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1.WYKONANIE TRAWNIKÓW
1.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem trawników wzdłuŜ
projektowanych ciągów i placów. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad
prowadzenia robót związanych z robotami agrotechnicznymi przygotowującymi grunt pod
trawniki tj:
− orka glebogryzarką,
− kultywatorowanie mechaniczne,
− wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego,
oraz:
− zakładanie trawników z siewu na terenie płaskim.
1.2.Materiały i urządzenia
Ziemia, trawniki
Ziemia urodzajna powinna posiadać następującą charakterystykę: nie moŜe być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, nie moŜe
teŜ być zachwaszczona. Zastosowana do wykonania trawników i 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.
Trawniki
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion
róŜnych gatunków. NaleŜy zastosować mieszankę trawnikową „Gazon” firmy Graminex lub
inną o identycznym składzie gatunkowym i proporcjonalnym poszczególnych typów oraz
jakości nasion. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład
gatunkowy, klasę, zdolność kiełkowania.
•

•
•

Nawozy mineralne
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.
Pozostałe materiały:
- paliki do mocowania roślin pokroju naturalnego,
- sznurek do mocowania roślin.
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1.3.Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania trawników powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek do wzruszenia gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników.
1.4.Transport
Transport nasion moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
1.5.Wykonanie robót
Trawniki
Nasiona traw naleŜy zastosować w ilości 3 do 4 kg na 100m2 zakładanego
trawnika – zakłada się mieszanki gotowe traw gazonowych Firmy Graminex lub o
identycznych wartościach.
Nasiona traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R65023 i PN-B-11104;1960. Po wysiewie traw – teren wałować i deszczować.
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
−
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
−
teren powinien być wyrównany i splantowany,
−
przed siewem nasion trawy, ziemię naleŜy przekopać glebogryzarką, usunąć resztki
starej darni, a następnie 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 zgodnej z dokumentacją
kosztorysową tj. ok. od 3 do 4 kg na 100 m2,
−
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. Zakłada się wykorzystanie gotowej mieszanki nasion
trawnikowych dla trawnika typu parkowego. NaleŜy zastosować mieszankę
trawnikową „Gazon” firmy Graminex lub inną o identycznym składzie gatunkowym
i proporcjonalnym poszczególnych typów oraz jakości nasion. Gotowa mieszanka
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, zdolność
kiełkowania.
1.6.Kontrola jakości robót
Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− prawidłowego przekopania terenu, wybrania resztek starej darni i wałowania terenu,
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− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstości zasiewu nasion,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł
trawy. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. “łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
1.7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników.
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.
2.
Warunkiem odebrania trawników będzie porośnięcie min 98% powierzchni
obsianego terenu poprzez gatunki traw zgodnie ze składem gatunkowym zalecanej
mieszanki traw „Gazon” firmy „Graminex”. Maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie moŜe przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie
mogą występować wyŜłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy, ani teŜ nie dopuszcza się
zachwaszczenia terenu poprzez rośliny dwuliścienne lub inne od projektowanych
gatunki traw (w przypadku moŜliwości ich wystąpienia konieczny jest oprysk
herbicydem). Trawnik winien być pozbawiony chwastów, po przynajmniej
jednokrotnym koszeniu. Od momentu wysiania załoŜony trawnik winien być
systematycznie deszczowany, celem uzyskania powierzchni trawnika kwalifikującego
się do odbioru.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, nawoŜenie
− zakładanie trawników metodą odpowiadająca typowi trawnika parkowego.
1.9.Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy
PN-G-98011 Torf rolniczy
2.DODATKOWE ZALECENIA
1. NaleŜy uzgodnić z Inwestorem wskazania co do miejsca składowania gruzu, mas
ziemnych pochodzących z rozbiórek i korytowania. Materiały pochodzące z
rozbiórki stanowią własność Inwestora i to on dysponuje, gdzie ma Wykonawca
materiały te przewieźć.
2. Ukształtowanie terenu oraz projektowane alejki naleŜy dowiązać wysokościowo do
przebiegających tam urządzeń obcych jak i istniejących na terenie obiektów i urządzeń
(np. istniejące ciągi piesze itp.).
3. 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.
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4. MoŜna wykorzystać ziemię z korytowania pod realizowanymi alejkami do
kształtowania terenu na zagospodarowywanym obszarze. Szczegółowy sposób i
zakres uzgadniać naleŜy w trakcie wykonywania prac z Zamawiającym.
3.OBSŁUGA GEODEZYJNA, BADANIA
1. Do obowiązków wykonawcy naleŜy pełna obsługa geodezyjna w trakcie trwania robót.
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, a w
szczególności badania uziarnienia mieszanki Ŝwirowej na budowę nawierzchni alejek
– badania i potwierdzenia, Ŝe zastosowana frakcja jest zgodna z projektowaną w
dokumentacji.
5. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę punktów osnowy geodezyjnej lub
punktów określających granicę własności Wykonawca odtworzy je na koszt własny
zlecając wykonanie uprawnionym słuŜbom geodezyjnym.
6. 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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