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Zasady wykonywania i pielęgnacji nasadzeń roślin bylinowych, 

cebulowych, bulwiastych i kłączowych 

1. NASADZENIA 

1.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia 

a. zdjęcie darni i zebranie z powierzchni zanieczyszczeń typu: gruz, szkło, kamienie, metale; 

b. zebranie nadkładów ziemi ponad krawężnikiem i wywóz ziemi wraz z zanieczyszczeniami; 

c. wybranie 10 cm warstwy gruntu rodzimego; 

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

podglebia (prace w obrębie rzutu koron drzew należy wykonywać ręcznie, a w przypadku 

natrafienia na korzenie w płytkich warstwach gleby należy zaniechać przekopywania gruntu). 

W szczególnych może być wymagana zmiana technologii przygotowania terenu, np. w misach 

drzew lub w bliskim sąsiedztwie systemów korzeniowych. Konieczność takiej zmiany zostanie 

wskazana na etapie wprowadzenia wykonawcy w teren; 

e. wyrównanie powierzchni; 

f. nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi – grubość 10 cm na całej 

powierzchni. 

Po zakończeniu prac powierzchnia wykorowanej rabaty powinna być obniżona w stosunku do 

krawężnika o 3 cm. 

1.2 Sadzenie roślin 

Rośliny należy posadzić zgodnie z projektem, w monokulturze (grupami) albo mieszane (mix). 

Nasadzenia mieszane tworzone będą z zestawu gatunków wskazanych przez inwestora (dla 

Zarządu Zieleni m.st. Warszawy konieczność uzgodnienia z rejonowym ogrodnikiem ZZW, który 

wskaże liczbę sztuk roślin do posadzenia na m2). 

1.3 Parametry, jakie musi spełnić materiał roślinny: 

a. jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników (cebule 

powinny być jędrne, bez plam, przebarwień lub narośli i innych uszkodzeń, pokryte łuskami 

okrywającymi); 

b. jest zgodny w wyglądzie z gatunkiem/odmianą;  

c. materiał w ramach gatunku i odmiany jest jednolity w całej partii, wyrównany pod względem 

wielkości i kształtu, posiada prawidłowo rozwinięty systemem korzeniowy w stosunku do 

wielkości rośliny; 
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d. podłoże w pojemniku jest równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa 

pozostaje  

w całości po usunięciu pojemnika; 

e. na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów)  

są widoczne pąki odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści; 

f. wielkość pojemników roślin do ustalenia z inwestorem (dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy  

z rejonowym ogrodnikiem ZZW). 

1.4 Sadzenie bylin w pojemnikach: 

a. rozmieszczenie roślin na terenie rabaty w odpowiednich odległościach zgodnie z projektem 

(rozstawa wg ustalonego zestawu roślin) z uwzględnieniem min. odległości 30-40 cm 

od krawędzi rabaty (dot. rabat bez opaski żwirowej) oraz zachowanie min. odległości 

sadzenia bylin od pni drzew – 50 cm; 

b. przygotowanie dołów do nasadzeń bylin zgodnie z projektem (wielkość dołów należy 

dostosować do wielkości bryły korzeniowej); 

c. przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem - nawodnienie bylin. Bryły 

korzeniowe nie mogą być przesuszone; 

d. umieszczenie bylin w dołach i przysypanie brył korzeniowych ziemią urodzajną do poziomu,  

na jakim rośliny rosły w pojemniku;  

e. jeśli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasek. Do gleby piaszczystej należy dodać zwietrzałą 

glinę. 

f. dociśnięcie ziemi wokół bylin; 

g. podlanie bylin po posadzeniu (min. 30 l na 1 m2). 

1.5 Sadzenie roślin cebulowych: 

a. przed przystąpieniem do sadzenia zalecamy moczyć cebule w roztworze preparatu 

grzybobójczego (np. Kaptan 50 WP, Topsin M 500 SC lub inny równoważny); 

b. rozmieszczenie cebul na terenie rabaty w odpowiednich odległościach, w rozstawie zgodnej  

z projektem (zestawem roślin cebulowych); 

c. ręczne posadzenie cebul na głębokości równej 3-krotnej wysokości cebuli, kiełkami ku górze; 

d. wyrównanie powierzchni rabaty; 

e. uporządkowanie miejsca pracy. 

1.6 Mulczowanie korą: 

a. usunięcie z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń, chwastów wraz z korzeniami; 

b. ukształtowanie brzegów rabaty; 

c. wysypanie i równomierne rozłożenie kory: 

- warstwa kory powinna mieć grubość 3 cm, 

- powierzchnia wykorowanej rabaty powinna być obniżona w stosunku do  
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krawężnika o 3 cm, 

- kora musi być drobno mielona, przekompostowana, nie może być wymieszana  

z zanieczyszczeniami np. drewnem, kołkami itp. 

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

2. PIELĘGNACJA 

Należy ustalić okres gwarancji na pielęgnację bylin i roślin cebulowych (dla Zarządu Zieleni  

m.st. Warszawy gwarancja trwa przez 38 miesięcy od dnia podpisania protokołu potwierdzającego 

ich poprawne posadzenie). 

Rodzaj prac pielęgnacyjnych jest zróżnicowany w sezonie wegetacyjnym i w okresie spoczynku. 

2.1 Pielęgnacja bylin i roślin cebulowych polega na: 

a. bieżącym podlewaniu wg potrzeb min. 20 l/m2, od 15 marca do 15 listopada, w trakcie 

upałów w godzinach późnowieczornych (od godz. 20:00) nocą lub świtem (do godz. 6:00); 

b. bieżącym wykonaniu oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi wg potrzeb 

po uzgodnieniu z inspektorem ZZW; 

c. cięciu w lutym/marcu, w zależności od warunków atmosferycznych, kiedy młode pędy mają  

10 cm. Po przycięciu rośliny powinny być o 30% niższe (aby się rozkrzewiły, dobrze zadarniły); 

d. nawożeniu w lutym/marcu nawozem wieloskładnikowym (w zależności od warunków 

atmosferycznych); 

e. ręcznym usuwaniu chwastów (wraz z systemem korzeniowym) od kwietnia do października  

min. 2 razy w miesiącu. Termin pielenia uzgodnić z rejonowym ogrodnikiem ZZW;  

f. usuwaniu przekwitłych kwiatostanów roślin cebulowych, usunięciu w całości części naziemnej 

po przeschnięciu łodygi i liści; 

g. usuwaniu zasychających i zżółkniętych części bylin z pozostawianiem przekwitniętych 

kwiatostanów (w celu zawiązywania nasion od kwietnia do października);  

h. uprzątnięciu terenu prac i wywozie urobku nie później niż do godz. 8.00 rano następnego dnia 

po zakończeniu prac. 

Efekt oczekiwany: rabata utrzymywana stale w stanie bez przerostu chwastów, podlana, rośliny bez 

patogenów i wolne od szkodników, o prawidłowym turgorze. 

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA BYLIN I ROŚLIN CEBULOWYCH DO ODBIORU 

Zgłoszenie nasadzeń do odbioru należy wykonać zgodnie z kolejnością prac, przedstawioną poniżej: 

a. usunięcie wszelkich zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń organicznych); 

b. wypielenie; 

c. wyrównanie brzegów rabaty. 


