
Parcurile se pregatesc de vreme rece
Toamna este un sezon plin pentru Serviciul Public de Administrare a Parcurilor si Zonelor Verzi pentru
ca acum este momentul in care se inlocuiesc unele soiuri de flori, se planteaza arbori si arbusti si se
pregatesc zonele verzi pentru sezonul rece, a anuntat joi, in conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus
Iohannis.
  
  Ghivecele cu muscate de pe stalpi vor fi coborate si duse la adapost din cauza temperaturilor scazute
inregistrate pe timpul noptii. Actiunea va incepe pe soseaua Alba Iulia. in total au fost amplasate pe stalpi
pe perioada sezonului cald aproximativ 2.000 de ghivece cu muscate.
  
  Plantele anuale care au fost inflorite toata vara in parcuri, scuaruri sau sensuri giratorii trebuie inlocuite
in aceasta perioada cu plante bienale. Peste 45.000 de pansele vor fi plantate in urmatoarea perioada in
locul florilor deja trecute. Acestea vor inflori in primavara lui 2014.
  
  De asemenea, pentru a pregati zonele verzi pentru primavara viitoare muncitorii vor planta aproximativ
30.000 de bulbi de lalea. Zonele cu plante perene vor fi si acestea completate cu aproximativ 4.000 de
fire. inca 600 de arbusti ornamentali vor fi plantati in oras, in primavara urmand sa coloreze zonele verzi
cu rosu, galben sau alb. Şi efectivul de arbori din oras va fi completat cu aproximativ 300, majoritatea tei,
dar si artari, aceste esente fiind rezistente si potrivite pentru mediul urban.
  
  Anul acesta a continuat proiectul de instalare a sistemelor de irigare a zonelor verzi. in 2012 au fost
amenajate si puse in functiune sistemele de irigare din zona verde din fata Casei de Cultura a Sindicatelor
si cea din Piata Unirii. Anul acesta a fost finalizat sistemul de irigare pentru Parcul Astra si au fost
instalate astfel de sisteme in Parcul Tineretului si in zona verde de pe strada Şcoala de inot. Urmeaza sa
fie instalate in sensurile giratorii nou create si in zona verde din fata sediului Primariei Sibiu de pe
Bulevardul Victoriei.
  
  in total Serviciul Public de Administrare a Parcurilor si Zonelor Verzi ingrijeste peste 200.000 de flori,
40.000 de fire de arbusti, kilometri de gard viu, dar si arborii din parcuri si de pe aliniamentele stradale.
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