Załącznik nr 4
do siwz nr DGK-IV.271.22.2018
Zabiegi pielęgnacyjne posadzonych roślin obowiązujące w ramach realizacji pielęgnacji
gwarancyjnej.
1.1.

Nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin zielnych.

Nawożenie – wiosną,1 raz w roku;
-

rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru
składników w glebie – około 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciągu roku;

-

mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki
wymagane w poszczególnych porach roku;

-

nawożenie nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu.

Podlewanie - nowych nasadzeń tylko w miarę potrzeb.
Odchwaszczanie – 2 razy w miesiącu (od V – IX);
-

usuwać chwasty z powierzchni kory pod krzewami, wokół drzew i bylin;

-

chwasty należy usuwać tylko ręcznie;

Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – 1 raz w roku;
-

cięcie

pielęgnacyjne

drzew

polega

na

usunięciu

złamanych,

chorych

lub krzyżujących się gałęzi, usunięciu odrostów z podkładki;
-

cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku;

-

cięcie krzewów i bylin ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej
formy oraz usunięcie chorych i suchych pędów;

Kontrola zabezpieczeń drzew – 1 raz w roku;
- w każdym roku pielęgnacji należy sprawdzić czy wiązania utrzymują drzewo
stabilnie;
- taśmy sparciałe i wrastające w korę pnia należy wymienić na nowe;
- uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach należy wymienić na nowe;

- niestabilne paliki należy poprawić;

1.2.

Łąka kwietna

Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym łąki kwietnej jest koszenie.
Pierwsze koszenie należy wykonać w czerwcu lub lipcu, drugie w sierpniu bądź wrześniu.
Siano pozostawiamy na łące przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, które będą
stanowiły bank nasion do rozwoju nowych roślin. Do koszenia najlepiej użyć tradycyjnej
kosy albo wykaszarki. Nie należy używać kosiarek rozdrabiających, ponieważ utrudni to
zbiór pokosu, a po wyschnięciu siano trzeba usunąć z powierzchni łąki.
Podlewanie.
Należy zapewnić wysoką wilgotność gleby w pierwszych miesiącach po wysiewie nasion,
szczególnie w okresach suszy. W pozostałym okresie podlewanie zaleca się dopiero w
warunkach bardzo dużej suszy, gdy widzimy, że założona łąka nie będzie w stanie przetrwać
bez interwencji.
Odchwaszczanie.
Pojawiające się chwasty usuwać na bieżąco ręcznie lub kosząc kosiarką ustawioną
w

najwyższym

położeniu

tak

aby

nie

skosić

roślin

stanowiących

łąkę.

Nawożenie.
Łąka kwietna nie wymaga dodatkowego nawożenia.
Uwaga!
Wykonawca w ramach pielęgnacji łąk kwietnych jest zobowiązany do skutecznego
zabezpieczenia terenu przed zadeptaniem, na którym zostanie założona łąka kwietna. Zaleca
się okrycie/wygrodzenie/ lub inny skuteczny sposób gwarantujący prawidłowe kiełkowanie
wysianych roślin.

