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NR 6 ZABIEGI PIELĘGNACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

STANDARDY OCHRONY DRZEW  W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

 Pielęgnacja korzeni oraz koron drzew w procesie 
inwestycyjnym oraz po zakończeniu inwestycji. 

W kartach określono ogólne zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.
Wszelkie wątpliwości oraz odstąpienia od zaleceń należy zgłaszać do Inspektora
Nadzoru Dendrologicznego przed podjęciem jakichkolwiek działań, mogących
wpłynąć na uszkodzenie drzew na placu budowy.

1



STANDARDY OCHRONY DRZEW  W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

Autor:  dr inż. arch. kraj. Marzena Suchocka,  mgr inż. arch. kraj. Agata Milanowska 2

 ręczne wykonanie prac w strefie ochronnej systemów korzeniowych

(wykopów pod instalacje, wymiany nawierzchni), zabezpieczenie korzeni
karta nr 2 i 3,

 ochrona korzeni przed zanieczyszczeniem resztkami budowlanymi
przez rozkładanie w strefie systemu korzeniowego ściółki, kory
(mulczowanie),

 podlewanie drzew na palcu budowy: deszczowanie koron, linie kroplujące,

 cieniowanie lub zamgławianie korony: ograniczenie transpiracji koron drzew
o uszkodzonych systemach korzeniowych w zamian ich redukcji,

 ochrona drzew przed owadami i grzybami,

 wymiana zagęszczonej lub zanieczyszczonej gleby w systemie korzeniowym
drzewa bez uszkodzenia mechanicznego korzeni, przy użyciu sprzętu typu Air
Spade.

W trakcie wykonania robót zapewnić odpowiednią ochronę korzeni. 
W wewnątrz ogrodzenia ochronnego ściółkować  i nawadniać korzenie. 

MINIMALIZACJA STRESU BUDOWLANEGO.
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Pielęgnacja drzew trakcie robót 

Dobre praktyki: 



Dobre praktyki: nadzór nad wykonaniem prac przez IND, o którym
mowa w karcie nr 1:
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 wizyty kontrolne (terminy zapowiedziane, ustalone z góry, niezapowiedziane,
 rozwiązywanie problemów bieżących w trakcie inwestycji,
 weryfikacja zaleconych rozwiązań w PROJEKCIE,
 reprezentowanie inwestora w sprawach związanych z przedmiotem nadzoru

na zewnątrz,
 kontrolowanie prawidłowości wykonywanych zaleceń,
 wpisy do dziennika budowy.

W trakcie wykonania robót oraz po ich zakończeniu należy zapewnić
odpowiednią ochronę fitopatologiczną drzewa. Należy kontrolować
populacje, przykładowo z użyciem pułapek feromonowych.

PIELĘGNACJA DRZEW W TRAKCIE ROBÓT.                    
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Pielęgnacja drzew trakcie robót 



ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Podstawa prawna

Podawanie bakterii glebowych oraz grzybów mikoryzowych, a następnie
ściółkowanie i nawadnianie w okresach suszy powierzchni strefy Ochronnej
Drzewa (SOD) poprawia warunki rozwoju i zwiększa tolerancję drzew na
czynniki stresowe.
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PIELĘGNACJA KORZENI  DRZEW W TRAKCIE ROBÓT.

Dobre praktyki: ogrodzenia ochronne, ściółkowanie, mikoryzowanie, nawadnianie.
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Pielęgnacja korzeni drzew w trakcie robót 
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Po zakończeniu robót należy zapewnić warunki regeneracji systemu
korzeniowego drzew stosując podanie organizmów glebowych,
ściółkowanie i nawadnianie korzeni.

Należy wykonywać ściółkowanie,
mikoryzowanie oraz dostarczenie
bakterii glebowych (przykładowo
w postaci pylistego obornika)
w celu poprawy jakości gleby
w obrębie systemu korzeniowego
drzew.

PIELĘGNACJA KORZENI DRZEW PO INWESTYCJI.

Dobre praktyki: ściółkowanie, mikoryzowanie, nawadnianie, ochrona przed
chorobami grzybowymi i owadami.
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Pielęgnacja korzeni drzew po inwestycji 


