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Ноември, 2013 година

Активности кои се планираат да се спроведат во Паркови и зеленило во

2013 година се следните:

 Нега на растителноста

1. прашење и плевење на земјиштето под дрвјата и грмушките

2. ѓубрење и полевање

3. кроење на дрвјата и грмушките

4. чистење на зелените површини од суви и болни дрвја и грмушки

5. кастрење на старите дрвја

6. садење на нови листопадни дрвца и зимзелени дрвца и грмушки

7. одржување на тревните површини

8. косење на тревните површини и нивно полевање

9. косење и одржување на Градскиот стадион

10.косење и одржување на новиот стадион кај Шумски

11.косење и одржување на зелените површини околу станбените згради

12.поставување на нови клупи и корпи во зелените површини

13.поправка и фарбање на старите клупи

14.одржување на трендафилите се состои во следното: кроење, ѓубрење,

окопување, чистење на исушени гранки, лисја и прецветани цветови,

полевање, заштита од штетни инјсекти и болести

15.правење на расад на пролетни и летни цвеќиња

16.садење на цвеќињата во тревните површини

17.одржувањето на цвеќињата се состои во следното: прашење, плевење,

ѓубрење, поливање, заштита од штетни инсекти и болести

18.одржување и метење на улиците

19.одржување на двете фонтани

20.одржување на декоративни дрвца кои се засадени на булеварот и нивно

полевање, окопување и кроење

21.собирање на шумата во зелените површини (собирањето на шумата се

врши во месеците ноември и декември)
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 Парк “Лазар Колишевски” (нов парк)

Паркот зафаќа површина од 80.000 м2.

1. да се исчистат стазите од троскот

2. да се поправат стазите за шетање

3. да се исчистат скалите од троскот и трева

4. нега на расителноста:

 прашење и плевење на земјиштето под дрвјата и грмушките

 ѓубрење и полевање

 кроење на дрвјата и грмушките

 заштита на наранетите и загниените дрвја

 чистење на зелените површини од суви и болни дрвја и грмушки

 кастрење на старите дрвја

 садење на нови листопадни дрвца и зимзелени дрвца, грмушки и

жбунови

 одржување на тревните површини

 косење на тревните површини и нивно полевање

 реконструкција на зелените површини

 изградба на декоративни ѕидчиња

 изградба на потпорни ѕидови

 изградба и озеленување на беседки

 садење на живи огради

 поставување на нови клупи и корпи во зелените површини

 садење на трендафили во парцелите што се одредени за

трендафили

 собирање на шумата во зелените површини

Референт на паркови ЈКП „Комуналец”
и зеленило Директор
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_____________________ _____________________
Мирослав Петров Марјан Станојковски


