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1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus 

robur). Drzewo zostało nasadzone w 2014 r dla uczczenia 25-lecia wolności (1989 – 2014). 

Drzewo obecnie jest porażone przez patogeny. Prawdopodobnie gatunkiem grzyba, który powoduje 

zamieranie drzewa jest Phytophtora ramorum. Drzewo nie rokuje szansy na przeżycie. 

2. Opis materiału roślinnego do nasadzenia: 

Wymiana dotyczy drzewa z gat. dąb szypułkowy (Quercus robur). Obwód pnia na wysokości 100 cm 

od podstawy pnia przy zakupie musi wynosić  co najmniej 25 – 30 cm. 

Do nasadzeń należy stosować drzewo „balotowane” tj. sprzedawane z bryłą korzeniową 

zabezpieczoną tkaniną, która rozkłada się w gruncie do półtora roku. Drzewo musi mieć bryłę 

korzeniową dodatkowo zabezpieczoną siatką drucianą z drutu nieocynkowanego oraz musi być co 

najmniej 4 razy szkółkowane. 

2.1. Wymagania jakościowe. 

Zamawiany materiał roślinny musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe czyli musi być : 

 - opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór; 

 - czysty odmianowo; 

 - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; 

 - zdrewniały; 

 - zahartowany; 

 - prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku pokroju, wysokości, 

szerokości i długości pędów a także równomiernego rozgałęzienia; 

 - zdrowy, wolny od szkodników i patogenów. 

System korzeniowy drzewa: 

 - zwarty; 

 - silnie przerośnięty; 

 - prawidłowo rozwinięty z dużą ilością korzeni włośnikowych; 

 - nieprzesuszony; 

 - o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej np. dla drzew balotowanych o obw. 

pnia 14 – 18 cm. Ø bryły 55 – 65 cm; 

Pień drzewa: 

-  prosty; 

 - bez odrostów; 

 - korona symetryczna, równomiernie rozgałęziona w sposób typowy dla gatunku; 

 - pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej); 

 - bez przyciętych pędów; 

 - odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkości całego drzewa; 



 - barwa liści typowa dla gatunku; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamami i 

odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi. 

2.1. Technologia podziemnego kotwienia drzewa. 

Należy zastosować system podziemnego mocowania drzewa. 

System ten składa się z: 3 kotw z odpowiednimi pasami do kotwienia, ochronnej maty kokosowej oraz 

pasa napinającego z grzechotką. Ulegająca rozkładowi mata kokosowa zapewnia możliwie wysoką 

ochronę bryły korzeniowej oraz hamuje w znaczny sposób wzrost chwastów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zestawy Lekki – Treelock 

25 

Średni – 

Treelock 50 

Ciężki – Treelock 

90 

Super ciężki – 

Trelock XXL 

 

obwód pnia 

(na wys. 1 m) 

 

14 – 25 cm 25 – 50 cm 50 – 90 cm ponad 90 cm 

 

kotwy wbijane na 

głębokość 

 

40 cm 50 cm 60 cm   

 

dł. pasa 

napinającego 

 

2,50 m 4,50 m 7,20 m 7,20 m 

 

3 pasy szlufkowe 

 

0,70 m 1,10 m Do max.1,50 m Do max 3,2 m 

 

obciążenie 

(wytyczne) 

 

60 – 300 kg 300 – 1600 kg 1600 – 6500 kg ponad 6500 kg 

 

wysokość bryły 

korzeniowej 

(wytyczne) 

 

40 – 50 cm 

 

50 – 70 cm 

  

70 – 80 cm 80 – 90 cm 

 

wysokość rośliny 

(wytyczne) 

 

300 – 500 cm 500 – 900 cm 900 – 1100 cm Od 1100 cm 



 

Należy zastosować zestaw średni przy sadzeniu przedmiotowego dębu. 

2.2. Technologia sadzenia. 

Dreny z KERAMZYTU – drenaż i odprowadzenie wody do systemu korzeniowego 

przedmiotowego drzewa. 

Dołek musi mieć wymiary 1,5 m x 1,5 m x 1,0 m, przy czym głębokość wykopu może ulec zmianie 

(zwiększyć się) ze względu na różnicę między przyjętą wielkością projektową bryły korzeniowej                     

a faktycznie sadzoną.  

Przed sadzeniem, na dno dołka wsypać warstwę KERAMZYTU ogrodniczego na około 1/4 głębokości 

wykopu, w narożnikach umieścić rękawy jutowe o średnicy około 15 cm wypełnione keramzytem. 

Następnie bryłę korzeniową obsypać glebą z dodatkiem 20-40% keramzytu. Zakończenia rękawów nie 

mogą być przykryte warstwą ziemi, muszą mieć możliwość bezpośredniego spływu wody opadowej 

lub dostarczonej podczas podlewania. Do zaprawiania dołków należy użyć ziemi urodzajnej. 

Ściółkujemy warstwą kory sosnowej średniomielonej, która musi się mieścić w powierzchni trawnika 

(nie może wysypywać się na trawnik). Przed rozsypaniem kory należy rozłożyć agrowłókninę czarną 

P-50. Do zastosowanej technologii musi być użyty keramzyt ogrodniczy. Korę od darni oddzielamy 

ekobordami. Opisaną technologię przedstawia przekrój nr 1.   

 

3. Zakres prac: 

1. Zakup i transport drzewa do miejsca sadzenia, 

2. Wymiana gleby pod nasadzenia ,,Dębu Wolności’’ poprzez usunięcie ziemi istniejącej w ilości 

8,0 m3 oraz wypełnienie dołu nową nawiezioną glebą urodzajną. 

3. Przy sadzeniu należy zastosować opisaną powyżej technologię z keramzytem (ilość: 1,3 m3 

tj. ok. 500 kg) 

4. Należy zastosować technologię podziemnego kotwienia drzewa. 

5. Posadzić drzewo. 

6. Rozłożyć agrowłókninę oraz wyściółkować korą i założyć ekobordy (1,50 m x 1,50 m) 

7. Dodatkowo opalikować 4 palikami w taki sposób by nie uszkodzić drenów z keramzytu. 

 

4. Warunki odbioru prac. 

Warunkiem odbioru będzie jakość materiału roślinnego, zgodność gatunkowa sadzonego materiału, , 

prawidłowość przygotowania gleby, zaprawianie dołków, zastosowane technologie oraz 

czystość wykonania prac ogrodniczych. 

Wszelkie zmiany należy uzgodnić z zamawiającym. 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót’’, 

zasadami sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp. Pod wszystkie nasadzenia 

należy przygotować podłoże, zapewnić warstwę wegetacyjną (opisaną w powyższych podpunktach). 

Warstwa ta to ziemia urodzajna, o pH 4,6 – 6,5, średnio przepuszczalna, wolna od gruzu i resztek 

budowlanych. 


