Här arbetar Green Tree Foundation i det torka-drabbade området Anantapur och i de
angränsande byarna i distriket Rayala Seema. Vi hjälper bönderna att plantera
ändamålsenliga fruktträd. Fruktträdsplantering har nu blivit en alternativ odling i stället för
stapelgrödor (som jordnötter). Bönder är mycket intresserade av att odla fruktträd
eftersom det är en engångsinvestering och ger en återkommande, och en regelblunden
inkomst. Fruktträdsplanteringen resulterar i mycket positiv verkan för bönderna och för
miljön. Projektet garanterar inkomst, ger arbetstillfällen, genererar ekologiska produkter,
ger mat till människor och djur förutom att träden ger skydd för fåglar och nyttodjur. Det
bidrar till den skogsarel som landet måste upprätthålla. Detta är det bästa exemplet på
skogsjordbruk med permakultur och innefattar såväl skogsträdgård som "matskog".
Vårt mål är att uppnå 25 000 träd i år. Kanske klarar vi det med din hjälp??

Green Tree Foundation har distribuerat 2000 kilo av olika grönsaksfrön till bönderna och
nu är det skördetid för bönderna! Detta pilotprojekt ger inkomst för bönderna, proteinrik
mat, fibrer och foder till boskapen. Rotsystemet på dessa grödor kväveberikar jorden,
och fungerar som en naturlig gödning för nästa säsongs gröda.

Dessa grödor odlas också som mellangröda mellan träden, som är det bästa exemplet
på skogsjordbruk, som du kommer att få se på följande bilder med nyplanterade träd och
träd med mellangröda… samt uppvuxna träd.

Så här kan det se ut när man får följa sin bonde från plantering till färdigt träd. Detta är
Gangiahs plantage. På den lilla bilden finns alla mangoplantor från Green Tree
Foundations plantskola, och på den översta bilden har man planterat ut dem på fältet. På
den tredje bilden ser man att bonden har kommit igång med mellangrödor.
Sista bilden visar hur träden kommer att se ut efter fyra år! ☺ Här står den stolta bonden,
Gangaiah framför ett av sina mangoträd. När trädet är fyra år är det fullvuxet och kan
börja sätta frukt och projekttiden är över. Du får följa "dina" träd i fyra år.

Shiva Prasad. Det kom att bli på hans plantage som NHF Swedens första träd hamnade
våren 2016. Det här är bilder från röjningsarbetet då hans mark gjordes i ordning för
mangoträdsodling. Längst ner ser du Shiva.

Var och en som planterar träd kan följa "sina" träd och "sin" bonde via googlemaps på
nätet, och se hur det går med planteringen. Bonden laddar också upp bilder så att du
kan följa projektet.
Nedan ser du just Shiva Prasads plantage på googlemaps. Man kan lätt zooma in och ut
i landskapet, och orientera sig och se precis var man är i världen.
Varje röd flagga/pin till höger bär namnet på den som har planterat träd på just denna
plantage. Det anges även hur många träd som var och en har planterat. På så sätt så
säkerställs att du vet var dina träd har planterats, vem din bonde är och därmed att dina
pengar faktiskt har nått dit de ska.
Det fjärde året är träden stora nog att kunna börja sätta frukt och projektet avslutas.

Vill du också ha ditt namn på kartan? Du kan även sätta din väns namn på kartan och ge
bort träd som en uppskattad gåva! Tänk bara på att det kan dröja lite innan din eller din
väns pin hamnar på kartan. Det beror på om det är säsong. Man kan inte sätta träd när
det är som värst torka.

I december 2016 hoppas vi få igång
Dhanunjayas trädplantering med
1000 mangoträd! Vill du vara med?
Då kommer din pin ut snabbt,
förmodligen redan i januari!

När du trycker på din bondes "plantation site" så kan du se de bilder som bonden lägger
upp med jämna mellanrum och på så sätt följa plantagen, och vad som händer med den i
framtiden. Här ser du bonden Y. Ashok Reddy, i startgropen för sitt planteringsprojekt,
och som har laddat upp en bild på googlemaps. Hans supporters kan följa honom i 4 år.

På barnens dag 14 nov 2009
planterade Green Tree Foundation
1000 träd.

