
Dni Otwarte Sadów w Chrystkowie

podczas, których odbędą się wykłady i zajęcia praktyczne z zakładania i pielęgnacji 
tradycyjnych sadów owocowych, degustacje oraz owocobranie. 

Udział w Dniach Otwartych Sadów jest odpłatny w kwocie 25 zł od osoby za dzień 
(wyżywienie, degustacje, udział w pokazach oraz plansza z dawnymi odmianami). 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw  
www.tpdw.pl oraz www.festiwalsmaku.pl 

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 października 2018 r.: fax. (52) 33 15 000,  
mail: aborygeniznadwisly@wp.pl  

DZIEŃ 1 - Piątek, 12.10.2018 r. (Chrystkowo)

10.00  prezentacje multimedialne

Zarys  historii  sadownictwa  nad  Dolną  Wisłą,  przyrodnicze  znaczenie  tradycyjnych
sadów  przydomowych,  przywracanie  tradycyjnych  metod  przetwórstwa  owoców
(J. Pająkowski)

Charakterystyka dawnych odmian drzew owocowych. Prezentacja owoców. Zapoznanie 
się z deskryptorem UPOV oraz praktyczne ćwiczenia opisywania owoców wg tego 
deskryptora  (R. Rawski)

Aktualna oferta sadzonek starych odmian drzew owocowych (J. Ziemniewska) 

Ochrona  in  situ starych odmian drzew  owocowych. Kolekcja  starych odmian drzew
owocowych w Chrystkowie, stan obecny, znacznie i jej perspektywy (J. Pająkowski)

ok. 13.00  przerwa i poczęstunek: drożdżówka, kawa, herbata 

prezentacje cd.

Dawne odmiany drzew owocowych  (R. Rawski)
1. Pielęgnacja i formowanie drzew w sadzie tradycyjnym (pielęgnacja, formowanie i cięcie 

młodych drzew), 
2. Rozmnażanie drzew owocowych (sprzęt, materiały, terminy i sposoby szczepienia, 

szczepienie i okulizacja w sadzie).

14.00  zajęcia praktyczne 

Wykonywanie modeli biologicznych owoców starych odmian w technice papier Marche 
oraz przetwórstwo owoców i warzyw (D. Piotrowiak)

ok. 18.00  „Laboratorium Smaku” :-)



DZIEŃ 2 - Sobota, 13.10.2018 r. (Chrystkowo)

10.00-14.00   Warsztaty kulinarne z wykorzystania owoców starych odmian drzew 
                       owocowych  (T.Kosiński)

10.00  równolegle prezentacje multimedialne

Wykonywanie modeli biologicznych owoców starych odmian w technice papier Marche  
(D. Piotrowiak) 

Charakterystyka dawnych odmian drzew owocowych. Prezentacja owoców. Zapoznanie 
się z deskryptorem UPOV oraz praktyczne ćwiczenia opisywania owoców wg tego 
deskryptora  (R. Rawski)

12.00 przerwa, poczęstunek i degustacje

Dawne odmiany drzew owocowych (R. Rawski) 
1. Pielęgnacja i formowanie drzew w sadzie tradycyjnym (pielęgnacja, formowanie i 

cięcie młodych drzew), 
2. Rozmnażanie drzew owocowych (sprzęt, materiały, terminy i sposoby szczepienia, 

szczepienie i okulizacja w sadzie).

Inwentaryzacja dawnych odmian drzew owocowych w terenie – wykonywanie 
schematów sadów przy pomocy metod tradycyjnych oraz drona (M. Mruklik)

12.30 przejście do sadu i zrywanie jabłek

Przejście do kolekcji starych odmian drzew owocowych przy zabytkowej chacie               
w Chrystkowie i pokaz sadzenia, cięcia i formowania drzew, szczepienia i okulizacji, 
prezentacja dawnych odmian jabłoni w kolekcji  

Pokaz tłoczenia soków z owoców starych odmian  (W. Zieliński)

„Laboratorium Smaku” :-) cd

Sadzenie drzewek w kolekcji w Chrystkowie

ok. 16.00 zakończenie


