MILJØAGENTENES
AKTIVITETSARK

PLANT ET TRE!
DU TRENGER:
Et tre som ikke er blitt
plantet enda
Spade
Bøtte med vann
Dagbok
Målebånd
Penn
Papir
Kamera - hvis du har
ÅRSTID: vår og sommer
HVA: Plant et tre, og se det vokse og forandre seg fra måned til måned!
HVORFOR: Fordi vi lærer mer om treets
utvikling, og verden trenger flere trær!

SLIK GJØR DU:
1. Velg ut et tre. Så må du velge et plantested som er egnet for dette treet. Forskjellige
trær har forskjellige behov. Derfor er det lurt
å finne ut av flere ting. Hvor høyt bli treet?
Trenger treet mye sol, skygge, stå lunt eller
i fuktig jord? Sørg for at det er god plass
rundt treet, for det kommer jo kanskje til å
vokse seg stort i løpet av noen år!
2. Skal du plante et ungt tre med bare røtter,
må det få stå noen timer med røttene i vann
før du planter det, bruk en plastbøtte til dette.
3. Grav så en stor grop, minst 3 ganger diameteren på rotklumpen og dobbelt så dyp.
JORDEN du graver opp kan du blande med
like mye plantejord.
4. Putt treet i hullet, og fyll igjen med 2/3
deler av jordblandingen. Fyll resten av hullet
med vann. Når vannet har trekt inn i jorda, så
fyller du i resten av hullet med jorda. Dytt jorda på plass, bruk gjerne både føtter og hender til dette. Men jorda skal være fast , ikke
hardtrampet. Vann rundt planta, og gjerne i
flere omganger så vannet får trukket inn i jorda og ikke renner vekk.
5. Til slutt kan det være lurt å sette opp en
støtte for treet. Til dette kan du for eksempel
bruke et par -tre staur som du fester med
gummibånd rundt stammen.

TIPS: SKRIV EN TREDAGBOK!
Studer treet en gang i måneden og skriv
ned det du ser i en dagbok. Kan du ser
noen forandringer fra måned til måned?
Disse tingene er fine å sjekke ut:
– Hvordan ser barken ut?
– Hvor tjukk har stammen blitt?
– Hvor høyt har treet blitt?
– Hvor mange grener har treet?
– Har treet blader? Hvilken farge har de?

