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I WSTĘP 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych zabudową biologiczną wierzchowiny oraz fitomelioracją terenów 

przyległych do składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie poprzednim. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niŜej: 

• zabudowa biologiczna wierzchowiny: 

− obsiew zadarniający; 

• fitomelioracja terenów przyległych: 

− nasadzenia roślinności krzewiastej i drzewiastej. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne.” rozdział I punkt 

4 oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach opracowania specyfikacjach. 

II MATERIAŁY 

1. Zabudowa biologiczna wierzchowiny 

Do wykonania obsiewu zadarniającego naleŜy zastosować mieszaninę traw i roślin 

motylkowych. 

Skład mieszanki zadarniającej 

Lp. Gatunek 
Udział w mieszaninie 

[%] 
Norma wysiewu 

[kg/ha] 

1 Kostrzewa czerwona 45 35 

2 śycica wielokwiatowa 5 2,7 

3 Kupkówka pospolita 5 1,8 

4 Kostrzewa łąkowa 10 14,4 
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5 Stokłosa bezostna 10 8,8 

6 śycica trwała 15 8,3 

7 Koniczyna biała 10 3,8 

Razem 100 75,0 

2. Fitomelioracja terenów przyległych 

Fitomeliorację terenów przyległych naleŜy wykonać poprzez nasadzenia wierzby 

wiciowej (Salix vinimalis). Do nasadzenia moŜna uŜyć sadzonki lub sztobry. 

III SPRZĘT 

1. Sprzęt do wykonania zabudowy biologicznej wierzchowiny 

Obsiew zadarniający moŜe być wykonany ręcznie. Wysiane nasiona naleŜy przyprószyć 

ziemią przy pomocy grabi. Po wysiewie i przykryciu nasion (bronowanie) powierzchnię 

naleŜy ucisnąć wałem gładkim. 

2. Sprzęt do wykonania fitomelioracji terenów przyległych 

Nasadzenia wierzby wiciowej mogą być wykonane ręcznie. 

IV TRANSPORT 

1. Transport sprzętu 

Sprzęt do wykonania prac moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

2. Transport materiałów do wykonania zabudowy biologicznej wierzchowiny 

Materiał do wykonania obsiewu zadarniającego moŜe być przewoŜony dowolnymi 

środkami transportu. 

2. Transport materiałów do wykonania fitomelioracji terenów przyległych 

Materiał do wykonania nasadzeń wierzby wiciowej moŜe być przewoŜony dowolnymi 

środkami transportu. 
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V WYKONANIE ROBÓT 

1. Zasady zabudowy biologicznej wierzchowiny 

1. Wysiew nasion moŜna prowadzić w okresie początku maja do końca września, przy 

czym preferowany jest termin wiosenny.  

2. Do wykonania obsiewu naleŜy zastosować mieszaninę w proporcji wagowej 1 : 0,2 

nasion mieszanki zadarniającej i alternatywnie gorczycy, perka lub w zaleŜności od 

terminu rzepiku jarego bądź ozimego. Rzepik, perko lub gorczyca jako rośliny 

jednoroczne szybko zadarniają powierzchnię, a ich duŜa masa przejmuje całość opadów 

atmosferycznych. Kiedy rzepik kończy wegetację trawa jest juŜ dobrze, trwale 

ukorzeniona. 

3. Wysiew nasion naleŜy prowadzić systematycznie w miarę przygotowania kolejnych 

powierzchni. 

4. Przy wykonywaniu zadarniania powierzchni nasypu naleŜy przestrzegać następujących 

zasad: 

• przed przystąpieniem do obsiewu powierzchnię powinno się wyrównać, a gleba 

powinna być uprawiona i oczyszczona z resztek roślinnych oraz wynawoŜona; 

• całą powierzchnię ukształtowanego terenu naleŜy obsiać mieszanką traw, w ilości 

75 kg/ha. Z uwagi na utrudnione warunki pielęgnacji katalogową normę wysiewu 

zwiększono o 80 % 

• mieszankę naleŜy wysiać wraz z rośliną osłonową w stosunku 1 : 0,2. Norma 

wysiewu rośliny osłonowej 20 kg/ha; 

• wysiane nasiona naleŜy przyprószyć ziemią przy pomocy grabi. Po wysiewie 

i przykryciu nasion (bronowanie) powierzchnię naleŜy ucisnąć wałem gładkim. 

• w następnych 2 latach naleŜy stosować nawoŜenie w postaci jednorazowej dawki 

Azofoski dawkowanej w ilości 10 kg/100 m2. Wysiewu nawozów naleŜy 

dokonywać wczesną wiosną; 

• w pierwszym roku i następnych 2 - 3 latach naleŜy trzykrotnie kosić ruń; 

• w trakcie realizacji rekultywacji podobnie jak i w innych uprawach naleŜy się liczyć 
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z moŜliwością wypadania roślin (susza, chwasty, zła jakość materiału siewnego 

itp.). Niezbędne jest, aby wykonawca (lub osoba dozorująca obiekt) przez okres 

przynajmniej dwóch lat dokonywała systematycznego przeglądu stanu darni. 

W przypadku stwierdzenia wypadów naleŜy braki uzupełnić poprzez siew 

uzupełniający. 

2. Wykonanie fitomelioracji terenów przyległych 

1. Sadzenie wierzby zaleca się wykonywać w sezonie wiosennym (kwiecień). 

W szczególnym przypadku moŜliwe jest prowadzenie nasadzeń jesiennych (październik, 

listopad). Dotyczy to jednak sadzonek jednorocznych. 

2. Stanowiska pod wierzbę (dołki) naleŜy zaprawić Ŝyzną glebą mineralną z dodatkiem torfu 

lub kompostu. 

3. Przy sadzeniu wierzby ze sztobrów naleŜy pozostawić nad ziemią ok. 1/5 jej długości. 

4. Sadzonki ukorzenione naleŜy sadzić w odległości 1,0 m. Sztobry naleŜy sadzić 

w odległości 40 cm.  

5. Pierwsze dwa miesiące wzrostu wierzby wymagają stałego usuwania chwastów ręcznie 

lub przy pomocy środków chwastobójczych. 

6. W miejscach, gdzie występuje naturalna sukcesja roślin spełniających podobną rolę 

(trzcina) wierzby nie naleŜy nasadzać. 

7. Przez okres trzech lat naleŜy kontrolować stan sadzonek (na wiosnę po ruszeniu wegetacji 

oraz na jesieni pod koniec wegetacji). Martwe sadzonki naleŜy usuwać zastępując 

nowymi. 

VI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Kontrola jakości zabudowy biologicznej wierzchowiny 

Kontrola jakości zabudowy biologicznej wierzchowiny polega na wizualnej ocenie 

stanu szaty roślinnej. 

2. Kontrola jakości fitomelioracji terenów przyległych 

Kontrola jakości fitomelioracji terenów przyległych polega na wizualnej ocenie stanu 

szaty roślinnej. 

VII OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z rozdziałem VII „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne”. 
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VIII ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót będzie się odbywać na zasadach ogólnych. 

Ilość mieszanki zadarniającej i sadzonek wierzby wiciowej zostanie określona na 

podstawie pomiaru powierzchni, na której wykonano zabudowę biologiczną. 

IX PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zgodnie z rozdziałem IX „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne”. 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 

177); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072); 

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

 

 

 
 


