


Harmonogram prac: 

teren przy skarpie: 
• niwelacja terenu 
• umocnienie skarpy 
betonową płytą ażurową 
• założenie trawnika metodą 
z siewu 
• posadzenie krzewów 
• ściółkowanie korą  

teren przy szkole: 
• usunięcie zbędnej roślinności 
• usunięcie starej darni 
• niwelacja terenu 
• ułożenie kostki granitowej przy 
pomniku 
• ułożenie agrowłókniny  
• posadzenie krzewów i kwiatów 
• montaż linii kroplującej przy 
różach 
• założenie trawnika metodą z rolki 
• ściółkowanie korą  



Niwelacja terenu 
Niwelacja terenu polega na 
wyrównaniu powierzchni gruntu 
rodzimego oraz odpowiedniego 
ukształtowania jej powierzchni 
stosownie do zamierzeń dalszego 
wykorzystania działki. 



Umocnienie skarpy betonową płytą 
ażurową 

Polega ono na ułożeniu w stanie wilgotności optymalnej podsypki cementowo-piaskowej na 
wcześniej wyprofilowanym podłożu, na której następnie układamy betonowe płyty . 
Otwory w płytach ażurowych wypełniamy gruntem rodzimym lub nasypowym, a szczeliny 
pomiędzy płytami ażurowymi wypełniamy piaskiem. 



Usunięcie zbędnej roślinności 



Usunięcie starej darni 



Ułożenie kostki granitowej przy 
pomniku 

Na wyznaczonym terenie należy wykonać wykop 
o odpowiedniej głębokości, która zależy m.in. od 
rozmiarów stosowanej kostki granitowej. W 
wykopie należy ułożyć warstwy podsypki, aby 
zapewnić odpowiednią stabilność podłoża. 
Następnie kostka jest układana z zachowaniem 
odpowiednich odstępów i wbijana w podłoże. 



Ułożenie agrowłókniny  

Agrowłókninę należy 
rozłożyć na równym 
terenie, aby woda 
nie zbierała się w 
zagłębieniach. W 
przypadku ręcznego 
układania 
agrowłókniny należy 
ją naciągnąć oraz 
docisnąć szczotkami. 



Założenie trawnika metodą z siewu 

Nasiona wysiewamy na 
odpowiednio przygotowanym 
podłożu. Wysiewanie nasion 
należy wykonywać w warunkach 
sprzyjających kiełkowaniu. Ręcznie 
nasiona siejemy krzyżowo: połowę 
idąc wzdłuż terenu, połowę – 
w poprzek. 



Posadzenie krzewów i kwiatów 



Montaż linii kroplującej przy różach 

Dzięki zastosowaniu linii 
kroplującej możemy  
dostarczyć wodę lub 
pożywkę nawozową  
bezpośrednio do strefy 
korzeniowej roślin.  
Ograniczenie podlewania 
międzyrzędzi przyczynia  
się z kolei do ograniczenia 
wzrostu chwastów w  
bezpośrednim sąsiedztwie 
roślin. 
  
 



Założenie trawnika metodą z rolki 
Trawnik z rolki układamy na wcześniej przygotowanym terenie. Musimy postarać się aby 
kolejne kawałki trawnika były ułożone równo, dobrze i ściśle do siebie przylegając. Kostki 
trawnikowe najlepiej układać naprzemianlegle, w taki sposób w jaki układa się cegły w 
murze. Na koniec ułożoną darń wałujemy, aby dokładnie przylegała do podłoża, a  następnie 
obficie podlewamy. 
 
 



Ściółkowanie korą 

Jest to zabieg polegający na 
przykrywaniu gleby w celu 
zmniejszenia parowania wody, 
niedopuszczenia do rozwoju 
chwastów, poprawy sprawności 
roli oraz zapobiegania erozji 
wodnej i wietrznej. Ściółkowanie 
zapewnia uprawianym na niej 
roślinom lepsze warunki cieplne i 
wilgotnościowe. 



  
















