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Zasady wykonywania i pielęgnacji nasadzeń krzewów 

1. NASADZENIA 

1.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia: 

a. wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego; 

b. przekopanie gruntu na głębokość ok. 25 cm w zależności od warstwy gleby – bez naruszania 

podglebia (prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie); 

c. wyrównanie powierzchni; 

d. nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi – grubość 5 cm, 

obniżona w stosunku do krawężnika o 3–5 cm. 

1.2 Sadzenie krzewów: 

a. przygotowanie dołów do nasadzeń krzewów zgodnie z projektem (wielkość dołów należy 

dostosować do wielkości korzeni – doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze  

w stosunku do wielkości bryły korzeni krzewów); 

b. całkowita zaprawa dołów ziemią urodzajną; optymalny skład granulometryczny 

i właściwości ziemi urodzajnej to: 

- materia organiczna ≤ 7%, 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%, 

- zawartość fosforu > 20mg/m², 

- zawartość potasu > 30 mg/m², 

- kwasowość pH 5,5–6,5; 

Jeśli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasek, zaś do gleby piaszczystej – zwietrzałą glinę. 

c. sadzenie krzewów powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni. 

1.3 Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: 

a. nawodnienie krzewów – zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie przerośniętego, zbyt 

zagęszczonego sytemu korzeniowego (w razie konieczności); 

b. umieszczenie krzewów w dołach z uwzględnieniem:  

c. minimalnej odległości krzewów od wewnętrznej krawędzi trawnika 40-60 cm, 

d. zachowaniem minimalnej odległości sadzenia krzewów od pni drzew 50 cm; 

e. przysypanie korzeni ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rośliny rosły w szkółce; 

f. dociśnięcie ziemi wokół krzewów; 

g. podlanie krzewów po posadzeniu minimum 5 l pod każdy krzew. 
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1.4 Mulczowanie korą: 

a. usunięcie ze ściółkowanej powierzchni chwastów wraz z korzeniami i innych zanieczyszczeń; 

b. ukształtowanie brzegów mis i skupin; 

c. wysypanie i równomierne rozłożenie kory: 

- warstwa kory powinna mieć grubość 5–7 cm, a powierzchnia wykorowanej rabaty powinna 

być obniżona w stosunku do krawężnika o 3–5 cm, 

- kora musi być średnio lub drobno mielona, 

- kora nie może być wymieszana z zanieczyszczeniami np. drewnem itp.; 

d. uprzątnięcie terenu prac i wywiezienie zanieczyszczeń nie później niż w dniu prac. 

2. PIELĘGNACJA  

Gwarancja pielęgnacyjna krzewów trwa przez 3 lata od dnia podpisania protokołu potwierdzającego 

ich poprawne posadzenie. Rodzaj prac pielęgnacyjnych jest zróżnicowany w sezonie wegetacyjnym 

i w okresie spoczynku. 

2.1 Pielęgnacja krzewów obejmuje: 

a. jednokrotne, wiosenne cięcie pielęgnacyjne wszystkich krzewów wymagających cięcia  

po uzgodnieniu z inspektorem; 

b. jednokrotne, wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń; 

c. jednokrotne wiosenne zasilenie nawozem wieloskładnikowym; 

d. jednokrotne wiosenne mulczowanie skupiny 5–7 centymetrową warstwą średnio mielonej, 

przekompostowanej kory z drzew iglastych; 

e. minimum 6-krotne pielenie w sezonie – pierwszy raz przed mulczowaniem i wyrównanie 

brzegów skupiny (nie należy dopuszczać do zachwaszczenia roślin); 

f. bieżące podlewanie wg potrzeb: 

- częstość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych, np.: w trakcie 

upałów zwiększyć częstość podlewania do co najmniej 2 razy w tygodniu, 

- nie należy dopuścić do utraty turgoru przez liście oraz więdnięcia pędów; 

g. usuwanie przekwitniętych i dzikich pędów; 

h. wycinanie suchych pędów; 

i. uprzątnięcie terenu prac i wywiezienie odciętych pędów nie później niż następnego dnia po 

zakończeniu prac. 

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KRZEWÓW DO ODBIORU 

Zgłoszenie nasadzeń krzewów do odbioru należy wykonać zgodnie z kolejnością prac: 
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a. usunięcie zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń organicznych); 

b. wyrównanie brzegów skupiny; 

c. wypielenie; 

d. usunięcie suchych i połamanych pędów; 

e. wymulczowanie korą 5–7 centymetrową warstwą przekompostowanej, średnio mielonej kory 

z drzew iglastych. 


