ZIELEŃ
Uwzględniając lokalizację obszaru opracowania oraz analizując warunki siedliskowe
terenu opracowano poniższe zestawieni roślin projektowanych. Gatunki drzew i krzewów
dobrano tak, aby ich owoce stanowiły pożywienie dla ptaków, ssaków i owadów bytujących w
najbliższym sąsiedztwie. Nasadzenia roślin opracowano w taki sposób, aby podkreślić podział
funkcjonalny obiektu, zaakcentować istotne i reprezentacyjne miejsca. Gatunki wybrano
kierując się aspektem fenologicznej zmienności oraz małymi wymaganiami siedliskowymi.

Tabela 1. Zestawienie roślin do nasadzeń.
DRZEWA LISCIASTE

Nazwa łacińska
Nr
Nazwa polska

1.

Betula utilis
‘Doorenbos’

Ilość
projektow
anych
roślin

3 szt.

Parametry i opis

Pa 180-200 / obw.14-16

Brzoza pożyteczna

Pa 180-200 / obw.14-16
Prunus serrulata
2.

‘Royal Burgundy’
Wiśnia piłkowana

2 szt.

Małe, pięknie kwitnące, ciemno
ulistnione drzewo o charakterystycznej
odwrotnie stożkowatej koronie. Kwiaty
purpuroworóżowe, pełne, pachnące,
V. Nie zawiązuje owoców.

Zdjęcia

KRZEWY LIŚCIASTE
Nazwa łacińska
Nr
Nazwa polska

3.

Berberis
thunbergii 'Green
Carpet'

Ilość sztuk/
rozstawa

Ilość sztuk na
planie

Parametry i opis
Zdjęcia

Pojemnik C1

2/m2

42

berberys
Thunberga

Niski, ciernisty krzew o długich,
przewieszających się pędach.
Dorasta do 1 m wys. przy 1,5 m
szer. Liście jasnozielone. Jesienią
przebarwiają się od żółtego do
szkarłatnego.

Cechy jakościowe jakim powinien odpowiadać zastosowany materiał roślinny:

•

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkółkarskiej.

•

Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokości,
szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione.

•

Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń
mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki
oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia.

•

System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny.

•

Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową być
uprawiane w pojemnikach.

•

Rośliny kopane z odkrytymi korzeniami powinny być przynajmniej dwukrotnie
przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze wykształconym systemem korzeniowym.

•

Korzenie muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem i przemrożeniem od momentu
wykopania roślin w szkółce do czasu sadzenia.

Niedopuszczalne wady materiału roślinnego:

•

uszkodzenia mechaniczne roślin,

•

ślady żerowania szkodników,

•

oznaki chorobowe, niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia),

•

więdnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

•

martwice i pęknięcia kory,

•

nienaturalne deformacje,

•

zła konstrukcja korony (konkurujące przewodniki), korony jednostronne, asymetryczne

•

uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

•

uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

•

uszkodzenia pni drzew.

Wykonanie trawników
Mieszanki traw trawniki parkowe, norma wysiewu 30g/m2 w terenie płaskim oraz
40g/m2 na skarpach.
1. Lolium perenne życica trwała 20% udziału nasion
2. Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kępkowa 30% udziału nasion
3. Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona rozłogowa 15% udziału nasion
4. Festuca ovina duriuscula kostrzewa owcza szczeciniasta 15% udziału nasion
5. Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowa 20% udziału nasion
RAZEM: 100%.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony
w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3
cm nad terenem,
− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem –
kolczatką lub zagrabić,
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 3 kg na 100 m2,
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.

Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników

powinno być wykonane z 1-miesięcznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski
można przyjąć pierwszą połowę października),
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu,
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy
od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększają c dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

