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wyTyczNE DoTyc z4cEpRowADZENrA PRAC I OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY
w zwr4zKu z INWESTYCJA
Na podstawie aft. 87a ust. I ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627 z po 2n.
r.

zmianami):

,,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane r€cznie z vtykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urz4dzefi technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrgbie korzeni lub
pgd6w krzewu, przeprowadza si g w spos6b najmniej szkodz 4cy drzewom lub krzewom."
Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627 z po 2h.
zmianami):

,,W6jt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza adm inistracyin4 karp pieniginqzaz
1) usunipcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zenvolenial
2) usunigcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomo5ci;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrpbie korony drzewa.
Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. t. z 2013 poz. 627 z po

2h.

zmianami):
,rKara" o kt6rej mowa w ust. 1, jest nakladana na po siadacza nieruchomo5ci, albo wla5ciciela urz4dzefto o
kt6rych mowa w art. $ 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeieli dzialala bez zgody posiadacza
nieruchomoSci."

l.Zrbezpieczenie pni i koron drzew
o W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejqcych drzew nale|y podjq6 dzialaniamaj4ce nauwadze ochrong wszystkich czE6ci drzew. Dla
wybranych drzew naleLy stworzy6 strefy ochronne, poprzezv,rygrodzenie skupin drzew, trwalym'
widocznym ogrod:teniem.
Ogrodzenie musi miei przy,najmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowania musz4by6 rvlkonane z pionowych
i fioziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogly wytrzymy'wa6 uderzenia. Ramy naleLy wypelni6
siatk4metalow4o oczkach min. 5 cm.
Biura

Wvkonani

o

Wszystkie pozostale drzewa narahone na uszkodzenia nale|y zabezpieczy| poptzez odeskowanie.
W tyrn celu nalezy obudowa6 pnie drzew z desek do wysoko3ci pierwszych galgzi, czyli do ok. 2m, dolna
krawqdZ kaLdej deiki powinna opiera6 siE na podlozu, korzenie naleiy przykryl slomianymi matami. Pnie przed
zwr6ci 6
odeskowani em zabezpieczyl mitq slomianq trzcinow4 lub elastycznymi rurami drenarskimi. Nalezy
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powierzchnia rany powinna by6 zabezpieczona preparatem irnpregnuj4cym,
dciany wykopu w zasiEgu wystgpowania systemu korzeniowego nale\ zabezpieczyd ekranem tj.
pozostawi6 woln4 przestrzefi szeroko$ci ok.20 cm miedzy $cian4 wykopu otwartego a krawpdziq z
pr4rciptymi korzeniami. Przestrzef t4 oslonii ekranem z desek i wypelnid gruboziarnistym podlozem do
wysokoSci 40 cm poni2ej poziomu terenu, g6rn q warstwg wypelni6 ziemi4 zawierajqcq30% kompostu.
Tak zbudowan4 warstwE ochronn4 utrzymyw a6 w stanie ci4glego uwilgocenia,
w przypadku kolii,'ji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowad ekrany z grubej folii z
20 cm warstw4 ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. JeZeli przy ukladaniu przewod6w
instalacji podziemnych zaistnieje konieczno$d pracy przy korzeniach o Srednicy pnia wigkszei niL2,5 cm
stosowa6 technikg tunelow4

naleay dqzyd do.jak najszybszego zasypania wykop6w znajduj 4cych sig

w

granicach wystgpowania

systemu korzeniowego,
przed zasypaniem wykopu na skarpg naloLryl 20 cm warstwg ziemi urodzajnej,
po zasypaniu wykop6w drzewo nale Lry podlad znacznqiToi;ci4wody,
teren wok6l drzewa, kt6re utracilo cz gSd korzeni powinien byt przykryty warstwq $ci6lki.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych Drly korzeniach drzew niedopuszczalne iest:
- dokonywanie ztnianwla6ciwoSci fizykochemicznych gruntu w obrgbie systemu korzeniowego drzewaw zasiggu korony drzewa i w odleglofoi co najmniej 2m nazewnqtrz obrysu korony:
a) dokonywanie zmian wysoko6ci powierzchni terenu - gruboSci warstw gleby. Dotyczy to zar6wno dodania
warstwy gleby w obrgbie korzeni (powoduje ograniczenie ilo$ci tlenu i wody docierajqcqdo korzeni) jak i zdjEcia
wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie
szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);
b) zmian poziomu gruntu;
c) zmiany stosunk6w wodnych w glebie;
c) zaggszczenia gleby, w tym r6wnie z spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochod6w i maszyn, w tym
cigZkiego sprzEtu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilo$ci por6w w glebie, zmnieisza napowietrzenie
gleby);
d) zanieczyszczenia

gleby substdncjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,

metalami cigzkimi,

substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);

niedupuszczalne jest skladowanie i wylewanie lub wysypywanie gruntu zmieszanego z resztkami
budowlanymi ( w tym z cementem) wok6t istniejacych drzew oraznaterenprzeznaczony pod zielen.
f) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
g)wykon5nvania plac6w skladowych w zasi qgu korony drzewa;
h) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

e)

3) Szczeg6lowe wytyczne dotycz 4ce prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzach i grupach drzew:
a) wszelkie prace zwiqzane z usuwaniem istniejqcych krawEZnik6w i obrze 2y oraz wykonywaniem krawqznik6w
iobrze|y projektowanychw obrqbie drzew cennych nale?y wykonywa6 rgcznie.

4) Organizacja placu budowy. Przed rozpoczgciem prac naleiy:
- Ruch pojazd6w oraz sprzgtu mechanicznego na placu budowy w obrgbie istniej4cej i planowanej zielenie nie
moZe doprowadzil do zaggszczenia gruntu. W tym celu naleZy wykona6 drogi tymczasowe w zasiggu systemu
korzeniowego drzew poprzezulozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wi6r6w drzewnych i
przykrycie ich ptyt4 ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku koniecznoS6 przeprowadzenia maszyn
przeziabiegi koizeniowenalehy rozloLy| belki drewniute, ana nich ptyty. Technologia wykonania dr6g
tymczasowych nie moze spowodowa6 zaggszczenia gruntu.
- pozazasipgiem korony drzewai w odlegtro6ci co najmniej2mnazewnqtrz obrysukorony:
a) v,ryznaczy6 miejsce parkowania samochod6w i sprz Etu mechanicznego;
b) vly znaczyd m iej sce skladowania re sztek pobudowanych ;
c) vtyznaczyd miejsca skladowania material6w, narz gdzi, maszyn, rusztowaf;
d) wy znaczy6 miej sca lokalizacj i budynk6w tymczasowych.
Zgodno66 wykonywanych prac zpowyitszymi wytycznymi podlega6 bqdzie nadzorowi inspektora Biura

Ogrodnika Miasta

II. ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ ZIELENI

|

.Zal<ladanie trawnik6w z siewu
Na pasach zieleni, na kt6rych bpdq sadzone drzewa naleiry odtworzy6 trawnik.
Trawniki naLeLy zaklada(, zgodnie. ze sztlkq ogrodnicz4. Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub jego
fragmentem nale|y oczyScii z grtiu i zanieczyszczefi. Teren musi by6 wyr6wnany i splantowany. GruboS6
nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi6 llcm. Ziem? urodzajna powinna by6 rozScielona r6wna
warstw4 i wymieszanaz nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/l00m') . Przed wysiewem glebE nalezy uwalowad
gladkirn walem, a nastqpnie delikatnie spulchni6 grabiami. Nasionatraw wysiewad w ilo$ci 4kgna 100 m'.
Wysiew nasion krzyaowy. Siew powinien by6 dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest wysia6, gdy
gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10"C. Trawniki naleLry zaktadal w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08i5,10. Po wysiewie przykry6 nasiona poprzezprzetnieszanie zziemiqgrabiami lub walem kolczatk4lub przykryd
ziemi4ogrodow4 z dodatkiem torfu na gtEbokoS6 0,5-1cm, Po wysiewie nasion ziemia powinna byd walowana
lekkim walem w celu ostatecznego wyr6wnania i stworzenia dobrych warunk6w dla podsi4kania wody. JeZeli
przykrycie nasion nast4pilo przezwalowanie kolczatk4 mozna juZ nie stosowalwalu gladkiego.
Trawnik rnocno podlad :zraszaczem lub wgzem z dyszq rozpylqqcq strumieri wody. Bardzo istotne jest
niedopuszczenie do, przesuszenia nowo zalozonego trawnika. Pierwsze koszenie nale?y wykona6 gdy trawa
osi4gnie 8-10 cm. Scinamy 2dilbLa do wysokoSci okolo 5,5 * 6 cm, nastppne koszenie przeprowadzamy na

wysokoSi3,5-4cm.
Prowadzone prace nie mog4 wplyn46 na pogorszenie stanu technicznego trawnik6w istniej4cych. W

sytuacji, gdy kondycja lub estetyka trawnik6w pogorszy sig wykonawca zobowiqzany jest do ich
odtworzenia (przywr6cenia do stanu pierwotnego) zgodnie z povtryLszymi zaleceniami.
arniowaniem na skarpach.
caly sezon z wyj4tkiem okres6w dlugotrwalej suszy. Nie dopuszczalnejest ukladanie
Darn
jesiennym,
kiedy to wystgpuje niebezpieczeristwo pojawienie sig pierwszych
darni w okresie pohno
przygruntowych pr4rmrozk6w.
Zastosowana darn powinna odznaczal siE nastgpuj4cymi cechami:
2. pozostawad w stanie zwilgocenia,
3. posiada6 odpowiedni sklad gatunkowy ro3lin i dobr4 ich ZywotnoSci4
4. silnym przero6nigciem korzeniami mozliwie cienkiej warstwy podto?a,
5. duhqwytrrynnalo6ci4na zrywanie.
Darh nale1y uklada6 niezwlocznie na przygotowanym gruncie. NaleZy WtyczryI powierzchnig trawnika,
nastgpnie pizy jego brzegu lub na Srodku powierzchni naleby rozloiry| na calei dlugoSci, naprpZony na palikach
.rnu."k. WzdfuzsznurkJnaleLy rozpoczqdukladanie pierwszych pas6w trawnika. KahdqrozwiniEtqrolkq nale?y
dokladnie przycisn46 do podloza - za pomocg drewnianego mlotka. Kolejne kawalki naleLy ukladad 5ci6le obok
wczeSniejszyih, nuptr"mianlegle - jak cegly w murze, tak by po\qczenia pas6w w s4siednich rzpdach nie
tworzy$lednej linii, Nale2y kontrolirwad poziom plat6w trawnika iw razie konieczno6ci wyr6wnywa 6 poptzez
poOsypanie b4dZ ujgcie podlo2apod rozkladan4darni4. W przypadku stwierdzenia w darni obecnoSci chwast6w niezwiocznie nale1y priystqpi6 do ich usuniEcia. Przy wykoriczeniu krawEdzi naleLry usuwa6 catych kawalk6w
darni. Nale2y je przyiiq|ostiym nozem aby odpowiadaly rzeczywistej linii krawgdzi trawnika. Darf docisn46 do
podto7a *ui"- (po przekqtnej) celem dociSnigcia korzeni do powierzchni gleby. Ptzyktyl darri drobno
przesianym piaskiem/gleb{torfem i dokladnie rozgarnql wypelniaj4c wszelkie szczeliny.
Fo ulozeniu darri podlai tak4 ilo6ci4 wody aby spowodowa6 jej przesiqknigcie do podloza. W przypadku
jej przed
ukladania darni na skarpach o pochylo6ciach wiEkszych niz 30% konieczne jest zabezpieczenie
osuwaniem koleczkami w odstgpach 1x1 m.
Trawnik dopuszcza sig do uZytkowania po ok. 3 mies. od zaloaenia.

2. Zal<ladanie trawnika
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Pielggnacja doty czqca trawnik6w polega na:
- poOt"waniu .orp.osronym strumiepiem wedlug potzeb otazw okresach suszy

zapottzebowanie traw na wodg jest bardzo wysokie (sigga 2-3-4 litr6w
na metr kwadratowy) i jest najwi gksze w
okresie intensywnych przyrost6w (wiosn{. Przy podlewaniu gleba powinna
by6 zwililona na glgbokos6 okoio 10-

15 cm, gwarantuje to wla6ciwy rozioj systemu korzeniowego traw na wi
Ekszej glqboko$ci. zbyt plytkie
wyksztalcenie sig systemu korzeniowego czynitrawnik bardzouirazliwym nu
rurrg,
niekizystne w
przypadku teren6w miejskich w bezpo srednim. s4siedztwie jezdni, ptniewaz
"o;Jsiuararo
rafn.
szczeg6lnie nara Lone na
wysychanie. Podlewanie w miarg potrzeb,lecznie mniej niZ 2x w miesi4cu.
- aeracji - mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez nakLuwanie)
- wertykulacji - pionowym nacinaniu zbitq darni w celu napowietr
zenia, powinnaby1przeprowad zana l4cznie z

wygrabianiemzbutwialychszzczqtk6wro$linnych.
- koszeniu - minimum 2x w miesi 4cu od IV-X
Pierwsze koszenie wykonuje sig kiddy trawa uro6nie na wys. 10 cm, skracamy j4
do ok,6 cm i potem nastgpne w

okresie wegetacji.

W mie$cie kosimy trawnik 2 tazy w miesi4cu. ostatnie koszenie przeprowad zamy na pocz4tku listopada.
Powinno by6 ono nieco dluzsze (zostawiamy ildibta o wysokosci 5-6 cm), tak aby
trawa mogl a zmagazynowa1
energiq na zimp' Nie nale2y kosi6 mokrego trawnik a,'po przycinaniu ialezy iebra1
*rryitki" po"rortulos"i.
Zapobiegnie to tworzeniu sig pr6chnicy i rozrostowi mchu.
- nawoieniu 3-4 r ,My w sezonie wegetacyjnym, zaczynajqc od korica marca. Nalezy uhywa| mieszanek
nawozowych wieloskladnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy6 siE nawozem-dolistny
m (zwlaszcza
na wiosng w celu szybkiego zazielenie'iiia) W pizypadku nawozO * rtuly"h nie nawozimy
nigdy mokrego
trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sig nawozu-do trawy i przypalenie ro3lin.
Jezeli nawoziiismy trawnik
mokry nawozem stalym, naleLy po nawozeniu trawnik bardzo Ao{luani" podla6. przy nawo1eniu
nawozami
wolnodzialaj4cymi (typu osmocote) nie naleby ich stosowa| zbyt p6 Lno oraz nie naleiry
dopuszcza6 do
przeschnigcia trawnika' Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy po
Zniel nri do polowy
sierpnia. Zbyt p6 hne nawohenie nawozami zawieraj4cymi du2e dawki azotu prowadzi do
zmniejszenia
mrozoodporno$ci. Podczas suszy r6wnie L naleLy ograniczy| nawozenie.
- odchwaszczaniu, usuwaniu mch6w i szkodnik6w ( Po drugim koszeniu przy duhym zachwaszczeniu nalezy
rozpylil selektywny Srodek chwastob6jczy przeznaczony do mlodych trawnik- 6w. po 4-5 koszeni ach nale zy
rozpylil 6rodek do zwalczania chwas't6w dwuli Sciennych)
- piaskowaniu, w celu rozlwfinienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzen ia traw do krzewien ia. Zabieg
wykonujemy suchym piaskiem Srednioziarnistym.
- grabieniu w celu usunigcia ztrawnika wigkszych zanieczyszczeri: liSci, fragment6w organicznych,
Smieci oraz
trawy Sciqtej przy koszeniu.
- wapnowaniu, w celu odkr,vaszenia podloha i polepszenia wzrostu trawy (utratwia to walkE m.in. z mchem
rosnqcym w$r6d trawy)' Wapnowanie malymi dawkami mo zemy przeprowadzi|praktycznie o kazdej porze roku,
ale najlepiej wybrai okres powegetacyjny- jesienny. Stosowa6
tylko ligodne nawozy *pgiuno*" np.
^oinu
dolornit lub kreda.
- wyr6wnywaniu i uzupelnianiu ta Smy na granicy trawnika i nasadzen zkrzew6w i bylin.
- uzupelnianiu brak6w w trawnikach - nalely uzupelnii braki w powierzchni trawnik6w w kaZdym roku

pielqgnacji.

Prace pielegnacyjne powinny byc wykonywane przezokres 36 miesigcy przynajmniej razw tygodniu (lub
czesciej jesli osoba prowadz4ca pielggnacje uznato zakonieczne). Srodki ochrony roilin stosowane do

zwalczania chor6b i szkodnik6w nie mog4 stwarzac zagrohenia dla os6b znajdujqcych sig w s4siedztwie
pielegnowanych roSlin.

WYTYCZ.{E WYKONYWANIA
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PIEL4GNACJI NASADZEN T<NZNWOW

1.

Przygotowanie podlo2a dla krzew6w.
Jako pierwsze nale?y przeprowadzic prace przygotowawcze polegaj4ce na usunigciu z
podlola, gruzu, zanreczyszczef, resztek budowlanych, ewentualnych pniak6w i korzeni
usunigtych drzew itp.
Przed przyst4pieniem do wykonywania nasadzefl roSlinnych g lebg naleLy przygotowa6 i
uprawid poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego.
Dla nasadzeri grupowych istniejqce podloZe usun4i i zastqpil je odpowiedni1 2yzn4 ziemiq
ogrodniczq, warstw4 gruboSci 30cm. Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podloZe
pozostate po usunigciu wierzchniej warstwy gleby przekopai na glgboko56 co najmniej 20crn.
Gleba dowieziona (wierzchnica) stosowana pod nasadzenia i uprawy gleby istniej4cej musi
pochodzid zzatwierdzonego 2r6dla i spelnia6 ponizsze wymagania:
' przydatnoSi musi zostac potwierdzona ptzez laboratorium przy Okrggowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej,
. frakcja ilasta 5-30o/o / f. splawialne 5-600/o,
. pH6.0-7.5,
, zawarto11 substancji organicznych w suchej masie powy2ej 4an,
. chlonnoSi nie mnieiszaniL25o/o,
. struktura gruzelkor,vata,
. nrininralna zawartoi1 kamieni (Srednicy do 30 mm),
. brak zanieczyszczefi, nasion, korzeni, obcej materii,
. wolna od chwast6w.
JeZeli gleba jest zby zwigzlanale?y doda6 piasku a do gleby piaszczystej -zwietrzatej gliny.
W obu przypadkach do 1 metra szeSciennego gleby nale|y dodai % metra szesciennego ziemi

konipostowej.
Podloze powinno byi wyr6wnane tak, by po posadzeniukrzew6w i wykoriczeniupowierzchni
teren byl 3cm ponizej otaczaj1cych nawierzchni. Teren nale?y wyprofilowal wraz z nadaniem
odpowiedniej d la nasadzefi s truktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien byi tak
przygotowany, aby byia pewnoS6,2e nie bgdzie na nim stagnowala woda.
2. Wymagania dotyczace materialu roSlinnego:
Material ro6linny zakupiony przez wykonawcg powinien posiada6 odpowiednie cechy
jako6ciowe i zdrowotne i tak:
KRZEWY

-

og6lne wymagania:

Cechv og6lne
7-,amawiany material rorSlinny spelniaj4cy najwyzsze wymagania jakoSciowe powinien byd
w szczeg6lnoSci:
1. opatlzony etykiet4,
czysty odmianowo,
3. plowadzor.ry w tlakcie wieloletniego cyklu plodukcyjnego,
posiadai zdlewniale pgdy wyrastaiqce nie wyle.i niZ 10 cm nad szyjk4 korzeniow4,
zahartowany,
6. plawicllowo uformowany zzachowanientcharaktelystycznej dla gatunku iodmiany wysoko5ci, szerokoici i
diugoSc i pgd6w, r6wnomiernie rozkrzewiony zw afiy,

2.

4.
5.
7.
8.
9.

zdlowy, wolny od szkodnik6w ipatogen6w,
pozbawiony ran i Slad6w po Swie2ych cigciach,
bez uszkodzeri mechanrc

10. bez martwic, zmarszczen i pgknigi kory.
Cechy systemu korzeniowego

Zamawiany material roSlinny spelniaj4cy najwyZsze wymagania jakoSciowe powinien posiadad system
korzeniowy:
11. skupiony, zwafty, silnie przeroSnigty, prawidlowo lozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystgpowad liczne korzenie drobne, nie przesuszony,

12. odpowiedni gabarytowo, dla krzew6w zbrylq zabezpieczony tkanin4 rozkladajqcq sig najp6Zniej w p6ltora
roku oo oosadzeniu.
Cechv cze6ci nadziemnei
Zamawiany material roSlinny spelniaj4cy najwyzsze wymagania jakoSciowe powinien posiadad formg:
13. w peini uformowan4 irozgalgzion4o konstlukcji charakterystycznej dlaodmiany bqdZ gatunku,
14, o barwie li6ci/igiel typowej dla odrniany; liScie nie powinny byi zwigdnigte, zwijajqce sig, z plamkami i
nienolmalnymi odbarwieniami,

|5.

r6lanecznikiiazalie musz4 mied wyksztalcone pEki,
16. p4ki kwiatowe i liSciowe powinny byi zdrowe, bezoznak zasychania,

17.

dla krzew6w Zywoplotowych spec.ialnie prowadzona, r'6wnomiernie mgeszazon} od gruntu.

Wykaz Darametr6w opisuiacych krzew
KaLde zamawiany krzew powinien byd opisany wg nastgpujqcych jednoznacznie go ohreSlaj4cych
parametr6w:
18. nazwa laciriska i polska,
19. wysoko6d krzewu bezbryly np. 30-35cm,35-40cm, itd.,
20. szeroko3d krzewu np.60-100, 100-150, itd.,
21. minimalna ilo5d prrzesadzef roSliny w plocesie szk6lkowania np. x2,x3, itd.,
22. forma sprzeda2y (roSlina zbrylq czy roSlina w pojemniku, naleZy poda(, wielkoSd pojemnika w litrach np.
c3, c5 itd.),
23. wysoko3d pnia rv przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materialu wykarlczajqcego
powierzchnig pod krzewani do najnizszego pgdu, np. 100-l25cm, 125-150 (dla krzew6w forrn piennych),
24. soliter(roSlinaprowadzona wszk6lcejako material swobodnierosnqcy, o pokroju wlaSciwym dla
gatunku i odrniany - krzew symetryczny i r6wnomiernie zaggszczony min. trzy razy szk6lkowany), czy
krzew 2ywoplotowy - stosujemy w przypadku wskazania szczeg6lnej formy zastosowania,
25. oznaczpnie pokroju - forma pienna (Pa) czy naturalna (N).
26. dla krzew6w fbrmowanych ksztalt np. forma kuli. stoZka. soirali itn.
Pozostale uwagi

27. na\ely sadzid material roSlinny w pojemnikach, w okresie bezlistnyrn mozna stosowa( krzewy z brylq
ko rzen io wq (doty czy krzew6 w iSc iastyc h niezimo zie lo nych),
28. krzewy sadzone w jednogatunkowych glupach oraz jako okrywowe powinny mied zblizone wielkoSd i
I

pokr6j,

29. dla nasadzefi pojedynczych

i

grupowych naleZy stosowai klzewy soliterowe minirnum trzy krotnie

szk6lkowane,

30. do

nasadzeri okrywowych stosowad krzewy minimum dwa razy szk6lkowane posiadaj4ce minimum trzy
dobrze rozkrzewione pgdy g.l6wne z typowymi dla odmiany rczgalgzieniami (dla Cornus mas, Crataegus
coccinea, Eleagnus a ngustfolia, Hippophae rhamnoides, S ambucus nigra dopuszcza s ig d wa d obt'ze
rozkrzewione pgdy gl6wne),
31. krzewy pienne muszq miei prawidlowo wyksztalcon4 korong skladaj4cq sig z minirnum trzech dobrze
rozkrzewionych pgd6w g16wnych,

Material roSlinny wymaga akceptacji Biura Ogrodnika Miasta.

3. Sadzenie krzew6w.
Je\eli bryly roSlin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryskai lub zanurzye do wody. Zanurzenie nie powinno jedriak
spowodowad rozplynigcia sig bryly.
Podczas przenoszenia roSlin nalezy chwytad za pojemnik.
Miejsce sadzenia - powinno byl wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj4 projektow4.
Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowad. W tym celu trzeba wykopai d6l o Srednicy
co najmniej dwa razy wigkszej niZ Srednica pojemnika w kt6rym uprawiana byia ro5lina. Jego
gladkie (zwlaszcza gdy gleba jest c igzka gliniasta), d obrze jest
Sciany nie p owinny b

ponacinad

je

yi

lopat4. Powierzchnie pod krzewy nale?y wyt62y| czrn4 geowi6knin4 typu

,,agrowl6knina do Sci6lkowania", aby posadzid krzewy naleLy naciq1 otwory w
agrowl6kninie. Na clnie doiu nale|y zaloLyd drenuZ gruboSci 45 cm z drobnych kamieni,
zwiru (mozna z niego zrezygnowal tylko jeSli gleba jest lekka i ma przepuszczalne
podglebie).
Doly naleZy wykona,6 bezpoSrednio przed przybyciern roSlin na miejsce budowy. Dolki pod
roSliny powinny miei wielkoSd 1,5 razy wigksz4 ni2 pojemnik i zosta6 zaprawione w caloSci
ziemi4 ur o dzajn4 z do mieszk4 hydro2e lu.
Pora sadzenia - jesieri lub wiosna (dopuszcza sig sadzenie w olcresie letnim pod warunkiem
zwigkszenia krotnoSci pod lewania).
Krzewy sadzil tak glgboko, jak rosty w pojemniku, ale w rniejscu sadzenia powinny znaleLc
sig o 5 cm glgbiej, niZ og6lny poziom gruntu poniewaZ wok6l krzewu nalezy uformowad misg
tej gtgbokoSci. Krzewy w skupinach naleZy sadzic w ,,piatkg".
Po umieszczeniu bryly w dole nale?y usun4i wszystkie materialy i elementy zabezpieczaj4ce
brylg. Pozostawiona mo|e by6 tylko juta. Woln4 przestrzeh wok6l bryty nale|y uzupelni6 w
dolnej czg(,ci martwic4, posp6lk4, zwkem, piaskiem, a w g6rnej czgSci (tj. od ok. 60 cm)

ziemiq urodzajnq. Do zasypywania korzeni nale?y ulywa1 ziemi sypkiej, kt6ra latwiej
wypelnia przestrzenie migdzy nimi. Po napelnieniu okolo polowy dotu nale?y ziemig lekko
udeptai. Po calkowitym napelnieniu dolu ziemig ponownie udeptad a powierzchnig ziemi
wok6l krzew6w uformowad w miskg o Srednicy r 6wne_i Sredniclr dolu. nastgrnie obficie
podlai. Przy pierws:zyrn podlaniu nalezy zastosowa6 podw6jnq dawkg w celu zamulenia i
wypelnienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i
ulatwienia re generacj i korzeni.
Powierzchnig m is)r przykryd warstwq m ulczu - przekompostowanej $redniomielonej kory,
przy czymwok6l pnia jej mi42szo!;6 powinna wynosii zero.
Nie naleiy sadzid krzew6w w obrgbie skrajni drogowej (w odleglosci 0,5 m od
krawginika)-narotniki kwadrat6w zieleni wchodz4cych w skrajnig naleiy wySci6lkowad
ko14, a krzewy przycinai do linii skrajni.

4. Pielesnacia krzew6w.
Pielggnacja po posadzeniu polega na:

.

regularnym podlewaniu (wg potrzeb ina kazde wezwanie Zamawiaj4cego nie mniej nD
12 razy w okresie wegetacji, w okresie suszy czg$ciej), systematyczne nawadnianie roSlin
jest warunkiem ich prawidlowego wzrostu i zdrowej kondycji. CzgstotliwoSi podlewania
molnaokreSlid jedynie szacunkowo, poniewa?zale?y to w gl6wnej mierze od
temperatury i wilgotnoSci powietrza, naleLy monitorowad stan roSlin sprawdzajqc czy nie
wykazujqoznak braku wody, czas i odstgpy monitorowania ro5lin i podlewanianaleLy
uzaleLnic od warunk6w atmo s fervc znv ch.

Typ roSlin

Wymagana glgbokoS0
nawodnienia [cml

IloS6 wody[/m2]

krzewy

30

60-70

CzgstotliwoSd

nodlewania [dnil
t5-20

W okresie silnego naslonecznienia podlewanie nale2y przeprowadzai w godzinach porannych do
godz.9.00 lub popoludniowych po godz. 17.00. W okresie suszy drzewa nale2y podlewai
codziennie.

.

kontrolowaniu stanu zdrowia roSlin w celu wczesnego wykrycia objaw6w chorobowych i
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi;
. cigciu korekcyjnym maj4cym na celu usuwanie obumarlych czgi,ci roSlin oraz
prawidlowe uksztaltowanie pokroju przewidzianego w projekcie. NaleZy zwr6ci6 uwagg aby

cigcia nie zdeformowaly ksztaltu nasadzefi (cigcia pielggnacyjne - wg potrzeb i na kaLde
wezwanie BOM).
. cigciu formuj4cym, kt6re nale?y przeprowadzal raz w ci4gu roku w zaleZnoSci od
warunk6w atmosferycznych. Termin cigcia nale?y d ostosowa6 do p anuj4cych warunk6w
zgodnie ze sztukq o grodn icz4.

.

odchwaszczaniu rgcznym oraz spulchnianiu ziemi (chwasty nie mog4 wplywac na
prawidlowy wzrost roSlin) - wg potrzeb in a kuhde wezwanie BOM - minimum 2 x w
miesi4cu przez caly nkres wegetacji),
r nawozeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okrggowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
wg potrzeb i na ka2:de wezwanie BOM - minimum I x wiosn4, nawozami mineralnymi o
przedluhonym dzialaniu przez 6 m-cy (typu Osmocote - przy zachowaniu dawkowania
zgodne go z zaleceniami producenta),
. uzupelnianiu wykoriczenia powierzchni pod krzewami (nowo posadzonymi i istniej4cymi)
odpowiedni4 Sci6tk4. Dosypywanie kory nale|y przeprowadzadw okresiewiosennym,w
dalszej czg1ci sezonu stale monitorowai jej poziom i uzupelnia6 ewentualne braki wg potrzeb
inakalde wezwanie BOM.
. uzupelnianiu ubytk6w - wg potrzeb i na kaZde wezwanie BOM,
. wymianie roSlinL uschnigtych i uszkodzonych, suchych, obumieraj4cych, chorych,
nieestetycznie wyglqdaj4cych, przemarznigtych, zniszczonych w wyniku wandalizmu rtp. (wg
potrzeb inakaiLde wezwanie BOM, zzachowaniem parametr6w jak w specyfikacji),
. usuwaniu odrostdw korzeniowych (wg potrzeb inakuhde wezwanie BOM).
. porz4dkowaniu terenu (usuwaniu Smieci, przedept6w) - wg potrzeb i nakuhde wezwanie
BOM,
. zabezpieczaniu ro$lin nazimg.
W przypadku 'przemarzniEcia ro$lin Wykonawca jest zobowr4zany wymieni6 material
roSlinny na wlasny kosztz zachowaniem parametr6w jak w specyfikacji.
Srodki ochlony roSlin stosowane do zwalczania chor6b i szkodnik6w nie mog4 stwarzac
zagroaenia dla os6b znajduj4cych sig w s4siedztwie pielggnowanych roSlin.

