ИНСТРУКЦИЯ В ПОМОЩ НА ЗАСАЖДАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО

(Раздаване на над 100 000 плодни, медоносни, горски и паркови дръвчета – Март 2021 г.)
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАСАЖДАТЕ БЪДЕЩЕ С ГОРАТА.БГ, КАТО
ЗАЕДНО ЗАСАЖДАМЕ 3 МИЛИОН ДЪРВЕТА В БЪЛГАРИЯ!
Гората.бг е една чиста инициатива, която има за основна
цел засаждането на нови гори и дървета за България, с
участието на колкото се може повече доброволци, млади
хора и деца. През 2020-та година засадените от
Гората.бг дървета минаха 1 милион. Всички кампании и
действия на инициативата са чисти, напълно безкористни,
без политика и безплатни за участниците.
Вече 8 години засаждаме, гори, дървета, бъдеще,
добрина и надежда. Засаждаме мечти в умовете и
сърцата на хората. Мечти за по-добър, по-зелен, почист и по-красив свят. Свят, който можем да изградим
заедно.

Новата ни цел е 3 милиона дървета до 2025 година!
Ето част от основните ни кампании, които провеждаме многократно:
• Кампании за даряване и засаждане на дръвчета в населени места (вече над 300 000
дарени дръвчета, в над 200 общини и хиляди населени места);
• Кампании за даряване на медоносни дървета в подкрепа на пчелите и пчеларите (вече
над 365 000 дарени дръвчета на хиляди пчелари и милиони пчели);
• Кампании за даряване на дръвчета и комплекти за отглеждане на дърво на деца на
учебни заведения и проекти с деца (над 800 учебни заведения и над 160 000 докоснати
детски сърца);
• Безплатни мащабни събития по засаждане и създаване на гори, в цялата страна (над
120 събития с десетки хиляди участници);
• Много други смислени дейности в подкрепа на природата и хората, например:
Дарихме 30 000 литра течен сапун и дезинфектанти, заедно с 410 000 ръкавици, 15 000
маски и други, в подкрепа на здравето, с оглед на covid-19. Дарихме спално бельо за детски
отделения. Дарихме компютри на „Пирогов“. Дарихме електрическа инсталация,
материали и храна, на училището за незрящи в София. Дарявали сме на множество
възрастни хора и физически лица – билки, храна, облекла, грижа. дарихме 100 000 литра
вода в Перник, при водната криза. ХапкаНадежда – кампания, в която дарихме десетки
хиляди топли обяд, като форма на морална подкрепа, на медиците на първа линия в covid
отделенията в десетки градове. Дарявали сме на много организации, хора, институции и
други и продъжлаваме да го правим.;
• Информационни и подкрепящи кампании за много друго добро.
БЛАГОДАРИМ ВИ от сърце, че засаждате дървета, а така помагате на природата и заедно
правим България едно по-красиво, по-зелено, по-чисто и по-добро място!

Открийте ни във Facebook страницата ни: Гората.бг
Участвайте и в нашата група за дискусии и споделяне: Гората.бг - група 🇧🇧🇬🇬
Следете ни и очаквайте още чудеса от нас и се включете, за да ги направим заедно.

СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО:
Възможно най-бързо, ако няма да засаждате веднага разтворете найлона и
съхранете младите дръвчета, като заринете корените им в пръст. Добре е, ако има
човек с опит, който да Ви помогне още на този етап. Ако няма такъв, можете да го
направите в един от следните варианти:
1. Директно в почва (пръст) в двор, до блока, на друго подходящо място. Изкопайте дупка,
положете корените в дупката, дръвчетата сложете заедно и полегнали, после заринете
корените с почва. Важно е всички корени да са добре покрити с пръст и тя да е уплътнена,
да няма въздух около тях. Полейте с вода. Мястото е добре да е сенчесто, на завет, да не се
събира вода, за да не замръзне. Да не е достъпно за животни, за да не ги изядат. Пазете и от
хора, които са невнимателни или злонамерени.
2. Ако нямате къде навън, можете да съхраните в голяма кофа или саксия, отново всички
заедно - сложете корените и заринете добре с пръст (от градина, гора, парк, може да вземете
торопочвена смес от магазин и др.). И тук е важно всички корени да са добре покрити и
притъпкани, да няма въздух около тях. Както и да полеете с вода. Дръжте на хладно (маза,
гараж, тераса) до засаждането.
Във вода може да държите не повече от 24 часа. Съхранени в почва, при поддържане на
влажност може и до няколко седмици (може принципно и месеци, но с настъпващата пролет ще
разлистят, а е добре да е преди това засаждането). Колкото по-рано засадите, по-добре. Найкъсно до средата на април е задължително да ги засадите. Ако имате дребноразмерни и бор –
тях по-добре засадете до не повече от 6-7 дни.
КАКВИ СА ДРЪВЧЕТАТА? РАЗМЕР?
Подаряваме над 16 000 дръвчета от следните типове и видове:
Плодни (необлагородени)
слива, череша (махалебка)
кайсия, праскова, ябълка,
орехи, планински лимон

Медоносни

Горски/Паркови

Липа, явор, акация бяла, слива,
явор, бор черен, липа,
череша (махалебка) кайсия, праскова, червен дъб, акация,
дюля, ябълка, планински лимон
планински лимон

Дръвчетатата са оптимални за прихващане, съобразно вида и възрастта им. Размерите са до 170
см., като плодните са диви, подложки, които цъфтят и дават плодове, но ако искате по-качествени
плодове, следва да се облагородят (ашладисат) в подходящ сезон, след прихващането им.
Всички фиданки са с доказан произход от частни и държавни горски разсадници, здрави и годни
за засаждане. Детайли за всеки вид на място, в интернет или ни пишете за още информация.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, ЗА КОИТО НАПОМНЯМЕ:
С участието в кампанията Вие сте се съгласили, че:
1. Ще извършите засаждането на фиданките законно и на подходящи за дървесния вид места,
съобразявайки се с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие (вижте тук),
Закона за защитените територии (вижте тук), Закона за горите (вижте тук) и всяко
приложимо законодателство, в това число и общински наредби за градска среда.
2. Ще положите максималната грижа, с цел оцеляването на колкото се може повече дръвчета.
3. По никакъв начин няма да продавате, заменяте и давате користно, получените дръвчета.
4. Предоставените дръвчета не са предвидени за финансиране в одобрени проекти,
подпомагани от фондове на Европейския съюз, както и по програми и др. източници.
5. При възможност ще ни изпратите снимки от засаждането/развитието на дръвечета, като ги
качите директно в нашата група Гората.бг - група 🇧🇧🇬🇬.
6. В случай, че приемате дръвчета за други хора, се задължавате да ги информирате за волята
на дарителя и ще носите отговорност за техните действия или бездействия като за свои.
7. Ще ни информирате своевременно за всичко важно, което би могло да доведе до нарушаване
на закона, добрите практики или ще нанесе вреда на природата или хората.

ПОТЪРСЕТЕ ЕКСПЕРТНОСТ И СЪДЕЙСТВИЕ:
Винаги е полезно да има човек с опит и експертност, когато засаждате. А хора с
опит и подходящо образование – лесовъди, еколози, агрономи, биолози,
земеделци, просто възрастни хора с опит и т.н. има. Ако имате
познат/приятел/съсед, който е експерт при Вас, това ще увеличи много
прихващането, а това е нашата обща цел. Повече дървета за природата, хората и животните!
КОГА ДА ГИ ЗАСАДИТЕ:
Когато времето позволява и когато Ви е удобно, но колкото по-рано е по-добре. Подходящ
период е от сега до средата на април, винаги, когато не е замръзнало, не е кално, температурите
са положителни и не е прекалено сухо.. Вашите дръвчета са в състояние на вегетационен покой,
тоест нещо като „зимен сън“, типичен за всички дървета. Ако сте ги съхранили правилно,
корените са добре покрити с пръст и държите дръвчетата на по-ниски температури без да
замръзват или навън с добре покрити и влажни корени, можете да ги засаждате до следващата им
фаза на растеж, тоест до средата на април. Ако имате възможност, най-добре го направете
максимално бързо, особено за орехите, по-дребно размерните и иглолистните.
КАК ДА ЗАСАДИТЕ:
При засаждането най-добре е следвайки съветите на опитните хора, които сте привлекли, за да
Ви помогнат. Ето и някои общи правила:
1. Спазвайте отстояние от поне 3-4 метра (а за големите корони, например орех, дъб и др. и
повече), между дърветата и спрямо огради, сгради и др., ако е в двор. При горско или парково
залесяване – слушайте експертите.
2. Накопавате една площадка поне 60 см. в диаметър и 50 см. дълбочина. Отваряте в средата
дупка с подходяща широчина, дълбока колкото да влезе кореновата система и 5-7 см. над нея,
полезно е на дъното (а и при зариването) да сложите малко подходяща тор, торф, пясък,
компост или по-добра почва, размесени с местната.
3. Държите корените влажни до самото засаждане, тоест изваждате ги в последен възможен
момент и ги транспортирате в пръст или вода, например кофа или найлон.
4. Поставяте дръвчето в дупката, като трябва да покриете поне 5-7 см над корените до нивото
на земята. Внимавате корените да са прави, особено за иглолистните (това е важно, за да да
оцелеят), тоест при плитка дупка – копаете още, а не натискате да съберете корените.
5. Притъпквате добре с извадената пръст (с колче, крак или друго), като целта е да уплътните
максимално корените с почва, да няма въздух около тях, защото това води до загиване.
6. Важно е при засаждането на иглолистните - централен корен да е прав, НЕ подгъвайте в
никакъв случай. При затъпкване – леко придърпвайте нагоре, за да е прав.
7. Поливате обилно след засаждане – поне 4-5 литра вода на дръвче.
8. Обезопасете дръвчето от животни, хора, а при нужда и от вятър – сложете колче(та), оградете,
за да пазите от животните и/или маркирайте мястото, за да се вижда и да е защитено.
9. Мулчирайте – покривате повърхността около стъблото (примерно 40-50 см. диаметър) с
дървесни кори/стърготини/слама/сухи листа/трева, дори ситно накъсан картон и др. Това пази
от плевели, задържа влагата около корена, предотвратява измръзване или претопляне и
спомага за живота на почвените организми, които подпомагат растежа.
ПОСЛЕДВАЩА ГРИЖА:
Полейте още няколко пъти, ако е сухо след засаждането, 1-2 пъти седмично, когато не е студено,
за да няма замръзване. Бъдете търпеливи и проверявайте засадените дървета, за да ги опазите.
Имайте предвид, че дори да сте засадили рано, дръвчето няма да се разлисти преди пролетта.
Дори без листа то най-вероятно е живо, просто е в зимен покой. Препоръчваме с първите листа,
да започнете да поливате при засушаване и така до есента, например веднъж седмично или при
всяка възможност, когато има нужда, особено през лятото. Полезно би било и окопаване от трева
при всяка възможност. Мулчирайте редовно, така може и да не копаете, а и ползите са повече.
Допуска се умерено торене в подходящи периоди. Най-добре е да слушате хората с опит, които
могат да видят спецификата на мястото и познават климатичните особености на района!
БЛАГОСЛОВЕНИ ДА СТЕ ВИЕ, БЛИЗКИТЕ ВИ И ТЕЗИ ДЪРВЕТА!

Гората.бг

