VEJLEDNING TIL UDFORMNING AF LICITATION PÅ CONTAINERTRÆER
Vi har udarbejdet eksempler på tekster til en tilbudsliste, der kan bruges målrettet til licitation på containertræer. De anførte eksempler adskiller sig i størrelse og kvalitet.
Herudover anbefaler vi, at det anvendte vækstsubstrat til containertræer beskrives nærmere.

Levering af Quercus robur (stilkeg)
Højstammet træ, i container, 50 liter, stammeomkreds 14 til 16 cm (kort betegnelse H C 50 14-16)
QLevering af Quercus robur (stilkeg)
Allétræ, i container, 50 liter, stammeomkreds 16 til 18 cm (kort betegnelse H C 50 16-18)
Levering af Quercus robur (stilkeg)
Allétræ, i container, 65 liter, stammeomkreds 18 til 20 cm (kort betegnelse H C 65 18-20)

Beskrivelse af det mineralske substrat, der anvendes i containeren:
Substrat i overensstemmelse med plantehulskonstruktion 1 i anbefalingerne fra den tyske forening for
landskabsforskning, -udvikling, og -opbygning, FLL, vedrørende træbeplantning (del 2) med anvendelse
af strukturstabilt, porøst strukturmateriale inddelt efter kornstørrelse, som f.eks. teglskærver, lecanødder (porøst, brændt ler) og vulkanske bjergarter med et meget lavt indhold af organisk materiale.
Kornstørrelsesfordeling i henhold til anbefalingerne fra FLL, kornfraktion 0,063-2 mm med min. 30
masse%, maks. kornstørrelse 32 mm, vandkapacitet med min. 25 volumen%, luftkapacitet med min. 10
volumen% ved maks. vandmætning, afledningskapacitet > 0,3 mm/min., organiske stoffer med masse%
1-4, pH-værdi 5,0-7,0 (i stedet for 8,5 i henhold til anbefalingerne fra FLL), saltindhold maks. 150 mg pr.
100 g substat.
Dokumenteres ved hjælp af analysecertifikat, der ikke er mere end 3 år gammelt.

Leveringsdokumentation:
Clasen & Co Baumschulen GmbH
D 25452 Rellingen
Telefon +49 4101 5428-0
Fax +49 4101 5428-25
E-Mail: info@clasen-co.com

For at der ikke skal opstå mangel på varer eller leveringsvanskeligheder i forbindelse med udførelsen af ordren,
anbefaler vi, at det kontrolleres, om de ønskede planter er tilgængelige, inden tilbuddet afgives.
Vi svarer gerne på spørgsmål eller hjælper dig med yderligere oplysninger. Ring eller send os en mail.
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