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1.NASADZENIA ROŚLIN
1.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem kompozycji roślinnych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z robotami agrotechnicznymi przygotowującymi grunt do nasadzeń tj:
-

orka glebogryzarką,

-

bronowanie mechaniczne,

-

kultywatorowanie mechaniczne,

-

wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego,

oraz:
-

sadzenie drzew, krzewów i roślin bylinowych na terenie płaskim.

Określenia podstawowe:
-

Forma naturalna - forma właściwa dla naturalnych pokrojów drzew i krzewów.

-

Materiał roślinny - sadzonki drzew i krzewów.

-

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
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1.2.Materiały i urządzenia
Dobór gatunkowy
Lp.

nazwa łacińska

nazwa polska

drzewa liściaste

1

suma: 6

brzoza poŜyteczna odm.
‘Doorenbos’

Betula utilis ‘Doorenbos’

6

krzewy iglaste

2

Taxus baccata ‘Repandens’

suma: 10

cis pospolity odm. ‘Repandens’

10

krzewy liściaste

suma: 149

3

Berberis thunbergii ‘Aurea’

berberys Thunberga odm.
‘Aurea’

38

4

Berberis thunbergii
‘Atropurpurea’

berberys Thunberga odm.
‘Atropurpurea’

52

5

Buddleja davidii ‘Ile de
France’

budleja Dawida odm. ‘Ile de
France’

3

6

Buddleja davidii ‘White
Profusion’

budleja Dawida odm. ‘White
Profusion’

3

7

Cornus alba ‘Sibirica’

dereń biały odm. ‘Sibirica’

4

8

Corylus avellana ‘Contorta’

leszczyna pospolita odm.
‘Contorta’

5

9

Cotinus coggygria ‘Royal
Purple’

perukowiec podolski odm.
‘Royal Purple’

5

10

Euonymus fortunei ‘Emerald
Gaiety’

trzmielina Fortune’a odm.
‘Emerald Gaiety’

39

pnącza

suma: 81

11

Celastrum orbiculatus ‘Diana’

dławisz okrągłolistny odm.
‘Diana’

41

12

Parthenocissus quinquefolia

winobluszcz pięciolistkowy

40

Wielkość materiału roślinnego
Dla

wszystkich

projektowanych

gatunków

zaleca

się

zastosowanie

wysokogatunkowego materiału w pojemnikach. Drzewa liściaste winny być wysokości
min. 1, 5 m. Drzewa iglaste winny mieć wysokość min. 1, 8 m. Krzewy dobrze
rozkrzewione, w zaleŜności od pokroju i osiąganej wysokości od 1, 5 do 0, 2 m.
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Ziemia
Ziemia urodzajna powinna posiadać następującą charakterystykę: nie moŜe być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, nie
moŜe teŜ być zachwaszczona. Zastosowana do wykonania zaprawy dołów pod nasadzenia
ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, kwasowość
większa lub równa 5,5. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni
większych od 3cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. Jako nawóz naleŜy zastosować
Azofoskę lub inny nawóz wieloskładnikowy w ilości min. 2 kg na 100 m2.
Drzewa
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022,
właściwie oznaczone.
Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik,
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów, bryła korzeniowa
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
− pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba, Ŝe jest to cięcie formujące,
np. u form kulistych,
− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
− przewodnik powinien być praktycznie prosty,
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4
niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych
drzew.
Wady niedopuszczalne:
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
− odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia,
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− ślady Ŝerowania szkodników,
− oznaki chorobowe,
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
− martwice i pęknięcia kory,
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
− dwupędowe korony drzew formy piennej,
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
Krzewy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022,
właściwie oznaczone.
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
-

pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

-

przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik,

-

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

-

u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo
uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne:
-

silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

-

odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia,

-

ślady Ŝerowania szkodników,

-

oznaki chorobowe,

-

zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

-

martwice i pęknięcia kory,

-

uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

-

uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
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-

złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach lub osłonkach foliowych
stosowanych w szkółkach lub w sytuacji uŜycia materiału kopanego w zabezpieczonych
przed rozsypaniem karpach. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione,
osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Inne materiały organiczne:
-

przekompostowany węgiel brunatny lub przekompostowana kora, jako ściółka,

-

kwaśny torf, do zakwaszania podłoŜa dla roślin środowisk kwaśnych.

-

paliki do mocowania roślin pokroju naturalnego,

-

sznurek do mocowania roślin.

1.3.Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania kompozycji roślinnych powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- glebogryzarek do przekopania darni i wzruszenia gleby,
- szpadli do kopania dołów pod rośliny,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników.

1.4.Transport
Transport materiałów do nasadzeń moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie
uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu
rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem - wyschnięciem i przemarznięciem.
Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli
jest to niemoŜliwe, naleŜy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym,
a w razie suszy podlewać. W okresie wysokich temperatur przewóz roślin powinien być
w miarę moŜliwości dokonywany nocą. Pozostałe materiały mogą być przewoŜone
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dowolnymi środkami transportu samochodowego z zabezpieczeniem przed zniszczeniem.

1.5. Wykonanie robót
Drzewa
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:
−

drzewa naleŜy sadzić z bryłą korzeniową, w sytuacji materiału roślinnego
kopanego z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy objętości, w sytuacji
materiału pojemnikowanego bez zaprawy dołów.

−

materiał roślinny musi być zgodny z wykazem roślin, w którym zawarto
informacje dotyczące wielkości roślin.

−

pora sadzenia – cały okres wegetacji, gdy temperatura powietrza jest dodatnia,
a grunt nie przemarznięty,

−

miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją
projektową,

−

dołki pod rośliny powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej,

−

roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 2 cm głębiej jak rosła
w szkółce (zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój
rośliny),

−

korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć,

−

korzenie roślin zasypywać sypką ziemią z okresowym podlewaniem, a następnie
prawidłowo ubić, uformować miskę i obficie podlać,

−

po posadzeniu krzewów teren wokół nich ściółkuje się przekompostowanym
węglem brunatnym lub zmieloną, odkwaszoną korą, warstwą gr. 5cm celem
zatrzymania wilgoci oraz udaremnienia zachwaszczenia.

−

drzewa naleŜy sadzić z palikowaniem,

−

pod drzewami będą wykonywane tradycyjne miski korzeniowe z wykorowaniem
w-wą min 5cm (jw.).

Krzewy
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:
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-

krzewy naleŜy sadzić z bryłą korzeniową, w sytuacji materiału roślinnego kopanego
z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy objętości, w sytuacji materiału
pojemnikowanego bez zaprawy dołów,

-

materiał roślinny musi być zgodny z wykazem roślin, w którym zawarto informacje
dotyczące wielkości roślin,

-

pora sadzenia - cały okres wegetacji gdy temperatura powietrza jest dodatnia, a grunt
nie przemarznięty,

-

miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją
projektową,

-

dołki pod rośliny powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej,

-

roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 2 cm głębiej jak rosła w szkółce
(zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny),

-

korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć,

-

korzenie roślin zasypywać sypką ziemią z okresowym podlewaniem, a następnie
prawidłowo ubić, uformować miskę i obficie podlać,

-

po posadzeniu krzewów teren wokół nich ściółkuje się przekompostowanym węglem
brunatnym lub zmieloną, odkwaszoną korą, warstwą gr. 5cm celem zatrzymania
wilgoci oraz udaremnienia zachwaszczenia.

Pielęgnacja drzew i krzewów
Ustala się półroczny okres pielęgnacji. Zabiegi naleŜy przeprowadzać w miarę
potrzeb, z tym, Ŝe minimalna ilość czynności powtarzalnych w okresie 6 miesięcy powinna
być zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Pielęgnacja polega na:
- podlewaniu w zaleŜności od potrzeb,
- odchwaszczaniu,
- nawoŜeniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- zabezpieczeniu drzew i krzewów na zimę,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
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- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań,
- usunięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia sanitarno –
pielęgnacyjne.

1.6. Kontrola jakości robót
Drzewa
Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu:
−

wielkości dołków pod drzewa,

−

zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, wielkości roślin
(wysokości, szerokość, obwodu pni), wielkości doniczek,

−

materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

−

opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

−

odpowiednich terminów sadzenia,

−

wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew:
−

zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

−

zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją
projektową,

−

wykonania misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu
kopczyków, jeŜeli odbiór jest na jesieni,

−

wykonania palikowania przy drzewach z elastycznym wiązaniem,

−

jakości posadzonego materiału.

−

przy odbiorze jesienią gatunków wraŜliwych naleŜy sprawdzić zabezpieczenie
ich na okres zimy.

Krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia krzewów polega na sprawdzeniu:
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−

wielkości dołków pod rośliny,

−

zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, wielkości roślin
(wysokości, szerokość, obwodu pni), wielkości doniczek,

−

materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

−

opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

−

odpowiednich terminów sadzenia,

−

wykonania prawidłowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów:
−

zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

−

zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją
projektową,

−

wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu
kopczyków, jeŜeli odbiór jest na jesieni,

−

jakości posadzonego materiału,

−

przy odbiorze jesienią gatunków wraŜliwych naleŜy sprawdzić zabezpieczenie
ich na okres zimy.

1.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew, krzewów.
1.8.Odbiory robót i podstawy płatności
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary
i badania dały wyniki pozytywne.
1.

Odbiór wykonanych prac polegać będzie na przeprowadzeniu wizualnej oceny
jakości wykonanych robót. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń projektanta
w projekcie technicznym dotyczących wielkości materiału roślinnego.
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2.

Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiał roślinny
zakupiony zgodnie z PT naleŜy okazać przed posadzeniem Zamawiającemu, celem
uzyskania akceptacji ilościowej i jakościowej.

3.

Zastosowanie zamiennego materiału roślinnego do nasadzeń dopuszcza się
w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz
projektanta.

4.

Wykonawca do dnia odbioru końcowego zadania odpowiada za kompletność
nasadzeń.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa i krzewu obejmuje:

-

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie dołków,

-

dostarczenie materiału roślinnego i posadzenie roślin z zaprawą ziemią urodzajną
dołów zgodnie z dokumentacją projektową, obfite podlanie roślin.

1.9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

2. INFORMACJE DODATKOWE
1.

Ukształtowanie terenu naleŜy dowiązać wysokościowo do przebiegających tam
urządzeń obcych jak i istniejących na terenie obiektów i urządzeń (np. istniejące
ciągi piesze itp.).

2.

Roboty ziemne wykonywane w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, jak
i przebudowę, przełoŜenie urządzeń kolizyjnych (gdyby takowe wystąpiły) naleŜy
wykonywać pod nadzorem właścicieli tych sieci.

3. OBSŁUGA GEODEZYJNA, BADANIA
1.

Do obowiązków wykonawcy naleŜy pełna obsługa geodezyjna w trakcie trwania
robót.
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2.

Potwierdzeniem wykonania prac w branŜy budowlanej oraz ogrodniczej, zgodnie
z PT, winna być sporządzona inwentaryzacja powykonawcza z pisemnym
potwierdzeniem zakresu rzeczowego wykonanych prac oraz ilości posadzonych
roślin (z uwzględnieniem doboru gatunkowego) i powierzchni trawników.
Inwentaryzacja powykonawcza winna zostać przedłoŜona Zamawiającemu wraz ze
zgłoszeniem prac do odbioru.

3.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, o ile
zajdzie taka potrzeba w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót.

4.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę punktów osnowy geodezyjnej lub
punktów określających granicę własności Wykonawca odtworzy je na koszt własny
zlecając wykonanie uprawnionym słuŜbom geodezyjnym.

5.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego działania
polegające na uszkodzeniu instalacji na powierzchni jak i urządzeń podziemnych
wykazanych na terenie objętym zadaniem.
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