Mini Kurs

Ogr d od zera

Planuję i urządzam zachwycający ogród
Harmonogram prac
Etap 1. Na etapie budowy domu
Rozmowa z szefem ekipy budowlanej na temat standardów pracy
Zobowiązanie wykonawców w umowie do przyjętych standardów pracy
Wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów budowlanych
Zabezpieczenie terenu pod odpadami
Ustalenie zagospodarowania odpadów kłopotliwych (niewykorzystane zaprawy, beton)
Ustalenie kto ponosi koszty wywozu odpadów i jak zostanie on zorganizowany
Zabezpieczenie drzew rosnących na działce
Projektant/ka ogrodu (dobrze znaleźć już na tym etapie, jeśli bierzesz to pod uwagę)

Etap 2. Przyłącza
Wyprowadzenie wody na zewnątrz budynku (co najmniej fi25mm, jeśli się uda 32mm)
Doprowadzenie wody do miejsc poboru dodatkowego (altana, domek ogrodnika)
Ustalenie lokalizacji robota koszącego i doprowadzenie energii elektrycznej
Ustalenie lokalizacji studni zaworowej (do nawadniania, doprowadzenie wody/prądu)
Ustalenie lokalizacji sterownika do nawadniania automatycznego
Ustalenie ilości obwodów elektrycznych w ogrodzie i sposobu ich załączania
Ustalenie innych miejsc poboru energii elektrycznej (fontanna, gniazda elektryczne)
Doprowadzenie prądu do bramy, furtki, domofonu
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Etap 3. Wykonanie nawierzchni utwardzonych
Nawierzchnia utwardzona podjazdu
Podbudowa tarasu
Wykonanie tarasu
Wykonanie murowanych donic
Nawierzchnia utwardzona ścieżek
Miejsce na śmietniki
Wykonanie przepustów pod nawierzchniami (aby można było przeprowadzić rury od
nawadniania, kable elektryczne)

Etap 4. Wstępne przygotowanie terenu inwestycji do realizacji ogrodu (dom
otynkowany z zewnątrz, stan surowy zamknięty)
Uprzątnięcie terenu
Wymiana gruntu (jeśli jest potrzebna)
Usługi ciężkim sprzętem
Wstępne wyrównanie terenu
Montaż siatki na krety (jeśli ma być nawieziona ziemia)
Nawiezienie ziemi, zależnie od potrzeb
Ogrodzenie wokół działki- poza ogrodzeniem frontowym murowanym,
dopóki nie zakończy się ten etap)

Etap 5. Ogrodzenie
Ogrodzenie frontowe
Montaż bramy i furtki
Instalacja domofonu
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Etap 6. Obrzeża rabat, elementy małej architektury, instalacja nawadniania
i oświetlenia
Montaż systemu automatycznego nawadniania
Instalacja elektryczna
Montaż lamp
Wytyczenie rabat
Montaż krawężników/ obrzeży z kostki/ geoborderu
Montaż instalacji robota koszącego
Przygotowanie ziemi na rabatach, wyrównanie
Posadzenie roślin z zaprawianiem dołów żyzną ziemią ogrodową
Agrowłóknina (choć stanowczo odradzamy jej stosowanie)
Zabezpieczenie ziemi ściółką (kompost, przekompostowana kora)
Opalikowanie drzew

Etap 7. Zakładanie trawnika
Wyrównanie ziemi
Sprawdzenie spadków, dokładana niwelacja terenu
Rozłożenie i przymocowanie do podłoża siatki przeciw kretom (może być
montowana teraz, bezpośrednio pod trawę z rolki, w przypadku trawników z siewu
powinna być zagłębiona na co najmniej 10cm).
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