύρω από το δέντρο σας.
● Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φύλλα ή/και χορτάρι και
να τα βάλετε γύρω από το δέντρο σας ως λίπασμα/

8.

Συγχαρητήρια! Φυτέψατε και προφυλάξατε το δέντρο
σας!
● Το δέντρο σας είναι πλέον έτοιμο για επισήμανση με
το Life Terra App.
● Επίσης, αν χρησιμοποιείτε κάποιο προστατευτικό,
θυμηθείτε να το αφαιρέσετε όταν το δέντρο
μεγαλώσει αρκετά.

