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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników i zieleni
na zagospodarowaniu terenu do tematu „Budowa boiska przy Gimnazjum w Siemoni.
Działki nr: 433/3, 572, Gmina Bobrowniki, obręb Siemonia”.
.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano na terenie Inwestora.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadającą właściwości zapewniające roślinom
prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i
wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z
przerastającymi ja korzeniami rośliny.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
OST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać
następujące charakterystyki:
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2m wysokości,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej,
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników

jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez
kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez
okres około 3-14 miesięcy.
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba.
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki
Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na
intensywne użytkowanie.

Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych
cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych
gatunków traw nie ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy
wygląd
Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego
spełniać powinien najwyższe normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ
nie wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego 2e wśród nich mogą
znajdować się zanieczyszczenia .
Pora siewu
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść
odpowiednia ilość ziemi urodzajnej (około 10cm) wcześniej zabezpieczonej przed
rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw
występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim.
Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim
klimatycznych.
Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnie trawnika uwałować lekkim
wałem, którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie
którego powstały nierówności. Należy wykonać ta czynność na glebie wilgotnej. Po 3
dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie, skracając końce liści na długość
2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw.
Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy wysokość trawy
przekracza 8cm.
5.3. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem
powierzchni trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8cm wysokości. Celem tego
wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają
niewielkie nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać
pierwsze koszenie skracając tylko końce liści o 1,5-2cm. Do tego celu należy używać
kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. Koszenie powinno być regularne, (gdy
trawa osiągnie 8cm wysokości). Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w
pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu
osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na
powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki
ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia się do
lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje
na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ja
zebrać, ponieważ powoduje ona zżółkniecie trawnika i może być przyczyna gnicia
liści. Pamiętać należy również o aeracji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
pkt 9.
10. przepisy związane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin

