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Jak opiekować się sadzonką – instrukcja
Drodzy Rodzice/Opiekunowie!
Dziś Wasze dziecko nauczyło się, jak uprawia się i zbiera drzewa do produkcji papieru, a
następnie przetwarza je na odnawialne i nadające się do recyklingu materiały opakowaniowe.
W ramach niniejszego programu Wasze dziecko otrzymało również sadzonkę, którą zasadziło
w kartonowym pudełku. Ta sadzonka to brzoza brodawkowata, średniej wielkości drzewo
naturalnie występujące na terenie całej Europy. Ma ona jasnozielone trójkątne liście, białą korę
i zwisające gałęzie, które tworzą delikatny baldachim. Poniżej znajdziecie instrukcje, w jaki
sposób przygotować sadzonkę do wysadzenia do gruntu. Życzymy wiele przyjemności płynącej
z obserwowania drzewka w następnych latach!
1.

Jeśli Wasze pudełko z sadzonką nie ma jeszcze otworków, należy wykonać nożem
kilka nacięć na dnie i po bokach kartonu.

2.

Sadzonkę należy podlać, po czym najlepiej umieścić ją na kilka dni w osłoniętym od
wiatru i zacienionym od słońca miejscu i zaczekać aż okrzepnie.

3.

Przy wybieraniu odpowiedniego miejsca na dworze pamiętajmy, że potrzebna będzie
spora przestrzeń, bo sadzonka stanie się kiedyś dojrzałym drzewem. Jeśli nie istnieje
możliwość wysadzenia drzewka na zewnątrz, można posadzić je w dużym wiadrze
lub ozdobnej donicy.

4.

Aby uniknąć wysychania włośników na korzeniach, najlepiej nie wysadzać kartonu z
sadzonką w jasny, słoneczny dzień, lecz zrobić to w dzień pochmurny, ewentualnie
późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem, po zachodzie słońca.

5.

Wykopany w ziemi dołek musi być wystarczająco duży, żeby pomieścić karton.

6.

Karton należy umieścić w dołku w taki sposób, aby wystawał nad powierzchnię
gruntu na wysokość około trzech centymetrów, po czym delikatnie uklepać wokół
niego kopczyk z ziemi. Ścianki kartonu będą chłonęły wodę w głąb gleby, natomiast
korzenie przebiją się przez dno pudełka.

7.

Na początku należy podlewać sadzonkę mniej więcej litrem wody raz w tygodniu.
W miarę jak korzenie będą rosnąć coraz głębiej, należy wydłużyć okres między
podlewaniem o kolejny dzień.

8.

W efekcie karton ulegnie rozkładowi, a zostanie rosnące drzewko.

