SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 9
45236250-7
WYKONANIE TRAWNIKA, PIELĘGNACJA ZIELENI
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem trawnika, w ramach inwestycji wykonania placu zabaw przy Zespole Szkół nr 13
przy ulicy Chwaszczyńskiej 26 w Gdyni.
1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z załoŜeniem
trawników dywanowych.
Zakres robót obejmuje:
− trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej grubości 5 cm,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.
2. MATERIAŁY
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawoŜenia gleby moŜe być stosowany kompost.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3 miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z glebą.
Nasiona traw moŜna stosować w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji Kierownik Projektu.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy według
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZĘT
Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa, do załadunku ziemi koparka.
Sprzęt uŜywany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki.
Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim oraz na
skarpie.
Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi się ani
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Wykonanie trawników dywanowych
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników naleŜy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń,
− przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do krawęŜników o około 5 cm,
− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku bardzo mało urodzajnej ziemi) naleŜy
zastosować 5 cm warstwę kompostu, mieszając go z istniejącą ziemią), następnie teren naleŜy wyrównać,
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wysokości 5cm i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim a potem wałem – kolczatką
lub zagrabić,
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Projekt przewiduje inaczej,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez
wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego.
5.3. Pielęgnacja trawników
Pielęgnacja trawników w okresie gwarancji obejmuje:
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 5 - 10 cm,
następne gdy trawa odrośnie do wysokości 10-12 cm,
− trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona,
− koszenia trawników powinny odbywać się często, wysokość cięcia i częstość koszenia naleŜy dostosować do rodzaju wysianej trawy,
− nawoŜenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie
obficie podlać. Wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, latem naleŜy zwiększyć
dawkę fosforu i potasu ograniczając azot, ostatnie nawoŜenie z udziałem fosforu i potasu,
− chwasty trwałe naleŜy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze moŜna stosować po upływie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika.
5.4. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na podlewaniu, odchwaszczaniu,
nawoŜeniu.
5.5. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać
cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:
− sposób wzrostu,
− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,
− konstrukcję korony.
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, naleŜy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleŜności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:
− cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa osób,
− cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym
systemem korzeniowym a koroną, co moŜe mieć równieŜ miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zaleŜności od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi;
− cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą Ŝywotność, powodują niepoŜądane
zagęszczenie, zbyt duŜe rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania moŜna przeprowadzać na krzewach
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawoŜeniem i podlewaniem;

− cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie
gałęzi poraŜonych przez chorobę lub martwych;
− cięcia Ŝywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno być moŜliwie krótkie i wykonywane na kaŜdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni Ŝywopłotu.
5.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
− W czasie trwania przebudowy dróg, ulic itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.
− JeŜeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości trawników
Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określeniu ilości zanieczyszczeń (w m3),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowości uwałowania terenu,
− zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy,
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"),
− braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa:
− dla trawnika dywanowego - m2 (metr kwadratowy),
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika dywanowego obejmuje:
−
prace pomiarowe,
−
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
−
zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,
−
zakładanie trawników,
−
pielęgnacja obsiania: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczenie,
−
badania i pomiary jakości wykonanych robót.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
− trawnik dywanowy na warstwie humusu 5 cm

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
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