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odporność róż na warunki pogodowe i choroby;
łatwość pielęgnacji, skutkujące ograniczeniem zabiegów;
szybkie zagęszczanie krzewów, wigor;
atrakcyjność kwiatów w zmiennych warunkach atmosferycznych;
ciągłość kwitnienia.
możliwość modułowego powiększania rabat

KOSZTY WYKONANIA
Ceny  aktualne na dzień 5 października 2022 r., pozyskane z informacji
na stronach internetowych oraz od producentów materiału roślinnego.
Mają  służyć przybliżonej, orientacyjnej  kalkulacji powstania rabaty różanej. Każdorazowo wymagają aktualizacji.
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Koszty wykonania rabat nie uwzględniają robocizny oraz prac przygotowawczych, które mogą być bardzo różne w zależności od sposobu realizacji oraz warunków miejscowych.
Ceny przyjęte w orientacyjnych kalkulacjach uwzględniają średni koszt.
•

1 szt. sadzonki krzewu różanego - 18,00 zł (cena specjalna)

•

50 l ziemi licencjonowanej do zaprawy dołów przy sadzeniu
krzewów róż – 20,00 zł;

•

1 mb obrzeża typu ekobord Uni 45 mm, razem
z kotwami 5 szt. - 13,00 zł

•

1 szt. worka 50 l kory sosnowej drobno mielonej  do pierwszego
ściółkowania nasadzeń – 11,00 zł

•

1 m2 kory kamiennej do wysypania ścieżek,
warstwa o głębokości około 3 cm: 30 zł

Partnerem projektu jest

RÓŻANKA 1
Efektowne róże parkowe w typie nostalgicznych
OPIS
Róże dobrze krzewiące się i budujące zgrabne krzewy, z bardzo
dobrą odpornością na choroby, powtarzające kwitnienie średnio
co cztery tygodnie, w okresie od połowy czerwca nawet do końca
października (w sprzyjających warunkach pogodowych). Róże
z efektownymi kwiatami i niejednokrotnie z pięknym zapachem.
KOSZTY WYKONANIA
Powierzchnia całości 60 m2
Wymiary – 6 m x 10 m
Materiał roślinny – 2.682,00 zł
Obrzeże – 1.456,00 zł
Kora sosnowa – 484,00 zł
Kora kamienna – 360,00 zł
Ziemia licencjonowana – 1.000,00 zł
razem koszt: 5.982,00 zł
WYKAZ ODMIAN RÓŻ
1. Caramella® – 15 sztuk
2. Zaide® – 15 sztuk
3. Artemis® – 18 sztuk
4. Chippendale® – 18 sztuk
5. Ascot® – 25 sztuk
6. Aphrodite® – 25 sztuk
7. Bremer Stadtmusikanten® – 15 sztuk
8. La Villa Cotta® – 18 sztuk
Razem 149 sztuk
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