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Τα οφέλη της οικολογικής τεχνολογίας εξοικονόμησης νερού Groasis 

 
Το παρόν έγγραφο καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας οικολογικής 
εξοικονόμησης νερού Groasis για τη φύτευση δέντρων ή/και λαχανικών. 
  
Η οικολογική τεχνολογία εξοικονόμησης νερού Groasis είναι η μόνη τεχνολογία που σας 
επιτρέπει να φυτέψετε ένα παραγωγικό δέντρο με 4 λαχανικά ταυτόχρονα, ή ένα δέντρο με 4 
θάμνους / λουλούδια ενώ εξοικονομείτε νερό 
• Η παραγωγή λαχανικών σε συνδυασμό με το παραγωγικό δέντρο βοηθά τον καλλιεργητή να παράγει 
εισόδημα με το οποίο μπορεί να προμηθευτεί το κουτί και να παράγει τρόφιμα για κατανάλωση. Το 
παραγωγικό δέντρο είναι το καταλειπόμενο "κεφάλαιο". 
• Η φύτευση ενός γηγενούς δέντρου με 4 θάμνους / λουλούδια μειώνει δραστικά το κόστος των έργων 
αποκατάστασης οικοσυστημάτων. Κανονικά, τα έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων φυτεύουν 
περίπου 1.100 δέντρα ανά 10 στρέμματα, εκ των οποίων το 20% επιβιώνει. Τα 220 δέντρα που 
απομένουν πρέπει να παλέψουν για να επιβιώσουν. Εάν ένας καλλιεργητής φυτέψει 250 δέντρα με το 
«κέλυφος φυτού» Growboxx, με 4 θάμνους / λουλούδια σε κάθε δέντρο, το 90% θα επιβιώσει. Αυτό 
σημαίνει ότι 225 αυτόχθονα δέντρα θα αναπτυχθούν γρήγορα. Ο καλλιεργητής έχει επίσης 900 
θάμνους / λουλούδια. Συνολικά, διαθέτει 1.125 πρωτοποριακά φυτά που σύντομα θα εποικίσουν την 
περιοχή. Η τεχνολογία οικολογικής εξοικονόμησης νερού Groasis προσφέρει υψηλότερο ποσοστό 
επιβίωσης δέντρων, θάμνων και λουλουδιών, σε συνδυασμό με δραστική μείωση του κόστους σε 
σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους φύτευσης. 
 
Η οικολογική τεχνολογία εξοικονόμησης νερού Groasis επιτρέπει τη φύτευση οποιουδήποτε 
φυτού όλο το χρόνο, σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε οποιοδήποτε κλίμα, με ποσοστά επιβίωσης 90 
έως 95% και κατά μέσο όρο 30% ταχύτερη ανάπτυξη 

 Πάνω από 90 έως 95% ποσοστό επιβίωσης, οπουδήποτε σε οποιοδήποτε κλίμα; 
 Για οποιοδήποτε δέντρο, οποιοδήποτε λαχανικό, οποιοδήποτε φυτό έως και 30% ταχύτερη 

ανάπτυξη;  
 Φύτευση σε οποιουδήποτε έδαφος, επίσης σε βράχους.  
 Όλο τον χρόνο φύτευση. δεν έχει σημασία πόσο ζεστό, ή πόσο κρύο;  
 Όλο τον χρόνο φύτευση σημαίνει όλο το χρόνο ίση ανάγκη ροής εργασίας; 
 Βέλτιστη χρήση του φυτωρίου επειδή δεν υπάρχει φύτευση μόνο σε περίοδο αιχμής; 

 
Η οικολογική τεχνολογία εξοικονόμησης νερού Groasis χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερο νερό 
από την άρδευση στάγδην, εξοικονομώντας έως και 99% για τα δέντρα και έως και 75% για τα 
λαχανικά, χρησιμοποιώντας έτσι πολύτιμους πόρους για βιώσιμη διαχείρηση των υδάτων 

 Πάνω από 99% λιγότερη χρήση νερού με δέντρα;  
 Πάνω από 75% λιγότερη χρήση νερού με λαχανικά; 
 Εάν χρησιμοποιηθεί πριν από την εποχή των βροχών: αυτοπληρούμενο με νερό. μηδενική 

χρήση νερού;  
 Ούτε αντλίες, ούτε χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. καμία χρήση σπάνιων υπόγειων υδάτων;  

 
Η οικολογική τεχνολογία εξοικονόμησης νερού Groasis είναι ένας οικονομικά αποδοτικός 
τρόπος (εξοικονόμηση σε ακριβά συστήματα άρδευσης στάγδην, νερό και λίπασμα) για να 
μετατρέψει τις ερημικές περιοχές σε παραγωγικές 

 Φθηνό; προσιτό;   
 Δεν απαιτούνται ακριβές ενεργειακές εγκαταστάσεις για επενδύσεις.  δεν απαιτείται υποδομή 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας; 
 Δεν απαιτούνται σωλήνες μεταφοράς νερού και σωλήνες άρδευσης στάγδην;  
 Γενικά οι νέες λύσεις είναι ακριβότερες από την παραδοσιακή μέθοδο. Η οικολογική 

τεχνολογία εξοικονόμησης νερού Groasis προσφέρει τον σπάνιο συνδυασμό χαμηλότερου 
κόστους και πιο βιώσιμων τεχνικών. 
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 Η αύξηση της αξίας της, επί του παρόντος, άχρηστης γης, δημιουργεί τις εξασφαλίσεις για τη 
χρηματοδότηση έργων;  

 
Οι εφαρμογές τεχνολογίας οικολογικής εξοικονόμησης νερού Groasis είναι ατελείωτες. από 
μεγάλα κυβερνητικά έργα αναδάσωσης και ιδιωτικά προγράμματα, έως μικρές αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και κήπους λαχανικών καταναλωτών 

 Η φύτευση μπορεί να εκβιομηχανιστεί. Η φύτευση μεγάλης κλίμακας γίνεται βιώσιμη; 
 Για (μεγάλη) επαγγελματική χρήση έργου, μπορεί να χρηματοδοτείται από τον χρήστη, την 

τράπεζα ή τον επενδυτή; 
 Για αγροτική οικογενειακή χρήση. χρηματοδοτείται από ΜΚΟ ή κυβερνητικά γεωργικά 

προγράμματα; 
 Για χρήση από τους καταναλωτές σε ξηρή κηπουρική ή εγχώρια παραγωγή βιολογικών 

τροφίμων; 
 Εύκολο στην εφαρμογή σε υπηρεσίες μικρο-πιστώσεων. υψηλά έσοδα για τους χρηματοδότες; 
 Χαμηλού κόστους μεγάλης κλίμακας αποκατάσταση οικοσυστήματος δυνατή σε συνδυασμό 

με εποικιστικά δέντρα; 
 Οι Πόλεις μπορούν να ανακτήσουν μεγάλα δέντρα ή πράσινο σε επίπεδο δρόμου ή προαστίων. 

επίσης για πάρκα 
 Εύκολο στη χρήση σε κεκλιμένες πλαγιές, οδογέφυρες ή για την πρόληψη χιονοστιβάδας σε 

χιονοδρομικά τμήματα; 
 Μεγάλης κλίμακας στερέωση αμμωδών περιοχών για την πρόληψη ζημιών από καταιγίδες; 
 Αυτή η μικρο-προστασία καθιστά δυνατή τη φύτευση δέντρων σε κοινοτική γη;  
 Groasis Telescoprotexx επιτρέπει τη φύτευση σε συνδυασμό με ζώα βόσκησης; 

 
Επίσης 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 10 φορές επαναχρησιμοποιήσιμο «κέλυφος φυτού» 
Groasis Waterboxx® από πολυπροπυλένιο. 
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιοδιασπώμενο «κέλυφος φυτού» Groasis Growboxx® 
μιας χρήσης από χαρτοπολτό; 
• Εύκολο στη χρήση. δεν απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση για τους χρήστες; 
• Το Groasis capillary drill κάνει πανομοιότυπες τρύπες φυτών σε υψηλή ταχύτητα; 
• Το Groasis Terracedixx αυξάνει τη διείσδυση όμβριων υδάτων από 25% σε 90%. 
• Εύκολη, δωρεάν εφαρμογή με δυνατότητα λήψης με συλλογές φωτογραφιών και εγχειρίδιο 
σε 10 γλώσσες; 
 

Επιτυχημένη τεχνολογία οικολογικής εξοικονόμησης νερού Groasis 
Από το 2010 φυτεύουμε Waterboxxes και Growboxxes με πολύ καλά αποτελέσματα, σε όλο τον κόσμο.  
Σε αυτόν τον σύνδεσμο Μπορείτε να βρείτε 50 επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι η 
Τεχνολογία Οικολογικής Εξοικονόμησης Νερού Groasis είναι σε θέση να φυτέψει παραγωγικά δέντρα 
σε υποβαθμισμένες περιοχές χωρίς να χρησιμοποιεί άρδευση. Η ικανότητα εξοικονόμησης νερού της 
οικολογικής τεχνολογίας εξοικονόμησης νερού Groasis σε σύγκριση με την άρδευση στάγδην είναι 
πάνω από 90%. 
 

 
 

Κατεβάστε το εγχειρίδιο φύτευσης στην εφαρμογή Groasis στο Κατάστημα Google ή Apple store 
 


