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Засаждането на Пауловнията не се отличава съществено от засаждането  на другите
видове дръвчета.Копаят се по-дълбоки от нормалното,което  позволява на нови корени
да проникнат по-лесно и по-дълбоко…
 Саденето на пауловнията започва след приклучване на вегетацията и  окапването на
листата,обикновено от началото на месец ноември до средата  на месец април.В
по-северните райони на страната е желателно  пауловнията да се засади след
преминаването на големите зимни студове.
 Когато почвата е по-тежка, глинеста, студена и неплодородна, ямките  трябва да са
по-широки и по-дълбоки. Големината им трябва да позволява  свободното разполагане
нa корените без прегъване, сбиване или  преплитане.   На дъното на дупката се поставя
рохка почва,6-8 кг. угнил  оборски тор и по 80-100 гр. суперфосфат и калиев
сулфат,които се  рзмесват много добре.По време на самото засаждане корените на 
дръвчетата се покриват с влажна слама, сено, чували или пръст, за да  се предпазят
от директното облъчване отслънчевите лъчи. Подготовкатана  корените се състои в
отстраняване на засъхналите, силно наранените или  счупените. Реже се до здрава
тъкан, отрезите се правят  гладко.Минералните торове не трябва да са в контакт
скореновата  система.Това се постига като между внесените изкуствени и естествени 
торове се внася около 3-5 см.поча от горният почвен слой,който се явява  като слой
изолация,разположен между корените и торовете… Дълбочината на  засаждане е
същата на която пауловнията е била в разсадника.
 Поливане на пауловнията след засаждане.
 Обилното поливане след засаждането на пауловнията е от съществено  значение за
доброто прихващане и стартиране на младите фиданки.При  първата поливка трябва да
се „изгони“ целият въздух между корените.Може  да го постигнете само с обилно
поливане-минимум 30-40 литра вода на  дърво.През първите 1-2 месеца насаждението
се полива през 8-10 дни (в  зависимост от почвената влажност и падналите валежи).
 Използването на течни торове веднъж месечно през първият вегетационен  сезон
значително подобрява доброто развитие и растежът да дръвчетата  пауловния.
 Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете
източника:(Овощен разсадник „ЕЛИТ“- http://www.razsadnik-elit.com )
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