
D.09.01.01. ZIELEŃ  DROGOWA

 WSTĘP

 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą 

 Zakres stosowania SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  
realizacji robót wymienionych wyżej

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 plantowaniem powierzchni pod trawniki,
 zakładaniem i pielęgnacją trawników, 
 humusowaniem i obsianiem zestawem nasion traw.

 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00  
„Wymagania ogólne” 

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zależności 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 może być zagruzowana, przerośnięta  

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

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 fekalowo-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-ch miesięcy.  Kompost z kory sosnowej  
może  być  stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy  przygotowaniu  gleby  pod zieleń  w okresie  jesieni,  przez  
zmieszanie kompostu z glebą.

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.
Wybór  gatunków  traw  do  obsiania  skarp  należy  dostosować  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej  

zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-
R-65023:1999  i PN-B-12074:1998.

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.

 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 



TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

WYKONANIE ROBÓT

 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

 Trawniki

 Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów  

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem,  nawozami  

mineralnymi oraz starannie wyrównana,
 przed siewem nasion trawy ziemię należy 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 od 1 do 4 kg na 100 m 2, chyba że SST przewiduje  
inaczej,

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST 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. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie  
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,
 następne koszenia powinny się  odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość  trawy przed kolejnym  

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
 ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym  wyprzedzeniem  

spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski  można  przyjąć  pierwszą  połowę  
października),

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach  
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu  
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki  wymagają  nawożenia  mineralnego  -  około  3  kg  NPK na 1  ar  w  ciągu  roku.  Mieszanki  
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

 Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W  czasie  trwania  budowy  w  sąsiedztwie  istniejących  drzew,  następuje  pogorszenie  warunków  
glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.

Jeżeli 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.

Humusowanie skarp

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa  
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.



Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.

W  celu  lepszego  powiązania  warstwy  ziemi  urodzajnej  z  gruntem,  na  powierzchni  skarpy  należy  
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do     5 cm, w odstępach co 0,5  do 1,0 m.  
Ułożoną warstwę ziemi  urodzajnej  należy  zagrabić  (pobronować)  i  lekko  zagęścić  przez  ubicie  ręczne  lub  
mechaniczne.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

 m2 (metr kwadratowy) wykonania: plantowania, humusowania i obsiania trawą,

 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 
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