Manual de plantio Groasis Waterboxx® plant cocoon

1. DIA 1: Faça o orifício de plantação de
15 cm (6 polegadas) de profundidade
não escavar mais profundo deixar a
estrutura do canal capilar abaixo dele
intacta

2. DIA 1: Coloque 40 litros (10 galões) de
água se o solo não tiver capacidade de
retenção de água colocar 20 litros se
tiver

3. DIA 2: Abra o solo aproximadamente 3 cm de
profundidade - para permitir que o
oxigênio entre

4. Depois de algumas horas você pode
começar a plantar

5. Coloque o pavio de dentro e puxe-o
com um alicate
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6. O pavio é colocado bem ao lado da
abertura

11. Portanto, corte 5 cm (2 polegadas)
do fundo da bolsa, incluindo as raízes
redondas

7. Coloque as duas arestas verticais nas
aberturas dos lábios

12. Agora você criou uma raiz principal
primária verticalmente descendente

8. Coloque os dois sifões e clique-os
cuidadosamente

13. Três meses após o plantio, os resprouts
de raiz primários

9. O Groasis Waterboxx® está pronto
para plantar

14. Mais de 20 novas raízes pimares
crescentes verticalmente para baixo
crescerão para mais de 50 metros de
profundidade

10. As raízes crescem no saco ou na
panela. As raízes de crescimento
redondo não crescem para baixo.

15. Você cortou a bolsa com cuidado no
comprimento
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16. Coloque a tampa anti-evaporação
em uma direção leste-oeste

17. Determine o desenho da distância de
plantação em uma direção lesteoeste

18. Você coloca a árvore com o saco e
tire a bolsa

19. Enquanto plantar retire o plástico

20. Você coloca as raízes das plantas
todo o caminho na areia - nesta
foto são plantadas acima da areia,
isso é errado
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21. Você cobre as plantas com areia coloque a tampa anti-evaporação não use seu pé para compactar o
solo que você faz com água mais
tarde

22. Adicione 10 cm (4 polegadas) de solo
somente na tampa anti-evaporação
antes de colocar o Waterboxx®

23. Então você coloca o Groasis
Waterboxx® sobre as árvores

24. Coloque areia ao redor da caixa

25. Coloque o transbordamento logo
acima do solo

26. Faça soltar o solo ao redor da caixa
para matar a grama e trancar a água
capilar

27. Se você tiver pedras disponíveis,
cubra o chão

28. Então você começa a dar água

29. Coloque indiretamente 4 litros de
água na abertura central. Não
corroa o solo nas raízes das
árvores, vertendo água
diretamente sobre ele.

30. Em seguida, encha o Groasis
Waterboxx® com 16 litros (4
galões) de água
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31. Feche a tampa. As árvores podem
começar a crescer

32. Use o protetor de planta Groasis
Growsafe contra calor, gelo, vento,
tempestades de areia e animais que
pastam

33. Com o Groasis Terracedixx você pode
fazer 15 mil metros de mini-terraços
por hora. A infiltração de chuva no
solo erodido aumentará de 25% para
90%

34. Com a broca de capilar Groasis você
pode fazer 120 buracos de plantação
por hora, em qualquer solo
(rochoso), mantendo intacto o
valioso sistema capilar do solo

35. Com a broca de capilar Groasis
pendurada em uma grua, você pode
fazer plantação de furos além de
estradas, viadutos ou outros locais
difíceis de alcançar
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36. Quando os galhos começam a
crescer rápido, é um sinal de que as
raízes são profundas o suficiente e
encontraram umidade. A árvore não
precisa mais do Waterboxx. Você
pode removê-lo levantando-o.

37. A cada estação de cultivo, você deve
retirar o pavio, lavar na máquina de
lavar a + 40⁰C com detergente,
enxaguar bem e reinstalar.

Manual de plantio online
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