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Σύστημα Δενδροφύτευσης 

‘’SAFE TREE’’ 
Μηδενικό ή ελάχιστο πότισμα 

Αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας και πειραματικών 

επαληθευτικών δενδροφυτεύσεων 
 

Μοντέλο Κατάλληλα Σχεδιασμένο  
Για όλες τις Χώρες και Χρήσεις 

 

Η ομάδα της ΑΖΑ μελέτησε και σχεδίασε ένα ειδικό μοντέλο του συστήματος φύτευσης SAFE 

TREE που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα από οποιονδήποτε, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις 

ανάγκες του φυτού κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες.  

 

Αρχικά σχεδιάστηκε για να διανεμηθεί στα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στις 

άνυδρες και ερημικές περιοχές για να βοηθηθούν να φυτεύουν και να μεγαλώνουν δένδρα 

σε αυτές τις περιοχές, αλλά αυτό μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε αλλού στον 

πλανήτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μοντέλο είναι συσκευασμένο σε ένα χαρτοκιβώτιο το οποίο περιέχει όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με το χέρι. 

Πρακτικά, Προωθητικά και Εμπορικά Πλεονεκτήματα  
 

• Ένα μοντέλο για όλες τις χώρες 
• Ένα μοντέλο για όλες τις χρήσεις 
• Εύκολα εφαρμόσιμο από οποιονδήποτε 
• Εύκολα μεταφέρεται με το χέρι 
• Εύκολα εμπορεύσιμο  
• Τα δενδρύλλια μπορούν να προμηθευτούν από οποιοδήποτε φυτώριο. 

Εφαρμόζονται εύκολα από 

οποιονδήποτε 

Κωδικός Μοντέλου AZA 79.07.08 

Χαρτοκιβώτιο Συσκευασίας  
60 x 60 x 13 cm 

 

Μεικτό Βάρος   5 Kg 
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Περιοχές Εφαρμογής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Καταπολεμώντας την Ερημοποίηση και την Κλιματική Αλλαγή! 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

Η Ομάδα της AZA 

 

Ε-mail: aza.fund9@gmail.com 

URL: www.aridzoneafforestation.org  

Χωρίς Πότισμα 

• Ετήσια Βροχόπτωση:              πάνω από 400 mm/έτος 

• Διάρκεια Περιόδου Ανομβρίας:            μικρότερη από 4 μήνες 

• Μηδενικό πότισμα μετά τη φύτευση:    το αποθηκευμένο νερό της βροχής  

                                                              είναι αρκετό. 
 

Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να φυτέψουν εκατομμύρια δέντρα. 

Χειρωνακτικό Πότισμα  

• Ετήσια Βροχόπτωση:                μεταξύ 200 και 400 mm/έτος 

• Διάρκεια Περιόδου Ανομβρίας:             μικρότερη από 6 μήνες 

• Ποτίζεται χειρωνακτικά μια φορά το μήνα ή μια φορά κάθε δυο μήνες 

κατά την διάρκεια της ανομβρίας, 25 lt νερού σε κάθε πότισμα. 

• Προσθέτουμε στο νερό υδατοδιαλυτό λίπασμα αν είναι αναγκαίο.  
 

Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να φυτέψουν δέντρα 

γύρω από το σπίτι τους, ή για κάποιο επαγγελματικό λόγο, γεγονός που 

συμβάλλει στην φύτευση πολλών εκατομμυρίων δέντρων. 

 

Αυτόματη Στάγδην Άρδευση 

• Ετήσια Βροχόπτωση:                μικρότερη από 200 mm/έτος 

• Διάρκεια Περιόδου Ανομβρίας:      πάνω από 8 μήνες (έρημος) 

• Αυτόματο Στάγδην σύστημα άρδευσης μια φορά το μήνα ή κάθε δύο μήνες 

ή περισσότερο, εξαρτάται από το είδος του δέντρου, τις εδαφολογικές και 

κλιματολογικές συνθήκες, 25 lt νερού σε κάθε πότισμα. 

• Προσθέτουμε στο νερό υδατοδιαλυτό λίπασμα αν είναι αναγκαίο.  

Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να φυτέψουν δισεκατομμύρια δέντρα σε 

άνυδρες και ερημικές περιοχές με ελάχιστη άρδευση, μόνο την ποσότητα του 

νερού που χρειάζεται το φυτό για την διαπνοή του.   
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