إرشادات لزراعة ألاشجار :
.1

ي تتاع راع تتة ألاش تتجار تاش تتعت إلا ل تتع لي تتع كزراع أ تتا ع ت ت ال ت ت ر ع ت ت كالا ت ت
جذ رها رطتة بشعط ال لاععض ل ماء الزائ ع الح .

.2

ت تتذرا عن ت ي تتر الع تتجعت عن ت راع أ تتا ل ت إلا ع تتعض ال ح تتاء (اليش تتعت الجارج تتة)
ل ا ف ي جزء فيأا ساك ععضة لإلصاكة كال طعيات الحشعات.

.3

قتر غعسها في التركة ع كح ع عت الئمة لك اسعة كما يك ي لاناسب حجع
الجذ ر
لك في س ال قت عم يتة ل تي لناستب مت ألاشتجار إرل اعهتا .ال لكت
عم ية ك رجة لؤدي إل ع ا جذ رها املاء امل اد الغذائ ة.

.4

بع غعس العجعت في التركة ياع ردم الح عت كتراب ألارض الذي لع اساخعاج

الح عت.

.5

يتتاع عمتتر تتاجز ت التتتراب ت ج العتتجعت هتتذا الحتتاجز ه ت كم اكتتة س ت عمتتر ع ت ع ت م
سعب املاء عن سياية العجعت.

.6

.7

تت

ض
رات ألاشتتجار ل تتط ع ت ألارض
ل ضتتط طتيتتة ت الستتماد (طتيتتة ت الةشتتارت الاتتر
لمات هتذط الطتيتتة ت الستماد ملستتافة 8
ل قايتة جتذ ر النتالتات ت الحتع الرترد) ع ت
سع لح ألارض.
راع أا ثع لنيص بع
ياع سياية ألاشجار بش ر ي ي في ج ست عي
الك
لل ل ريج ا ل العجعت لتني سها بع ج ست عي  .لك في س ال ق ال لترك
التركة جافة تى ال ل عف جذ ر العجعت.

Instructions for Tree planting:
1.

Plant the trees directly, if you do not plant it on the spot, you must
ensure that the roots are wet providing to expose to excess water
limit.

2.

Be careful when you moving & planting the tree, because if the cortex
( outer shell) exposure to damage or any part of it, would be at risk of
fungi and insects.

3.

Before planting the tree in the soil, dig a suitable hole and be wide
enough to fit the size of the roots, and same time deep in order to fit
the growth of trees and height. Make sure is not too much deep to
avoid depriving the roots from water & nutrients.

4.

After planting the tree, fill the hole with the same soil that has been
extracted from the pit.

5.

Make a barrier around the tree, this barrier work as a dam avoiding
water leaking while watering the tree.

6.

Placed a layer of fertilizer (a layer of sawdust or straw or leaves of trees
lay on the ground to prevent the roots from the heat or cold) , this
layer of fertilizer extends for a distance of 8 cm under the ground.

7.

The tree must be watering daily in the first two weeks of the planting,
then gradually decrease that because the tree adopt itself after the
first two week of the planting. But at the same time don’t leave the
soil dry so as not weaken the roots of the tree.

تنى  22شارع النأ ة ر س الج مة إلا ارات الععب ة املاح ت
ت 07/2333371 :ف 07/2333789 :العقع املجاني8003732 :

www.epda.rak.ae

