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Dla kogo?  

Dla właścicieli i zarządców sadów, wolontariuszy i trenerów, którzy chcą uczyć 

dorosłych o sadach tradycyjnych 

 

1. Uczenie się i nauczanie o sadach tradycyjnych  

Wprowadzenie do nauczania o sadach tradycyjnych, ich cechy, znaczenie,  

ochrona i rozwój 

1.1. Czym jest sad tradycyjny? ................................................................5 

1.2. Znaczenie sadów tradycyjnych ..........................................................7 

1.3. Zanikanie sadów tradycyjnych ...........................................................8 

1.4. Strategia odtwarzania sadów tradycyjnych ............................................9 

1.5. Rodzaje sadów tradycyjnych ............................................................11 

1.6. Fundusze i granty .........................................................................13 

1.7. Metody nauki ..............................................................................14 

1.8. Grupy docelowe w nauczaniu ...........................................................15 

1.9. Kilka reguł uczenia się ...................................................................16 

1.10. Ochrona roślin i BHP ......................................................................18 

2. Zarządzanie sadem tradycyjnym w zgodzie z naturą  

Edukacja na temat ekologicznego podejścia do zarządzania sadami tradycyjnymi  

2.1. Zasady zarządzania sadem tradycyjnym w zgodzie z naturą ......................22 

2.2. Murawa w sadzie ..........................................................................23 

2.3. Rośliny wokół sadu ........................................................................24 

2.4. Materia organiczna w sadzie ............................................................24 

2.5. Cięcie drzew owocowych ................................................................26 

2.6. Naturalne metody zwalczania chorób i szkodników .................................27 

2.7. Rośliny towarzyszące .....................................................................29 

2.8. Wypas zwierząt ............................................................................31 

2.9. Rozmnażanie drzew owocowych ........................................................33 
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3. Planowanie i zakładanie sadu tradycyjnego 

Edukacja w zakresie planowania i zakładania sadów tradycyjnych oraz tworzenia 

planów zarządzania dla nowo założonych i starych sadów tradycyjnych 

3.1. Cel nasadzenia ............................................................................36 

3.2. Wybór miejsca .............................................................................36 

3.3. Dobór gatunków, odmian i podkładek .................................................37 

3.4. Wymagania klimatyczno-glebowe drzew owocowych ...............................38 

3.5. Planowanie sadu ..........................................................................42 

3.6. Sadzenie ....................................................................................44 

3.7. Cięcie drzew ...............................................................................45 

 

4. Różnorodność, zachowanie, identyfikacja, zapylanie i rozmnażanie drzew 
owocowych  

Edukacja na temat różnych gatunków i odmian drzew owocowych, ich 

zachowania, identyfikacji, zapylania i rozmnażania 

4.1. Różnorodność drzew owocowych .......................................................50 

4.2. Odmiany historyczne drzew owocowych ..............................................51 

4.3. Zachowanie odmian lokalnych i historycznych  ......................................53 

4.4. Identyfikacja odmian .....................................................................53 

4.5. Zarządzanie sadem w warunkach zmieniającego się klimatu ......................57 

4.6. Zapylanie drzew owocowych ............................................................58 

4.7. Rozmnażanie drzew owocowych.........................................................60 

5. Przetwórstwo i marketing 

Edukacja w zakresie zbioru, warunków przechowania, przetwarzania i 

marketingu owoców 

5.1. Zbiór i przechowanie owoców ..........................................................67 

5.2. Przetwórstwo owoców ...................................................................68 

5.3. Sposoby zagospodarowania owoców ...................................................69 

5.4. Metody przetwarzania owoców .........................................................71 
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11..  UUcczzeenniiee  ssiięę  ii  nnaauucczzaanniiee  oo  ssaaddaacchh  

ttrraaddyyccyyjjnnyycchh    

CCeell  
Wprowadzenie do nauczania o sadach tradycyjnych, ich charakterystyka, znaczenie, 

ochrona i zarządzanie 

CCeellee  nnaauucczzaanniiaa  
Nauczyciel powinien znać i rozumieć, potrafić opisać i przedstawić 

 charakterystykę i rodzaje sadów tradycyjnych; 

 znaczenie sadów tradycyjnych; 

 problemy i wyzwania związane z odtwarzaniem sadów tradycyjnych;  

 możliwości i podejście do nauczania o sadach tradycyjnych.  

11..11..  CCzzyymm  jjeesstt  ssaadd  ttrraaddyyccyyjjnnyy??  

W Europie jest wiele rodzajów sadów. Wszystkie definiuje się jako skupiska drzew 
owocowych uprawianych w celu produkcji żywności przeznaczonej zazwyczaj na 
sprzedaż.  

W sadach tradycyjnych rosną w szerokich rozstawach drzewa wysokopienne z pierwszymi 
odgałęzieniami na wysokości będącej poza zasięgiem pasących się tam zwierząt.  

W przeciwieństwie do intensywnych sadów towarowych sady tradycyjnej charakteryzują 
się niskimi nakładami, w tym niskimi kosztami siły roboczej i mechanizacji; dużą 
różnorodnością biologiczną i wysoką wartością krajobrazową. 

SSaaddyy  ttrraaddyyccyyjjnnee  

 Drzewa owocowe zazwyczaj różnych gatunków i odmian zróżnicowane pod 
względem wieku; odmiany tradycyjne, nazywane także dawnymi lub historycznymi.  

 Drzewa na silnie rosnących podkładkach, wysokopienne, długowieczne - nierzadko 
dożywają ponad 100 lat.   

 Szerokie rozstawy między drzewami, czasami inne uprawy w międzyrzędziach. 

 Między drzewami murawa koszona na siano lub wypasana zwierzętami - krowy i 
owce. 

 Uprawa ekstensywna bez lub tylko z niezbędną ochroną chemiczną i ograniczonym 
cięciem.  

 Źródło owoców i innych produktów, m.in. soków, cydru, miodu, siana, drewna.  

 Przemienne owocowanie i niskie plony  - np. 10 ton z hektara. 

 Duża różnorodność biologiczna, wysokie walory krajobrazowe i kulturowe. 
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SSaaddyy  ttoowwaarroowwee    

 Drzewa owocowe jednego gatunku, z jedną lub kilkoma nowoczesnymi odmianami – 
monokultura; w tym samym wieku.  

 Drzewa na podkładkach słabo rosnących -  łatwy zbiór maszynowy lub zbiór ręczny 
bez użycia drabin.  

 Duże zagęszczenie drzew rosnących w rzędach.  

 W rzędach drzew ugór herbicydowy, a między rzędami murawa koszona kilkakrotnie 
w sezonie. 

 Uprawa intensywna z częstym stosowaniem pestycydów, herbicydów, nawozów 
sztucznych i silnym cięciem.  

 Źródło jednego produktu - owoce deserowe lub dla przetwórstwa.  

 Wysokie i regularne plonowanie - 30-50 ton z hektara. 

FFoorrmmaallnnaa  ddeeffiinniiccjjaa  ssaadduu  ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  

NNiieemmccyy  

Sady tradycyjne zakładane są na łąkach lub pastwiskach. Stanowią uprawy ekstensywne, 
dlatego wysokopienne drzewa owocowe różnych gatunków i odmian, zróżnicowane pod 
względem wieku, wielkości i kształtu koron rosną na nich w rozproszeniu, daleko jedno 
od drugiego, wyraźnie wyodrębnione.   

Sady tradycyjne użytkowane są wielokierunkowo. Stanowią źródło owoców, a także 
dostarczają paszy dla zwierząt gospodarskich - trawy i inne rośliny zielne są w nich 
koszone lub wypasa się na nich zwierzęta. Przyjmuje się, że powierzchnia sadu 
tradycyjnego powinna wynosić przynajmniej 0,15 ha. 

Ref – Orchard definition for Germany 

AAnngglliiaa  

Za sad tradycyjny uznaje się przynajmniej pięć półpiennych lub wysokopiennych drzew 
owocowych na silnie rosnących podkładkach posadzonych w szerokich rozstawach -  
zazwyczaj mniej niż 150 drzew/ha, na łące lub pastwisku.  

Drzewa w starym sadzie tradycyjnym powinny mieć w obwodzie, u podstawy pnia, co 
najmniej 1 m. Pierwsze odgałęzienia winny tworzyć przynajmniej 1,5 m nad ziemią. 
Powyżej tej wysokości powinno znajdować się 90% ulistnienia.    

Ref – Orchard definition for England 

WWęęggrryy  

Za sady tradycyjne uznaje się tereny z ekstensywnie uprawianymi drzewami owocowymi 
różniącymi się wiekiem, składem gatunkowym i odmianowym. Drzewami owocowymi 
najczęściej spotykanymi w takich sadach są śliwy, jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie i 
orzechy. Odmiany to przede wszystkim odmiany krajobrazowe, np. jabłonie Sóvári i 
Batul, oraz historyczne.  

W sadach tradycyjnych nie stosuje się środków chemicznych. Rośliny pod drzewami kosi 
się lub wypasa.  
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PPoollsskkaa  

Sad tradycyjny to sad, w którym uprawiane są drzewa odmian tradycyjnych. Wymienione 
są w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Działania 
rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. W załączniku jest 97 odmian jabłoni, 36 - gruszy, 25 - czereśni i wiśni 
oraz siedem odmian śliwy. Oprócz nich w sadzie tradycyjnym mogą znaleźć się inne 
odmiany tradycyjne, o ile były uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 
1950 rokiem. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia na utrzymanie sadu tradycyjnego 
można uzyskać pomoc finansową, zwaną płatnością rolno-środowiskowo-klimatyczną, 
jeżeli spełni on wymogi: liczba drzew nie powinna być mniejsza niż 12, wysokopienne o 
minimalnej wysokości pnia 1,2 m i co najmniej 15-letnie drzewa na silnie rosnących 
podkładkach winny być reprezentowane przez nie mniej niż cztery odmiany lub gatunki, 
na 1 ha sadu powinno rosnąć nie mniej niż 90 takich drzew w rozstawie nie mniejszej niż 
4 x 6 m i nie większej niż 10 x 10 m.  

W sadzie tradycyjnym zgłoszonym do płatności należy wykonać określone zabiegi 
pielęgnacyjne, m.in. cięcie drzew i koszenie murawy przynajmniej raz w okresie 
wegetacji. 

Ref - Information - Package 3. Preservation of orchards with traditional varieties of fruit 
trees 

11..22..  ZZnnaacczzeenniiee  ssaaddóóww  ttrraaddyyccyyjjnnyycchh  

Sad tradycyjny pełni wiele funkcji zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Podstawową funkcję określa właściciel 
lub zarządca.   

 Zrównoważone gospodarowanie — sady tradycyjne są archetypem 
zrównoważonego rolnictwa. Uprawa drzew owocowych jest połączona z hodowlą 
zwierząt, użytkowaniem łąk i pastwisk. Dla sadów tradycyjnych charakterystyczne 
są stałe lub sezonowe ule pszczele. Wielokierunkowe wykorzystanie sadów  
zapewnia w nich równowagę, która sprzyja przyrodzie.  

 Bioróżnorodność — sady tradycyjne mają dziś ogromne znaczenie dla zachowania 
różnorodności biologicznej w Europie Zachodniej i Środkowej. Zróżnicowane 
środowisko życia starych drzew owocowych tworzy razem z nimi niewielkie, ale 
bogate ekosystemy. 

 Agrobioróżnorodność — w sadach tradycyjnych znajduje się wiele rzadkich 
dawnych odmian drzew owocowych, które tworzą żywe banki genów z materiałem 
stanowiącym potencjalne źródło genów do hodowli nowych odmian.  

 Dziedzictwo kulturowe — sady tradycyjne istnieją w Europie od ponad 2000 lat. 

Wiedza i doświadczenie związane z nimi są zatem częścią dziedzictwa 
kulturowego, które należy zachować dla kolejnych pokoleń. Odtworzenie sadów 
tradycyjnych w ramach ochrony dziedzictwa może się przyczynić do rozwoju 
gospodarczego regionów wiejskich znajdujących się w niezbyt korzystnych 
warunkach przyrodniczych, ekonomicznych lub społecznych.  
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 Walory użytkowe i rekreacja — coraz częściej widzi się potrzebę ochrony sadów  

jako miejsc użyteczności publicznej. Wiedzę na temat zarządzania tak 
rozumianymi sadami mogą zdobyć wolontariusze za pośrednictwem 
przedsiębiorstw społecznych i lokalnych organizacji pozarządowych.  

 Zdrowie i dobre samopoczucie — sady tradycyjne z pięknie kwitnącymi drzewami 

owocowymi i niepowtarzalnym zapachem i smakiem owoców pozostają w pamięci 
wielu ludzi jako niezwykle urokliwa część krajobrazu, pozytywnie oddziałująca na 
samopoczucie. Z nimi kojarzą się również zdrowa żywność, czyste powietrze i 
gleba. Naturalne jest zatem postrzeganie sadów tradycyjnych jako miejsc 
przyjaznych nie tylko człowiekowi, lecz także całej przyrodzie.  

UUssłłuuggii  eekkoossyysstteemmoowwee  

Korzyści, jakie zapewnia sad tradycyjny, można zmierzyć i opisać w kategoriach usług 
ekosystemowych 

 regulujących — obejmują sekwestrację dwutlenku węgla w roślinach i glebie, 
zapobiegają powodziom, poprawiają jakość powietrza; 

 wspierających (podtrzymujących) — pomnażają i chronią bioróżnorodność,  
zachowują pulę genową; 

 zaopatrujących — oznaczają dostarczanie żywności, przede wszystkim świeżych 
owoców; 

 kulturowych — zapewniają edukację i rekreację, zaspokajają potrzeby 
estetyczne i duchowe.   

Sady tradycyjne spotyka się dzisiaj coraz rzadziej. Tymczasem wielość występujących w 
nich gatunków i odmian, a także towarzyszące temu zróżnicowanie siedlisk sprawiają, że 
są one bogatymi biologicznie ekosystemami. Zrównoważone rolnictwo potrzebuje takich 

ekologicznych agroekosystemów i bioróżnorodności drzew owocowych. Zachowanie ich 
przyczyni się do zabezpieczenia żywności dla kolejnych pokoleń, co jest szczególnie 
ważne w obliczu zachodzących zmian klimatycznych. 

11..33..  ZZaanniikkaanniiee  ssaaddóóww  ttrraaddyyccyyjjnnyycchh    

Zanikanie sadów tradycyjnych, zakładanych na gruntach ornych i użytkach zielonych, 
obserwuje się w całej Europie od kilkudziesięciu lat. W latach 1930-1950 zajmowały one 
w Europie dwa miliony hektarów, głównie we Francji i w Niemczech, a także w Polsce, 
Anglii, Belgii i w Hiszpanii. W 1950 r. rozpoczęło się masowe wycinanie sadów 
tradycyjnych. W ciągu ostatnich 60 lat Europa straciła ich ponad 80%.  

Ref – ESTO Project 

PPrrzzyycczzyynnyy    

WW  sskkaallii  gglloobbaallnneejj  

Rosnący popyt konsumpcyjny i niesprzyjające międzynarodowe regulacje handlowe  

 import tanich owoców; 

 ograniczenie sprzedaży materiału szkółkarskiego do kilku standardowych odmian;  
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 popularyzacja upraw wielkopowierzchniowych, wysoce intensywnych; 

 ukierunkowanie na produkcję owoców dostępnych przez cały rok. 

WW  sskkaallii  llookkaallnneejj  

Związane z  

 zarządzaniem — wymiana pokoleniowa skutkująca brakiem wiedzy i umiejętności 
do właściwego prowadzenia sadów, w rezultacie zmniejszenie wartości 
sadowniczej tradycyjnych nasadzeń drzew owocowych; 

 rolnictwem — zastępowanie ekstensywnych, mniej opłacalnych sadów, 
tradycyjnych uprawami dającymi większe zyski;  

 urbanizacją — zamiana działek rolnych na działki budowlane;  

 marketingiem — brak promocji walorów zdrowotnych produktów pochodzących z 
sadów tradycyjnych, brak certyfikatów dla takich produktów i systemów 
akredytacji. 

ZZaaggrroożżeenniiaa  

Zanikanie sadów tradycyjnych i niezakładanie w ich miejsce nowych takich nasadzeń 
grozi widocznym spadkiem różnorodności biologicznej tam, gdzie były takie sady. 

11..44..  SSttrraatteeggiiaa  ooddttwwaarrzzaanniiaa  ssaaddóóww  ttrraaddyyccyyjjnnyycchh    

W ochronę sadów tradycyjnych w Europie w ramach różnych działań zaangażowane są 
organizacje pozarządowe, lokalne społeczności i wolontariusze. Jednym z projektów 
mających na celu ocalenie sadów tradycyjnych jest CORE, który ideę zachowania  sadów 
realizuje, podnosząc poziom wiedzy z zakresu sadownictwa tradycyjnego, przetwórstwa 
i marketingu owoców i przetworów. 

PPllaann  ddzziiaałłaańń    

 Identyfikacja, monitoring i zachowanie istniejących sadów tradycyjnych. 

 Zwiększenie powierzchni i liczby takich sadów, doskonalenie uprawy drzew 
owocowych.  

 Odnowienie starych sadów tradycyjnych poprzez nasadzenia uzupełniające i 
cięcia odnawiające.  

 Zakładanie nowych sadów tradycyjnych. Znalezienie odpowiednich miejsc,  
poznanie ich właścicieli i sporządzenie planów zarządzania założonymi sadami. 

 Wzmacnianie i promowanie walorów gospodarczych, przyrodniczych, kulturowych 
i zdrowotnych sadów tradycyjnych. 
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RRoossnnąąccee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  ssaaddaammii  ttrraaddyyccyyjjnnyymmii    

Idei odtworzenia sadów tradycyjnych w Europie sprzyja wzrost zainteresowania 

 rolników i właścicieli gruntów systemami agroleśnymi i agroekologią, na które 
można uzyskać dopłaty w ramach nowego finansowania rolnictwa w UE; 

 rolników i ogrodników pielęgnacją sadów tradycyjnych, m.in. cięciem drzew; 

 konsumentów dietą wegetariańską i wegańską, zdrową żywnością - produktami 
rolnictwa ekologicznego i sadownictwa tradycyjnego; walorami owoców dawnych 
odmian i przetworów z nich;  

 producentów żywności uprawą dawnych odmian drzew owocowych i 
przetwórstwem owoców dawnych odmian; 

 spółdzielni socjalnych i zarządzających sadami społecznościowymi 
nasadzeniami tradycyjnymi jako czynnikiem terapeutycznym,  poprawiającym 
zdrowie i samopoczucie;  

 sadowników budowaniem europejskiej sieci współpracy przyjaciół sadów 
tradycyjnych i edukatorów sadownictwa tradycyjnego.  

WWyyzzwwaanniiaa    

Z ochroną i odtwarzaniem sadów tradycyjnych w Europie wiąże się kilka kluczowych 
wyzwań. W zakresie 

 Zapotrzebowania konsumentów istnieje potrzeba skuteczniejszej promocji 

sadów tradycyjnych i lepszego, bardziej skoordynowanego marketingu produktów 
związanych z nimi. 

Ochrony prawnej konieczne jest wprowadzenie szczegółowych lokalnych i 
krajowych przepisów prawnych oraz kontroli planowania, by ochronić wartości 
kulturowe, krajobrazowe i bioróżnorodności sadów tradycyjnych, a także 
ograniczenia urbanizacji terenów, na których znajdują się cenne ekosystemy 
sadownicze. Będzie to wymagało lepszego rejestrowania i monitorowania 
bioróżnorodności sadów. 

 Podnoszenia poziomu wiedzy sadowników w szczególności młodych niezbędne 

jest zwiększenie liczby szkoleń na temat sadownictwa tradycyjnego, prowadzenia 
sadu w zgodzie z naturą czy przetwarzania owoców. Wiedza i umiejętności 
rolników, ogrodników i sadowników w tym zakresie często są zbyt małe.  

 Wieku osób związanych z sadownictwem celowe wydaje się jego obniżenie - ze 
statystyk wynika, że w sadownictwie pracują osoby starsze niż w innych sektorach 
gospodarki.  

 Współpracy i budowania sieci współpracy istnieje potrzeba lepszego, bardziej 
skoordynowanego wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z sadów 
tradycyjnych, co ważne jest w sytuacji konkurencji sadów towarowych i 
niedostatecznej wiedzy konsumentów na temat produktów sadownictwa 
tradycyjnego. 
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 Ekoturystyki ważne jest wspieranie i zachęcanie właścicieli gruntów, w 

szczególności  rolników i właścicieli kempingów, do utrzymywania starych lub 
zakładania nowych sadów tradycyjnych w ramach dodatkowej oferty 
agroturystycznej.  

 Tworzenia szans dla lokalnych społeczności potrzebne jest zwiększenie wpływu 

społeczności na zachowanie starych i zakładanie nowych sadów tradycyjnych na 
terenach publicznych. Nowe sady mogłyby powstawać na podstawie 
długoterminowych umów z prywatnymi lub państwowymi  właścicielami gruntów. 
Właściciele sadów mieliby prawo angażowania wolontariuszy do określonych prac, 
np. pielęgnacji drzew.   

OOcchhrroonnaa  ssaaddóóww  

OOcchhrroonnaa  pprraawwnnaa    

Każdy kraj ma prawo i przepisy dotyczące ochrony sadów i drzew owocowych. Mogą 
zabraniać wycinania drzew owocowych na podstawie różnych kryteriów, m.in. wieku 
drzew, średnicy pnia na wysokości 1,5 m, rodzaj sadu czy opinii właściciela i sąsiadów. 

OOddttwwaarrzzaanniiee  ssaaddóóww  

Jednym z celów projektu CORE jest edukacja w zakresie odtwarzania i ochrony sadów 
tradycyjnych w Europie. W kilku krajach, np. w Niemczech i Anglii, władze centralne lub 
regionalne finansują zakładanie i utrzymanie takich sadów. Prawidłowe  utrzymanie sadu  
wymaga odpowiedniej wiedzy, natomiast do jego założenia, oprócz wiedzy, niezbędny 
jest dostęp do właściwego materiału szkółkarskiego. 

ZZaacchhoowwaanniiee  rróóżżnnoorrooddnnoośśccii  bbiioollooggiicczznneejj    

Różnorodność biologiczna w sadach tradycyjnych rośnie z czasem. Dlatego starym 
drzewom owocowym towarzyszy więcej gatunków roślin i zwierząt niż drzewom młodym. 
Tak dzieje się jednak tylko wtedy, gdy sady tradycyjne prowadzone są w sposób 
zrównoważony, jak najbardziej przyjazny przyrodzie.  

11..55..  RRooddzzaajjee  ssaaddóóww  ttrraaddyyccyyjjnnyycchh    

W Europie występują różne rodzaje sadów tradycyjnych. 

 Sad przydomowy jest własnością prywatną. Owoce zebrane w nim przeznaczane są 
na własne potrzeby. 

 Sad w gospodarstwie rolnym to sad prywatny z komercyjną produkcją owoców, które 
m.in. przetwarza się na soki i cydr. Czasami wypasa się w nim zwierzęta. 

 Otwarty sad społeczny zarządzany jest przez grupę wolontariuszy. Często 
reprezentują oni organizację non-profit potrafiącą pozyskać środki finansowe na jego 
prowadzenie. Do pielęgnacji sadu tradycyjnego społecznego i zbioru owoców w nim 
zapraszani są przeszkoleni wolontariusze. Podczas imprez publicznych, np. Dnia 
Jabłka, wszyscy mogą uczestniczyć w zbieraniu owoców. 

 Sad osiedlowy zakładany jest na terenie osiedla mieszkaniowego. Zarządza nim 
lokalna społeczność lub lokalne władze, np. samorząd osiedlowy. 
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 Sad wspólnotowy, czyli stary, zaniedbany, pozostawiony sam sobie sad przywrócony 
do życia po negocjacjach z jego właścicielami, oddany w dzierżawę lub wynajem.  

W przekazanym do użytkowania sadzie usuwa się niepotrzebne zarośla i przeprowadza 
niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, m.in. cięcie drzew, koszenie murawy.  

 Sad członkowski wymaga uiszczenia składki członkowskiej, która uprawnia do zbioru 
owoców i zobowiązuje do pielęgnacji sadu.  

 Sad na terenie ogrodu działkowego jest miejscem uprawy drzew owocowych, w 
pielęgnacji których uczestniczą właściciele działek zgodnie z harmonogramem.  

 Sad produkujący dla RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność), czyli 
nieformalnej grupy rolników i konsumentów, która pierwszym zapewnia rozwój, a 
drugim dostęp do zdrowych owoców w cenie satysfakcjonującej obie strony.  

 Sad permakulturowy i las żywnościowy (leśny ogród) to dwie koncepcje uprawy 
głównie wieloletnich roślin jadalnych w taki sposób, by stworzone przez człowieka 

ekosystemy funkcjonowały w zgodzie z naturą, przy minimum ingerencji. W leśnych 
ogrodach drzewa, krzewy i zioła „wzajemnie się wspierają”, zwiększając żyzność 
gleby i zapobiegając problemom związanym ze szkodnikami i chorobami. 

 Sad kompensacyjny to sad założony na terenie uzyskanym od państwa w formie 
rekompensaty za teren zajęty pod budowę dróg, budynków mieszkalnych itd.  

SSaaddyy  wwssppóóllnnoottoowwee  

Sady wspólnotowe tworzą lokalne społeczności na własne potrzeby. Pierwsze pojawiły 
się w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych XX wieku. Z czasem zaczęły 
powstawać także w Europie — w Wielkiej Brytanii popularyzowała je organizacja 
Common Ground. Obecnie sady wspólnotowe rosną w większości krajów europejskich, a  
zarządzają nimi lokalna społeczność lub władze lokalne we współpracy z mieszkańcami. 

Pick Your (City) Fruit (Zerwij sam własny — miejski — owoc) to projekt realizowany w 
Portugalii, w Lizbonie, przy wsparciu Europejskiej Fundacji Kultury. Jego celem jest 
stworzenie sadów publicznych, którymi będą się opiekować lokalne społeczności. Sady 
utworzone w ramach o projektu mają być miejscem spotkań, wymiany wiedzy i 
doświadczeń.  

Typowy sad tradycyjny z wysokopiennymi drzewami owocowymi i całym bogactwem 
towarzyszących im roślin i zwierząt jest przede wszystkim źródłem owoców. Sad 
tradycyjny społeczny jest dodatkowo miejscem nauki, m.in. edukacji ekologicznej, 
dyskusji, spotkań towarzyskich i sąsiedzkich, miejscem wspólnych zabaw, festiwali, a 
także oazą ciszy i spokoju. Taki sad można założyć wszędzie – przy szkole, szpitalu, 
domu opieki, w parku, lesie, ogrodzie działkowym, tam, gdzie jest wolny teren. 
Specyfika takiego sadu będzie się zmieniać w zależności od sposobu zarządzania i 
użytkowania.  

Sad wspólnotowy podobnie jak typowy sad tradycyjny 

 stanowi grupę drzew owocowych w różnym wieku, często zróżnicowanych  
gatunkowo i odmianowo, co zapewnia dostępność owoców przez cały sezon; 
występują w nim odmiany tradycyjne; 
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 tworzą drzewa na silnie rosnących podkładkach, długowieczne, z wysokimi 

pniami, dzięki czemu można wypasać zwierzęta, kosić murawę maszynami, a 
także piknikować pod rozłożystymi koronami;  

 wyróżnia się dużymi rozstawami między drzewami, co pozwala uprawiać w nim 
także inne rośliny; 

 może być założony na pastwisku lub łące, które — odpowiednio — wypasa się 
zwierzętami lub kosi w określonych porach;  

 pielęgnowany jest w sposób mało intensywny, czyli przy ograniczonym cięciu, 
bez ochrony chemicznej lub z niewielką ilością środków ochrony roślin;  

 jest źródłem różnorodnych produktów, m.in. świeżych owoców, soków, cydru, 

miodu, siana i drewna.  

11..66..  FFuunndduusszzee  ii  ggrraannttyy    

Finansowanie — fundusze na określony cel można pozyskać z darowizn, pożyczek, 
dotacji rządowych, charytatywnych, loteryjnych i społecznościowych.  

Składając wniosek, warto dokładnie przedstawić potrzeby i, jeśli to możliwe, określić je 
ilościowo, przytaczając dowody.  

Cel — pozyskane środki finansowe można przeznaczyć na założenie nowego lub 
odnowienie starego sadu tradycyjnego, przeprowadzenie kursów i warsztatów, 
zorganizowanie imprez w sadzie, przetwórstwo i marketing, reklamę i promocję,  
publikacje.  

Czas — przyznanie funduszy po złożeniu wniosku może potrwać do sześciu miesięcy. 
Wniosek może zostać odrzucony lub dotacja zmniejszona, dlatego warto wysłać wnioski  
co najmniej do dwóch fundatorów.  

KKlluucczzoowwee  ppyyttaanniiaa  wwee  wwnniioosskkuu  oo  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  

 Jakie są potrzeby?  

Określenie problemu, jaki ma być rozwiązany poprzez realizację projektu: społeczny, 
ekonomiczny, środowiskowy. 

 Dlaczego konkretnie ten fundusz?  

Link do kryteriów funduszu. 

 Po co?   

Wyznaczenie celu głównego i szczegółowego metodą SMART — cel ma być 
sprecyzowany, mierzalny, osiągalny, realny, określony w czasie. 

 Dla kogo?  

Określenie grup docelowych — jasno, precyzyjnie, ilościowo. 

 Przez kogo?  

Wskazanie osób zaangażowanych do realizacji projektu: pracownicy, wolontariusze, 
społeczności lokalne.  
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 Jak?  

Przedstawienie procesu realizacji projektu —  zadania i etapy ich realizacji w czasie. 

 Jak ocenisz realizację projektu?  

Wskazanie sposobu oceny sukcesu projektu. 

 Jaki będzie wynik projektu?  

Określenie rezultatów projektu, np. opracowanie programu nauczania sadownictwa 
tradycyjnego.  

MMoożżlliiwwoośśccii  ffuunndduusszzyy  eeuurrooppeejjsskkiicchh  

Środki finansowe na realizację projektów można pozyskać z funduszy UE w ramach 
programów Erasmus+ (z tego programu zrealizowano projekt CORE), LIFE, INTERREG, 
LEADER i EFRR. Dodatkowo można ubiegać się o dotacje samorządowe lub charytatywne. 

11..77..  MMeettooddyy  nnaauukkii    

UUcczzeenniiee  ssiięę  oodd  iinnnnyycchh    

Można uczyć się od  

 sadowników podczas wizyt w ich sadach;  

 instruktorów w czasie warsztatów, np. szczepienia lub cięcia;  

 kompetentnych wolontariuszy podczas prac sezonowych, np. cięcia drzew latem 
lub zimą. 

Właścicielami starych sadów tradycyjnych są często drobni rolnicy. Nie wszyscy na tyle 
otwarci, że chętnie rozmawiają z kimś, kogo nie znają. Do rozmowy i pokazania sadu 
może ich przekonać zainteresowanie i cierpliwość słuchaczy. Warto z zainteresowaniem 
wysłuchać informacji o wieku i pielęgnacji drzew w sadzie, odmianach, sposobie 
zagospodarowywania owoców, ale też o historii sadu, z której właściciele często są  

dumni. Warto docenić pracę pokoleń, przywiązanie właściciela i jego rodziny do sadu, a 
jednocześnie zrozumieć potrzebę czerpania z niego zysków. Dobrze jest opowiedzieć o 
tym, w jaki sposób inni rolnicy zyskują korzyści finansowe z sadu tradycyjnego, np. 
rozwijając przetwórstwo owoców lub agroturystykę czy też korzystając z dofinansowania 
na zachowanie  sadu. Warto też zaproponować sadownikom udostępniającym sad udział 
w warsztatach na temat cięcia czy szczepienia, poinformować ich o możliwości 
uzyskania dotacji na założenie nowego sadu tradycyjnego w ramach różnych inicjatyw 
pozarządowych.  

SSaammookksszzttaałłcceenniiee    

Uczenie się we własnym zakresie 

 z materiałów drukowanych, podręczników , poradników, atlasów odmian itd.; 

 z filmów prezentowanych np. w telewizji; 

 z Internetu —  publikacje elektroniczne, webinaria, filmy, ze stron poświęconych: 
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 sadzeniu, pielęgnacji i rozmnażaniu drzew owocowych, planowaniu sadów 
(wiedza praktyczna, on-site); 

 identyfikacji odmian, przetwórstwu i marketingowi owoców (nauka 
praktyczna, off-site); 

 zachowaniu i znaczeniu sadów tradycyjnych i produktów z nich (podnoszenie 
świadomości i edukacja, off-site). 

WWyymmiiaannaa  wwiieeddzzyy  ii  ddoośśwwiiaaddcczzeeńń  ww  rraammaacchh  bbuuddoowwaanniiaa  

ppaarrttnneerrssttww  ii  ssiieeccii  wwssppóółłpprraaccyy    

Nauka poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń może odbywać się między organizacjami, 
regionami itd. na poziomie krajowym i międzynarodowym. Kontakty mogą mieć formę h 
spotkań regularnych lub okazjonalnych, podczas różnego rodzaju wydarzeń.  Mogą być 
bezpośrednie lub on-line.  

Partnerzy projektu CORE współpracują np. z Europom, Orchard Network UK (Sieć Sadów 
Wielkiej Brytanii) i Carpathian Basin Orchard Group (Grupa Sadów Kotliny Karpackiej). 

11..88..  GGrruuppyy  ddoocceelloowwee  ww  nnaauucczzaanniiuu    

Nauczyciel coraz częściej jest nie tylko mentorem, ale i facylitatorem. Oznacza to, że 
kieruje uczniami, ale też za nimi podąża. Uczy się o uczniach i od uczniów, umożliwia 
uczestnikom zajęć uczenie się. 

Jednym z ważniejszych aspektów szkolenia jest poznanie odbiorców. Znajomość  
odbiorcy pomaga zaplanować kurs i wybrać odpowiednie metody nauczania.  

CCoo  wwaarrttoo  wwiieeddzziieećć  oo  uucczznniiaacchh??  

Znajomość 

 danych demograficznych, np. wieku, płci, zawodu osób uczących się, przydatna 
będzie w logistyce nauczania; 

 wiedzy uczniów z zakresu kursu, szkolenia itp. pomoże określić poziom treści, 
które powinien przekazać nauczyciel; 

 umiejętności uczniów, czyli praktycznej znajomości konkretnych zagadnień, 
pomoże określić, które umiejętności muszą oni opanować, a które tylko utrwalić;  

 doświadczenia uczniów pozwoli zaplanować w ramach kursu, szkolenia itp. treści 
i działań oczekiwanych przez nich. Pomoże znaleźć osoby z większym 
doświadczeniem, które podczas zajęć zespołowych będzie można dołączyć do 
grupy z osobami mniej doświadczonymi;  

 nastawienia uczniów do określonych kwestii może pomóc w pokonaniu ich lęków, 
obaw lub uprzedzeń; 

 wykształcenia osób uczących się pomoże wybrać odpowiedni poziom przekazu 
informacji;  
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 potrzeb edukacyjnych uczniów pozwoli przygotować nauczycielowi lekcję, kurs 

itp. satysfakcjonujący obie strony. Dobrym początkiem każdych zajęć winno być 
pytanie do uczniów, czego od nich oczekują.  

JJaakk  ppoozznnaaćć  uucczznniióóww??  

Istnieje wiele sposobów poznania uczestników zajęć, m.in.  

 wypełnienie przez nich przed rozpoczęciem kursu formularza obejmującego 
wymienione powyżej punkty;  

 przedstawienie się uczestników zajęć w ramach powitania i wprowadzenia; 

 dopytanie uczestników podczas zajęć o ich doświadczenie, wiedzę i umiejętności. 

11..99..  KKiillkkaa  rreegguułł  uucczzeenniiaa  ssiięę    

Dorośli uczą się inaczej niż dzieci, dlatego wymagają innego podejścia do nauczania. 
Wiedza o tym, jak uczą się dorośli, ma kluczowe znaczenie dla efektów. Poniżej opisano 

niektóre ważne zasady uczenia się dorosłych i techniki nauczania, których warto użyć, 
by osiągnąć zaplanowany rezultat.  

WWsskkaazzóówwkkii  ddllaa  eedduukkaattoorróóww  

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem  

Dorośli, z racji wieku, dysponują już określoną wiedzą i doświadczeniem, którymi z 
reguły chętnie się dzielą. Warto wykorzystać to w czasie zajęć, przygotowując je w 
odpowiedni sposób. 

 Aktywne uczestnictwo  

Dorośli nie chcą być tylko biernymi słuchaczami zajęć. Lubią w nich aktywnie 
uczestniczyć, dlatego warto stworzyć ku temu warunki. Jeśli prowadzący jedynie 
wygłosi wykład, jego uczestnicy zapamiętają prawdopodobnie około 20% tego, co  
powiedział. Przygotowanie szkolenia, w którym uczestnicy będą aktywni; sami będą 
również mówić i wykonywać określone czynności, pomoże im lepiej zapamiętać 
przekazywane treści. 

 Rozwiązywanie problemów 

Dorośli są decydentami i uczniami samokształcącymi się. Warto więc podczas zajęć  
uwzględnić samodzielne rozwiązywanie problemów. 

 Stawianie zadań  

Dorosłych motywują do nauki informacje i zadania, których są ciekawi i mogą okazać 
się przydatne w ich pracy. Warto zatem dostosować treść zajęć do zainteresowań 
uczestników.  

 Związek ze światem  

Dorośli preferują naukę, która koncentruje się na rzeczywistych problemach. 
Oczekują więc treści związanych z tym, z czym boryka się świat i oni sami. 
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 Poszanowanie czasu  

Dorośli szanują czas. Dlatego oczekują, że w trakcie zajęć będzie on wykorzystany 
efektywnie, z zachowaniem ustalonego wcześniej harmonogramu. 

 Zakłopotanie 

Dorośli czują się zakłopotani, gdy w czasie zajęć grupowych wyglądają na 
niedoinformowanych w kwestiach zawodowych, czy innych. Dlatego należy unikać 
krytykowania ich. 

 Pozytywny nastrój 

Dorośli uczą się najlepiej w przyjaznym sobie środowisku — czują się wtedy pewniej. 
Warto więc stworzyć przychylną atmosferę. 

 Poszanowanie różnorodności  

Dorośli uczestnicy zajęć często są w różnym wieku, reprezentują odmienną płeć, 
kulturę, inne wyznania i style życia. Prowadzący powinien tę różnorodność 
uszanować, zachęcając wszystkich uczniów do okazywania sobie szacunku.  

 Zadawanie pytań 

Podczas zajęć warto często zadawać uczestnikom pytania, aby maksymalnie 
zaangażować ich w naukę, a także określić stopień zrozumienia przekazywanych 
treści.   

 Różnorodność komunikacji  

W czasie zajęć do wzajemnej komunikacji warto wykorzystać zmysły, wzrok, słuch i 
dotyk, a także umysł i serce, aby proces poznawania nowych treści był jak najbardziej 
skuteczny.  

 Powtarzanie  

Warto stale przypominać uczestnikom zajęć przekazywane treści, aby dobrze je 
zapamiętali. Według badań dopiero po siedmiokrotnym usłyszeniu informacji jesteśmy 
w stanie dokładnie je zrozumieć i zapamiętać. W czasie zajęć warto zatem 

wielokrotnie powtarzać, czego uczestnicy nauczą się (we wstępie), czego aktualnie 
się uczą i czego się nauczyli (w podsumowaniu). Mniej treści, ale częściej 
powtórzonych oznacza lepsze przyswojenie wiedzy.  

 Style uczenia się 

Dorośli uczą się w różny sposób, co należy uwzględnić przygotowując się do zajęć z 
nimi.  

PPooddssttaawwoowwee  ssttyyllee  uucczzeenniiaa  ssiięę  

Wyodrębnia się trzy podstawowe style uczenia się 

 wzrokowy (widzę i pamiętam) — uczenie się przez patrzenie, obserwowanie i 
czytanie; 

 słuchowy (słyszę i zapamiętuję) — uczenie się przez słuchanie tego, co mówią 
inni lub uczenie się samemu na głos; 

 kinestetyczny (robię i zapamiętuję) — uczenie się przez ruch i dotyk.  
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Większość dorosłych korzysta ze wszystkich wymienionych stylów, mimo że ma 
zazwyczaj styl dominujący lub preferowany. Styl uczenia się, z którego ktoś korzysta, 
zależy w dużym stopniu od sposobu przekazywania wiedzy przez nauczyciela. 

Jak więc należy zaplanować nauczanie, mając na uwadze wszystkie te kwestie? Nie 
należy ograniczać się do jednego sposobu przekazywania wiedzy, a wykorzystywać różne 
metody, aby dotrzeć do jak największej liczby uczniów. 

W procesie nauczania dorosłych należy uwzględnić  

 naukę w sadzie — praktyczne pokazy, dyskusje, quizy, ćwiczenia z 
przewodnikiem po odmianach drzew owocowych itp. 

 naukę w klasie — wykłady, prezentacje multimedialne, filmy video, drukowane 
materiały edukacyjne, dyskusje i aktywności typu quiz i burza mózgów. 

Uczestnicy zajęć powinni pracować indywidualnie i zespołowo — w parach lub większych 
grupach. Wskazany jest przy tym udział zewnętrznego eksperta.  

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  zzaajjęęćć  

Wymaga 

 wiedzy i doświadczenia prowadzącego;  

 logistycznego przygotowania się do zajęć 

 znalezienia sali wykładowej; 

 zaplanowania wizyt w terenie z uwzględnieniem warunków pogodowych, 
wieku i kondycji fizycznej uczestników zajęć itd.; 

 zaplanowania czasu trwania zajęć. 

 przygotowania się do nauczania trudnych uczestników; 

 przygotowania materiałów i sprzętu; 

 przygotowania planu zapasowego na wypadek problemów.  

11..1100..  OOcchhrroonnaa  rroośślliinn  ii  BBHHPP    

ZZddrroowwiiee,,  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ii  śśrrooddoowwiisskkoo  

Zdrowie i bezpieczeństwo są ściśle zintegrowane z właściwym i odpowiedzialnym 
zarządzaniem środowiskiem. Wiele dużych przedsiębiorstw prowadzi obecnie politykę 
łączącą wszystkie te elementy. W takie podejście wpisuje się również bioasekuracja 
sadów, czyli działania chroniące drzewa przed chorobami i szkodnikami.  

BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  bbiioollooggiicczznnee  --  nnaarrzzęęddzziiaa,,  ooddzziieeżż  

Rozwój międzynarodowej turystyki i handlu sprzyja rozprzestrzenianiu się patogenów w 
skali globalnej. Bezpieczeństwo biologiczne staje się w związku z tym coraz ważniejszym 
zagadnieniem.  
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W sadownictwie patogeny mogą przenosić się na odzieży, obuwiu i przede wszystkim na 
nożach, sekatorach i piłach. Przetarcie narzędzi szmatką zwilżoną alkoholem 
izopropylowym pozwala w prosty i skuteczny sposób odkazić je i tym samym zapobiec 
rozprzestrzenianiu się patogenów między sadami i w sadzie. 

BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ii  hhiiggiieennaa  pprraaccyy    

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajduje się w centrum uwagi 
właścicieli sadów i organizacji opiekujących się sadami. Kwestie te są corocznie 
dyskutowane i ewentualnie aktualizowane. Analizuje się  

 bezpieczeństwo i higienę pracy — sprzęt i narzędzia wnoszone do sadu muszą 
być czyste i bezpieczne dla tych, którzy będą z nich korzystać. Dobrą alternatywą 
dla drabin często używanych w sadach tradycyjnych mogą być narzędzia na 
wysięgnikach lub z długimi uchwytami. Standardowym zabezpieczeniem osób 

pracujących w sadzie, chroniącym m.in. przed spadającymi gałęziami, powinny 
być okulary ochronne, rękawice i kaski; 

 ubezpieczenie pracowników — wolontariusze korzystający w pracy z drabin i 

elektronarzędzi powinni mieć odpowiednie ubezpieczenie, nawet jeśli mają  
kwalifikacje i sprzęt ochronny;   

 zagadnienia związane z zachowaniem czystego środowiska — niewielkie stosy 

chrustu lub parawany wokół sadu ze ściętych gałęzi wydają się rozwiązaniem 
zdrowszym, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym środowisku niż palenie ognisk 
w sadzie;  

 ewentualne regulaminy — niektóre sady wspólnotowe opracowują regulaminy 

pracy w sadzie, które dotyczą m.in. zasad pracy w pojedynkę, stosowania 
środków chemicznych, obowiązku dostępu do apteczki pierwszej pomocy i osoby 
wykwalifikowanej do jej udzielania. 

ZZddrroowwiiee  ii  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ww  tteerreenniiee  

Przy przetwarzaniu owoców z sadu często wykorzystuje się maszyny elektryczne, ostrza 
tnące, wysoką temperaturę; są też inne potencjalne zagrożenia. Wszystkie te czynniki 
należy dokładnie rozważyć pod kątem stopnia ryzyka i sposobów jego minimalizacji. 

OOcceennaa  rryyzzyykkaa    

Ocenę ryzyka należy przeprowadzić i udostępnić do publicznej wiadomości. Powinna  
dotyczyć różnych miejsc i działań, m.in. sadzenia, cięcia i rozmnażania drzew, zbioru 
owoców, tłoczenia soków. W ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
można sporządzić ocenę ryzyka dla każdej grupy i każdego działania.  

Ocena ryzyka powinna  

 dotyczyć: 

 osoby odpowiedzialnej za pracownika;  

 osoby potencjalnie zagrożonej, np. stażysty;  

 zagrożeń wynikających z używania niebezpiecznego sprzętu, np. noża do 
okulizacji; 
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 wyrażać: 

 prawdopodobieństwo ryzyka — w skali 1-5; 

 stopień ryzyka — w skali 1-5. 

 przedstawiać sposoby ograniczenia ryzyka.  

 

 

 

 

SSttrroonnyy  iinntteerrnneettoowwee  

 ProtectingourOrchardHeritage — Przewodnik dobrych praktyk w zarządzaniu 
projektami sadowniczymi, Sustain 

 Traditional Orchard Project — PTES 

 Tradycyjne sady przydomowe - https://tezeusz.pl/tradycyjne-sady-przydomowe-
1664358 

 Stare odmiany - http://www.stareodmiany.pl/przyrodnicze-znaczenie-sadow 

 PODRB - https://podrb.pl/sadownictwo/sad-tradycyjny 

 http://www.stareodmiany.pl/historia-sadownictwa-nad-doln-wis 

 

PPDDFF  

 Natural England Technical Information Series — Pobierz pliki PDF z końca długiej 
listy 

 TraditionalOrchards — Przewodnik po dzikiej przyrodzie i zarządzaniu.Peoples 
Trust for EndangeredSpecies 

 Starting up community orchards — Federation of City Farms and Community 
Gardens (FederacjaMiejskichGospodarstwRolnychiOgrodówSpołecznych) 

 How to Guide to Setting up your own community orchard — Communities and 
Local Government Department (DepartamentWspólnotiSamorząduLokalnego) 

 Community Orchards Case Studies. Communities and Local Government 
Department (DepartamentWspólnotiSamorząduLokalnego) 

 http://dabrowica.szkolagminabochnia.pl/wp-
content/uploads/2020/03/Tradycyjny-sad-skonwertowany.pdf 

 https://www.modr.mazowsze.pl/doradztwo-pdr/ekologia-i-srodowisko/tpr-
inne/866-stare-odmiany-w-programie-rolnorodowiskowym 

about:blank
about:blank
https://tezeusz.pl/tradycyjne-sady-przydomowe-1664358
https://tezeusz.pl/tradycyjne-sady-przydomowe-1664358
http://www.stareodmiany.pl/przyrodnicze-znaczenie-sadow
https://podrb.pl/sadownictwo/sad-tradycyjny
http://www.stareodmiany.pl/historia-sadownictwa-nad-doln-wis
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://dabrowica.szkolagminabochnia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Tradycyjny-sad-skonwertowany.pdf
http://dabrowica.szkolagminabochnia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Tradycyjny-sad-skonwertowany.pdf
https://www.modr.mazowsze.pl/doradztwo-pdr/ekologia-i-srodowisko/tpr-inne/866-stare-odmiany-w-programie-rolnorodowiskowym
https://www.modr.mazowsze.pl/doradztwo-pdr/ekologia-i-srodowisko/tpr-inne/866-stare-odmiany-w-programie-rolnorodowiskowym
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22..  ZZaarrzząąddzzaanniiee  ssaaddeemm  ttrraaddyyccyyjjnnyymm  

ww  zzggooddzziiee  zz  nnaattuurrąą    

CCeell  
Edukacja w zakresie ekologicznego podejścia do prowadzenia sadu tradycyjnego 

CCeellee  nnaauucczzaanniiaa  
Nauczyciel powinien znać tematykę, rozumieć zagadnienie, potrafić opisać i 

zademonstrować 

 podstawowe zasady agroekologii dla sadów tradycyjnych i permakultury; 

 wpływ bioróżnorodności na jakość gleby, zawartość składników odżywczych w 

glebie oraz choroby i szkodniki;  

 sposoby oceny i monitorowanie bioróżnorodności. 

 Jak w zgodzie z naturą wykorzystać glebę, murawę, rośliny towarzyszące i 

korony drzew? 

 Jak zwalczać choroby i szkodniki drzew owocowych? 

 Jak dobierać zespoły roślin i planować rośliny towarzyszące? 

 Jakie zwierzęta i w jaki sposób wypasać? 

 Jak rozmnażać drzewa owocowe? 

 

FFaakkuullttaattyywwnnee  mmeettooddyy  nnaauucczzaanniiaa  
W okresie kwitnienia i/lub wczesnego owocowania wskazana jest wizyta w sadzie o 

dużej bioróżnorodności, aby opisać, zademonstrować, omówić i przećwiczyć m.in. 

 określanie warstw w sadzie tradycyjnym (gleba, murawa, krzewy, drzewa);  

 rejestrowanie i monitorowanie owadów zapylających drzewa owocowe;  

 rejestrowanie i monitorowanie szkodników w sadzie z wykorzystaniem 

pułapek feromonowych i lepowych oraz strząsanie szkodników na płachty 

rozłożone pod drzewami; 

 rejestrowanie i monitorowanie bezkręgowców i drobnych kręgowców w sadzie 

poprzez z wykorzystaniem pułapek żywochwytnych itd.;    

 identyfikację epifitów, nadrzewnych porostów i mchów za pomocą lupy 

ręcznej i kluczy identyfikacyjnych oraz wymienić doświadczenia między 

uczestnikami. 
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22..11..  ZZaassaaddyy  zzaarrzząąddzzaanniiaa  ssaaddeemm  ttrraaddyyccyyjjnnyymm  ww  

zzggooddzziiee  zz  nnaattuurrąą    

Ekologiczne podejście do zarządzania sadem często utożsamiane jest z zasadami 
permakultury. Sad permakulturowy to rodzaj lasu żywnościowego (leśnego ogrodu) o 
złożonej strukturze pionowej, poziomej i gatunkowej roślin, w którym drzewa, krzewy i 
rośliny zielne współpracują ze sobą. co zwiększa żyzność gleby i ogranicza choroby i 
szkodniki. Zarządzanie sadem w zgodzie z naturą wymaga 

 poznania warunków środowiskowych  

Sad tradycyjny nie jest wyłącznie skupiskiem drzew owocowych. Kilku-
dziesięcioletni sad jest ekosystemem półnaturalnym o złożonej strukturze 
pionowej i poziomej roślinności, z warstwą roślin zielnych, krzewów i drzew 
owocowych żyjących w określonych warunkach środowiskowych. Uprawa drzew  w 
zgodzie z warunkami, a nie przeciwko nim oznacza uprawę naśladującą naturę, 
która umożliwia osiągnięcie większych efektów przy mniejszym wysiłku.  

 dopasowania drzew owocowych do określonych warunków środowiskowych  

Każde miejsce na sad charakteryzuje się określonymi warunkami środowiskowymi: 
konkretnym typem gleby, temperaturą powietrza, mniejszym lub większym 
nasłonecznieniem itd. Należy do nich dobrać gatunki i odmiany drzew, aby 
rozwijały się w optymalnych warunkach przy minimalnym ryzyku stresu 
środowiskowego. Do sadu zarządzanego w zgodzie z naturą warto wybierać 
odmiany jak mniej podatne na choroby, rzadko atakowane przez szkodniki.   

 stworzenia systemu polikulturowego  

W sadzie naśladującym naturę powinno uprawiać się różne gatunki roślin. Między 
rzędami drzew mogą rosnąć krzewy, chociażby agrest lub porzeczka czarna, a w 
rzędach np. truskawki lub żonkile — tradycyjne międzyplony we Francji i Wielkiej 
Brytanii. Dzięki wielogatunkowości w sadzie, tak jak w ekosystemach naturalnych, 
możliwe będzie zachowanie równowagi biologicznej. Poza tym poprawi się jakość 
gleby, lepiej wykorzystywane będą zasoby: gleba, woda, światło.  

 zrozumienia znaczenia każdego gatunku w przyrodzie  

Należy zdać sobie sprawę z tego, że w przyrodzie nie ma niepotrzebnych 
gatunków. Organizmy nazywane w uprawach towarowych chwastami i 
szkodnikami, w ekosystemach naturalnych są pełnowartościowymi gatunkami 
pełniącymi określoną funkcję.   

 stosowania naturalnych metod ochrony roślin  

W naturze między gatunkami obserwuje się różne zależności, m.in. symbiozę i 
drapieżnictwo. Znając i rozumiejąc je, można uniknąć stosowania chemicznych 

środków ochrony roślin, które zanieczyszczają środowisko, gromadzą się w 
owocach i są toksyczne dla organizmów żywych.  

 zapobiegania, a nie leczenia 

Właściwą filozofią, także w sadzie, powinno być zapobieganie problemom, a nie 
leczenie skutków.  
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 korzystania z zasobów naturalnych w sposób zrównoważony  

Zasoby naturalne: gleba, woda, powietrze i bioróżnorodność na wszystkich jej 
poziomach powinny być wykorzystywane w taki sposób, by mogły zaspokoić 
potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Oznacza to m.in. odtwarzanie i stałą 
ochronę różnorodności biologicznej, w tym lokalnych odmian.  

 wspomagania naturalnych cyklów i systemów 

Pozostawianie w sadzie ściętych gałęzi, opadłych liści, skoszonych roślin itd. 
umożliwia ich rozkład przez mineralizacje do prostych związków nieorganicznych, 
które mogą być powtórnie wykorzystane do budowy związków organicznych — 
zamknięty obieg materii.  

 dzielenia się plonami 

Należy pozostawiać w sadzie część owoców owadom, ptakom, ssakom i innym 
organizmom, aby zwiększyć bioróżnorodność. 

22..22..  MMuurraawwaa  ww  ssaaddzziiee    

Sad tradycyjny jako półnaturalny ekosystem, często otoczony żywopłotem, łączy  
elementy lasu, pastwiska i łąki. Dzięki temu stanowi bogatą mozaikę przyrodniczą z 
warunkami życia sprzyjającymi wielu organizmom.  

Skład gatunkowy użytków zielonych jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na jakość 
gleby, dostępność składników pokarmowych i wody, obecność owadów zapylających, a 
także występowanie chwastów i szkodników. Decyduje więc o wzroście i produktywności 
drzew owocowych.  

ZZaalleecceenniiaa  ddoottyycczząąccee  kkoosszzeenniiaa  

CCzzęęssttoottlliiwwoośśćć  

Częstotliwość koszenia zależy od składu gatunkowego murawy (łąki) i ilości opadów, w 
rezultacie wilgotności gleby. Dwukrotne, np. w czerwcu i wrześniu, lub trzykrotne 
skoszenie roślin w ciągu roku zapewnia dostateczną ilość siana do ściółkowania i 
skarmiania, a także ułatwia zbiór owoców.  

KKwwaatteerryy  

Wskazane jest wykaszanie tylko niewielkich kwater łąki lub murawy w określonym czasie  
— pozostała część nie jest wówczas koszona. Dzięki temu w sad zachowuje różnorodność 
roślin, a zwierzęta zasiedlające go nie tracą schronienia i pokarmu. Nie traci też 
mikroklimat sadu.   

ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiee  sskkoosszzoonneejj  mmaassyy  

Wskazane jest pozostawienie skoszonych i rozdrobnionych roślin w sadzie, aby 
zwiększyła się zawartość składników pokarmowych w glebie.   

NNaarrzzęęddzziiaa  ii  sspprrzzęętt  

Do skoszenia roślin można użyć kosiarki, ale oznacza to hałas, zanieczyszczenie 
powietrza i zagęszczenie gleby w sadzie. Poza tym niełatwo jest poruszać się z kosiarką 
tam, gdzie drzewa rosną nieregularnie lub ich gałęzie uginają się pod ciężarem owoców. 
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Dobrym rozwiązaniem w niezbyt dużych sadach jest koszenie ręczne za pomocą lekkiej 
nowoczesnej kosy — całą powierzchnię łąki kosi się w ciągu kilku kolejnych dni lub co 
jakiś czas wykasza tylko część łąki (murawy).    

22..33..  RRoośślliinnyy  wwookkóółł  ssaadduu    

Naturalne zarośla wokół sadu pełnią różne funkcje, m.in. zapewniają pożywienie i 
schronienie wielu organizmom, w szczególności ptakom i owadom drapieżnym i 
zapylającym. Żywopłoty mieszane, np. z głogu, leszczyny i dzikiej śliwy, pełnią  
dodatkową funkcję  — wyznaczają granice sadu i chronią przed wiatrem. Jedne i drugie 
podnoszą wilgotność powietrza, obniżając równocześnie temperaturę. W takich 
warunkach chętnie żyje wiele organizmów rozkładających biomasę.  

Zarośla i żywopłoty wokół sadu są częścią tzw. linii spadkowej (przejściowej) od koron 
drzew do łąki. Wszystkie ekosystemy półnaturalne mają stopniowe przejścia bez ostrych 
granic między typami roślinności. 

22..44..  MMaatteerriiaa  oorrggaanniicczznnaa  ww  ssaaddzziiee    

W sadzie, podobnie jak w lesie, opadłe liście i złamane gałązki budują ściółkę, która w 
wyniku akumulacji i rozkładu tworzy w glebie materię organiczną. Im więcej powstanie 
jej w glebie, tym bogatsza będzie ona w próchnicę i składniki odżywcze.  

Gdy opadające liście i skoszoną trawę usuwa się z sadu lub spala, składniki pokarmowe 
nie wracają do gleby. Obieg materii i cykle biogeochemiczne C i N zostają zakłócone.  

Jeżeli składniki odżywcze nie będą dostarczane w formie nawozów, kondycja drzew 
będzie się pogarszać, zwłaszcza, że mniejsza zawartość substancji organicznych w glebie 
prowadzi do spadku jej wilgotności, zwiększa ryzyko erozji i zagęszczenia (ubicia). W 
glebie ubogiej w materię organiczną spada liczba mikroorganizmów glebowych, także  
konkurencyjnych w stosunku do bakterii i grzybów powodujących choroby roślin 
uprawnych, dlatego drzewa rosnące na takiej glebie mogą częściej chorować.  

Należy pamiętać także o tym, że suche gałązki i opadłe liści stanowią zimą schronienie 
dla wielu organizmów.  

JJaakk  zzaacchhoowwaaćć  zzddrroowwąą  gglleebbęę??    

Aby utrzymać glebę w sadzie w odpowiednim stanie warto 

 stosować ściółki organiczne, np. drobne zrębki drzewne;   

 tworzyć gildie, czyli zespoły organizmów żywych egzystujących w harmonii i  
wspierających się. Każdy z elementów gildii ma unikalne zdolności lub pełni 
funkcje przydatne innym organizmom, które określają jego wkład do wspólnoty. 
Stałym elementem gildii, także z drzewem owocowym jako elementem 

dominującym, są rośliny produkujące dużo biomasy i wiążące azot z powietrza, co 
zapewnia glebie dostateczną wilgotność, zasobność w składniki pokarmowe, a 
także odpowiednią liczbę mikroorganizmów glebowych będących w stanie walczyć 
z grzybami i bakteriami odpowiedzialnymi za choroby roślin uprawnych.    
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ZZaalleettyy  śścciióółłkkoowwaanniiaa  

Ściółki 

 są źródłem pożywienia dla wielu mikroorganizmów glebowych; 

 stanowią środowisko życia licznych bezkręgowców; 

 wzbogacają glebę w materię organiczną, która rozkładając się, tworzy próchnicę; 

 przepuszczają i zatrzymują wodę w glebie; 

 minimalizują parowanie gleby;  

 regulują temperaturę gleby, utrzymując ją dostatecznie chłodną lub ciepłą dla 
organizmów glebowych; 

 wpływają pozytywnie na rozwój korzeni; 

 ograniczają zachwaszczenie; 

 zapobiegają erozji i zagęszczaniu gleby. 

RRooddzzaajjee  śścciióółłeekk    

Ściółki mogą być 

 syntetyczne (tworzywa sztuczne, geowłókniny) — nie są odpowiednie dla 
półnaturalnego środowiska sadu, ponieważ zakłócają wymianę gazową między 
glebą a powietrzem;  

 organiczne (kora, zrębki drzewne, opadłe liście, świeżo skoszona trawa lub siano 
itd.) — zapewniają wszystkie korzyści wymienione w „Zaletach ściółkowania”. 
Czas ich rozkładu zależy od stosunku węgla do azotu. Ściółki brunatne z martwego 
materiału organicznego mają więcej węgla niż ściółki zielone z martwego 

materiału organicznego. Rozkład brunatnej ściółki jest wolniejszy niż ściółki 
zielonej, która łatwo gnije w warunkach beztlenowych. 

Większość dzikich gatunków drzew owocowych pochodzi z terenów leśnych, obrzeży 
lasów. Dlatego ściółki drzewne będą idealne dla drzew owocowych uprawianych w 
sadach. W ich rozkładzie, podobnie jak w glebach leśnych, uczestniczą przede wszystkim 
grzyby — stosunek grzybów do bakterii w glebie leśnej wynosi 100:1; które wytwarzają 
enzymy rozkładające ligninę.  

Naśladując glebę leśną, dla drzew owocowych warto użyć jako ściółki kory lub zrębków 
drzewnych. Ze względu na wysoką zawartość węgla będą się rozkładać powoli, 
zapewniając glebie długoterminową ochronę.   

JJaakk  ssttoossoowwaaćć  śścciióółłkkęę??  

 Powierzchnia ściółkowana — gleba niezamarznięta, wilgotna, nieubita —  zbita może 
blokować dostęp wody i powietrza do korzeni. 

 Grubość warstwy ściółki 

 ściółki brązowe — 10-15 cm; 

 ściółki mieszane, brązowe i zielone, o optymalnym stosunku C:N — około 20 cm.  
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 Sposób rozłożenia ściółki 

 pień drzewa — około 10 cm od pnia, aby uniknąć jego uszkodzenia;  

 korona drzewa — obszar ściółkowany powinien wychodzić poza obrys korony;  

 korzenie drzew — każdego roku powierzchnia ściółkowana powinna być 
poszerzana o około 30 cm, aby mogły się rozwinąć nowe korzenie. 

22..55..  CCiięęcciiee  ddrrzzeeww  oowwooccoowwyycchh  

Cięcie drzew owocowych obejmuje cięcie formujące, odnawiające, prześwietlające, 
sanitarne i korygujące. Wśród sadowników zabieg ten budzi najwięcej kontrowersji —
większość z nich uważa, że jest nieunikniony, inni ograniczają go do niezbędnego 
minimum, a jeszcze inni są mu całkowicie przeciwni.  

ZZaalleettyy  cciięęcciiaa  

 Pozwala uzyskać pożądaną wielkość drzewa i określony kształt korony 

 Zapewnia równowagę między wzrostem wegetatywnym a rozwojem 
generatywnym 

W procesie fotosyntezy drzewa owocowe przekształcają pobraną energię słoneczną w 
energię chemiczną, którą magazynują w związkach organicznych. Przeważająca jej 

część zużywana jest na potrzeby roślin, m.in. wzrost wegetatywny i rozwój 
generatywny. Sadownik, wpływając na dystrybucję energii poprzez cięcie, dąży do 
osiągnięcia równowagi między wzrostem wegetatywnym a kwitnieniem i 
owocowaniem. Jeśli wzrost wegetatywny będzie silny, zawiąże się mniej owoców. 
Ogólnie rzecz biorąc, przyrost pędu na długość o około 50 cm w ciągu roku uznaje się 
za korzystny. U młodych drzew, do trzech lat, należy ograniczać owocowanie, 
usuwając część kwiatów. 

 Poprawia jakość owoców  

Cięcie prześwietlające zwiększa dostęp światła do środka korony, dzięki czemu 
owoce lepiej się wybarwiają, co oznacza większą zawartość cukrów i lepszy smak.  

 Poprawia rozmieszczenie owoców w koronie 

W przypadku niektórych odmian, głównie jabłoni, odpowiednie cięcie zapewnia 
zawiązywanie owoców w całej koronie, a nie tylko w określonych strefach, np. na 
obrzeżach. 

 Ogranicza rozwój chorób  

Cięcie sanitarne, czyli wycinanie martwych lub chorych gałęzi, ogranicza rozwój 
chorób. Cięcie prześwietlające, czyli wycinanie niektórych zdrowych gałęzi, by 
rozluźnić koronę i zwiększyć dopływ powietrza do jej środka, zapobiega rozwojowi 
chorób grzybowych.  
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WWaaddyy  cciięęcciiaa  

 Zakłóca obieg materii organicznej 

Wycinanie i usuwanie odciętych pędów z sadu powoduje straty w obiegu materii 
organicznej.   

 Stawarza otwarte wrota infekcji  

Rany po cięciu stanowią miejsca potencjalnych infekcji, m.in. spowodowanych przez 
grzyby i bakterie. 

 zakłóca przepływ hormonów  

Wzrost drzew owocowych pobudzają i hamują fitohormony. Działają w niskich 
stężeniach, zwykle w miejscach innych niż te, w których są syntetyzowane. Cięcie 
zakłóca drogę hormonów do miejsc, w których są niezbędne. 

W kontekście sadu tradycyjnego jako półnaturalnego ekosystemu naśladującego naturę 
do cięcia trzeba podchodzić z rozwagą i umiarem. 

Należy wykonywać je w odpowiednim terminie, tylko wtedy, gdy jest to konieczne, nie 
wycinając pędów „na zapas”.   

Możliwe wówczas będzie osiągnięcie stanu bliskiego równowadze między wzrostem 
wegetatywnym a rozwojem generatywnym.  

22..66..  NNaattuurraallnnee  mmeettooddyy  zzwwaallcczzaanniiaa  cchhoorróóbb  ii  

sszzkkooddnniikkóóww  

Organizmy żerujące na roślinach są częścią naturalnych systemów ekologicznych. Jeżeli 
między nimi a drapieżnikami, dla których stanowią pożywienie, zachowana jest 
równowaga, nie stanowią zagrożenia dla konkretnych roślin. Gdy jednak z jakiegoś 

powodu populacja drapieżników zostaje ograniczona i organizmy żerujące na danym 
gatunku zaczynają dominować, zagrożenie staje się realne. Naturalne ekosystemy 
przestają być zrównoważone, przy czym dzięki odpowiednim mechanizmom 
samoregulacji mają zdolność do samonaprawienia się.   

W ekosystemach sztucznych, np. w sadach towarowych, organizmy żerujące na roślinach 
uprawnych i powodujące straty w plonach nazywane są szkodnikami. Takie ekosystemy 
mają ograniczone zdolności samoregulacji i samoodnowy, dlatego, by ograniczyć 
populację takich organizmów wykorzystuje się chemiczne środki ochrony roślin, które 
niszczą równowagę biologiczną w przyrodzie, zanieczyszczając jednocześnie środowisko. 

W agroekosystemach zarządzanych w zgodzie z naturą takich jak sady tradycyjne nie 
chodzi o całkowite wyeliminowanie tzw. szkodników, bo uzyskanie maksymalnie 
wysokich plonów nie jest głównym celem, a poza tym organizmy żerujące na liściach, 
młodych pędach, kwiatach itd. są integralną częścią przyrody. Celem jest utrzymanie  
szkodników na akceptowalnym poziomie w sposób niezagrażający środowisku 
naturalnemu. 

 



28 

 

CCzzyynnnniikkii  ooggrraanniicczzaajjąąccee  wwyyssttęęppoowwaanniiee  cchhoorróóbb  ii  sszzkkooddnniikkóóww  

 Zasobna gleba 

Gleba uprawiana metodami ekologicznymi, m.in. z wykorzystaniem ściółek 
organicznych, zapewnia drzewom owocowym dostateczną ilość składników 
pokarmowych. Drzewa dobrze odżywione lepiej radzą sobie ze szkodnikami i 
chorobami.   

 Właściwe stanowisko  

Odpowiednie stanowisko zmniejsza ryzyko porażenia drzew chorobami. Na przykład 
wschodnia wystawa hamuje rozwój chorób grzybowych ze względu na szybkie 
wysychanie porannej rosy.  

 Odpowiedni dobór odmian  

Tradycyjne odmiany drzew owocowych są mało podatne na choroby, ale nawet wśród 
nich są odmiany mniej i bardziej atakowane przez grzyby, bakterie itd. Warto o tym 

wiedzieć i wykorzystać o przy zakładaniu sadu tradycyjnego, zwłaszcza gdy ma  
powstać np. w miejscu dość wilgotnym i chłodnym, co sprzyja rozwojowi chorób 
grzybowych.    

 Odpowiedni dobór roślin towarzyszących  

Niektóre rośliny mogą chronić drzewa przed patogenami, dzięki związkom zwanym 
allelochemikaliami, należącym najczęściej do wtórnych metabolitów. Równoległa 
uprawa roślin, z których jedna działa korzystnie na drugą, pozwala ograniczyć rozwój 
chorób i szkodników bez udziału chemii.  

 Różnorodność biologiczna  

W środowisku charakteryzującym się dużym zróżnicowaniem organizmów żywych 
mają szansę znaleźć się naturalni sprzymierzeńcy, drobne ssaki, ptaki, płazy, owady 
pasożytnicze, np. kruszynek atakuje jaja owocówki jabłkóweczki i śliwkóweczki, a 
osiec korówkowy kolonie bawełnicy korówki; owady drapieżne, np. biedronka 
siedmiokropka i larwy bzygów atakują mszyce, a larwy złotooków zjadają mszyce i 
przędziorki. Z roślin nieocenione będą gatunki wytwarzające m.in. w korzeniach i 
liściach wspomniane wyżej związki allelochemiczne.  

 Czysty materiał nasadzeniowy i rozmnożeniowy 

Użycie niezainfekowanego materiału roślinnego do założenia sadu czy rozmnożenia 
odmian pozwala uniknąć chorób i szkodników już w pierwszych latach 
funkcjonowania sadu.  

NNaattuurraallnnee  mmeettooddyy  zzwwaallcczzaanniiaa  cchhoorróóbb  ii  sszzkkooddnniikkóóww    

 Zastosowanie pułapek 

 opaski z tektury falistej na pień, np. owocówka śliwkóweczka, kwieciak 
jabłkowiec;  

 opaski lepowe na pień, np. owocówka jabłkóweczka, kwieciak jabłkowiec;  

 tablice lepowe, np. nasionnica trześniówka, owocnica jabłkowa;  
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 pułapki feromonowi, np. owocówka śliwkóweczka, owocówka jabłkóweczka, 
zwójki liściowe;  

 pułapki świetlne —  owady aktywne nocą. 

 Wprowadzanie organizmów zwalczających szkodniki, np. owadów drapieżnych i 
pasożytniczych. 

 Opryski z naturalnych pestycydów — np. wodnych ekstraktów czosnku, cebuli, 
nagietka, aksamitki, pokrzywy, krwawnika, bzu czarnego itd., a także roztworu octu. 

Należy pamiętać, że zniekształcenia liści, pędów, owoców, plamy na liściach, pędach i 
owocach czy inne nieprawidłowości nie zawsze muszą być wynikiem choroby czy 
działalności szkodnika. Mogą być efektem uszkodzeń spowodowanych mrozem, suszą, 
niedoborem pierwiastków czy rezultatem działania innych czynników. Dlatego zanim 
przystąpimy do walki z chorobą lub szkodnikiem należy zdiagnozować problem. 

JJaakk  pprrzzyyrrooddaa  ooggrraanniicczzaa  wwyyssttęęppoowwaanniiee  sszzkkooddnniikkóóww??  

Organizmy żywe określane jako szkodniki, m.in. niektóre owady i grzyby, są 
nieodłącznym elementem przyrody. Tam, gdzie zróżnicowanie siedlisk i gatunków jest 
wystarczająco duże, nie stanowią one zagrożenia — ich liczebność jest zazwyczaj 
umiarkowana ze względu na równowagę biologiczną w środowisku. Natura reguluje 
liczebność tzw. szkodników w różny sposób, m.in. poprzez 

 naturalnych drapieżców — np. wrogami mszyc są drapieżne biedronki; 

 rośliny wytwarzające związki allelochemiczne — np. bylica piołun odstrasza 
mszyce.  

Dzięki tej regulacji ekologicznej uszkodzenie drzewa przez szkodniki nie jest śmiertelne.  

22..77..  RRoośślliinnyy  ttoowwaarrzzyysszząąccee    

Ze względu na różnorodność wiekową, strukturalną i gatunkową naturalne ekosystemy są 

zrównoważone. Rośliny znajdujące się w nich podlegają ciągłym interakcjom, 
nieustannie reagując na zmieniające się warunki środowiska. Naśladując zróżnicowanie 
ekosystemów naturalnych i respektując wzajemne oddziaływania i reakcje roślin je 
budujących, jesteśmy wstanie stworzyć zdrowe i wydajne sady.  

GGiillddiiee  ddrrzzeeww  oowwooccoowwyycchh  

Gildie drzew owocowych są jedną z technik projektowania permakulturowego. Stanowią 
systemy roślin stworzone przez człowieka na wzór ekosystemów naturalnych, w których 
poszczególne gatunki roślin świadczą usługi na rzecz drzewa owocowego jako rośliny 
dominującej. Tworzenie gildii drzew owocowych w starych sadach tradycyjnych, w 

których istniejące gatunki funkcjonują już jako rośliny spełniające określone zadania, 
mija się z celem. Warto natomiast pomyśleć o nich przy zakładaniu nowego niewielkiego 
sadu.   
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Gildie drzew owocowych zazwyczaj tworzą następujące kategorie roślin 

 dynamiczne akumulatory, dzięki głęboko sięgającym korzeniom wynoszą 
składniki odżywcze z głębszych warstw gleby na powierzchnię, np. lucerna, łubin, 
nostrzyk; 

 atraktory, czyli wabiki, przyciągają owady zapylające, które pomocne są także w 
walce ze szkodnikami, m.in. rumianek, mięta, żywokost, lawenda; 

 utrwalacze, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi (Rhizobium) korzystają 
z azotu z powietrza, przekształcanego przez te bakterie głównie w aminokwasy. 
Po obumarciu utrwalaczy, np. roślin bobowatych: fasoli, koniczyny, łubinu czy 
wyki, z wolnego azotu pośrednio korzystają inne rośliny, m.in. drzewa owocowe; 

 kompostowniki wytwarzają dużo biomasy, która po ścięciu daje ściółkę do 
rozrzucenia pod drzewem owocowym. Kompostowniki, wzbogacając glebę w 

materię organiczną, zapobiegają jej zagęszczaniu i erozji, zmniejszają 
zachwaszczenie, a zwiększają wilgotność i liczbę organizmów glebowych. Do 
kompostowników należą m.in. żywokost i rabarbar. 

 Supresory, czyli rośliny okrywowe, przykrywają glebę, chroniąc ją przed 

wysychaniem i zachwaszczeniem. W tej roli doskonale sprawdzają się np. 
podagrycznik, truskawka, dynia czy mięta. 

 repelenty odstraszają szkodniki lub maskują zapach roślin, które są dla nich 

atrakcyjne. Chronią również przed chorobami. Zawarte w nich allelozwiązki i 
mocny zapach mogą jednak odstraszać owady pożyteczne. Należą do tej grupy 
m.in. wrotycz, żonkil, czosnek, melisa i nagietek.    

CCoo  ttrrzzeebbaa  wwiieeddzziieećć,,  zzaakkłłaaddaajjąącc  ggiillddiięę  ddrrzzeewwaa  oowwooccoowweeggoo??    

 Inaczej planuje się gildię pojedynczą do niewielkiego ogrodu i gildie, które mają 
utworzyć sad tradycyjny.  

 Wybierając drzewa owocowe do gildii mających utworzyć sad tradycyjny, należy 

zwrócić szczególną uwagę na docelowe rozmiary drzew, aby zmieścić się z planowaną 
liczbą na dostępnej powierzchni i uniknąć zacienienia innych roślin.  

 Rośliny w gildiach powinny być dopasowane do warunków środowiskowych. 

 Skład gatunkowy gildii można zmieniać wraz ze zmianą warunków środowiskowych 
lub w miarę starzenia się drzew. 

 Należy unikać sadzenia roślin trujących i jadalnych w bezpośrednim sąsiedztwie. 

 Warto wybierać gatunki wieloletnie, krzewy, krzewinki i byliny, rośliny samo 
wysiewające się, by stworzyć jak najbardziej trwały, samowystarczalny ekosystem.  

 Rośliny tworzące gildie powinny pełnić nie jedną, a kilka funkcji. Na przykład 
truskawki będą doskonałymi supresorami i nieocenionymi atraktorami.  

 Zakładając gildie, można wprowadzać różne kategorie roślin, także takie, które 
dadzą dodatkowy plon, np. krzewy owocowe; lub osłonią gildię, np. dziką różę czy  
śliwę tarninę. Liczba grup roślin w gildii, podobnie jak lokalizacja, nie jest z góry 
ustalona i stała.   
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 Na obrysie gildii, wzdłuż tzw. linii ociekowej — tam, gdzie woda spływa po liściach —  

warto posadzić żonkile, które będą skutecznie hamowały rozwój traw. Trawy zbyt 
silnie konkurują z drzewami owocowymi o wodę i składniki odżywcze, dlatego nie 
powinny znaleźć się wewnątrz gildii. To miejsce na inne rośliny, m.in. okrywowe.  

22..88..  WWyyppaass  zzwwiieerrzząątt    

W sadzie tradycyjnym trawy i rośliny dwuliścienne tworzące murawę (okrywę) konkurują 
z drzewami owocowymi o wodę i składniki odżywcze. Aby maksymalnie zminimalizować 
negatywny wpływ murawy na drzewa owocowe, należy ją odpowiednio utrzymywać.  

Zwierzęta gospodarskie od wieków wykorzystywane były do pielęgnacji murawy. 
Wypasane w sadach, skutecznie ograniczały jej ekspansję, zapewniając sobie 
wartościową paszę. 

Wypas zwierząt w sadzie wymaga spełnienia określonych warunków. Drzewa muszą 
rosnąć w szerokich rozstawach i mieć pierwsze odgałęzienia odpowiednio wysoko. Sad 

musi być ogrodzony, a pasące się zwierzęta mieć dostęp do wody i miejsc zadaszonych. 
Aby uniknąć zniszczenia murawy, wypas należy monitorować.  

Do sadów tradycyjnych, głównie młodych, często przychodzą dzikie zwierzęta, nornice, 
zające, sarny czy dziki. Przyciąga je smaczna kora i słodki sok drzew owocowych. 
Uszkadzają drzewa, ogryzając korę pni. Takie zwierzęta postrzegane są jako szkodniki, 
ale patrząc holistycznie, widać, że pomagają w utrzymaniu murawy i nawożeniu gleby. 
Warto pamiętać, że szkody w sadzie mogą powodować także zwierzęta gospodarskie. 

PPlluussyy  wwyyppaassuu  zzwwiieerrzząątt  ggoossppooddaarrsskkiicchh  

 Daje dodatkowy dochód. 

 Obniżą koszty siły roboczej i sprzętu niezbędnych do koszenia murawy w sadzie.  

 Poprawia obieg składników odżywczych i wody. 

 Dostarcza naturalnego nawozu.  

 Wspomaga likwidację opadłych owoców.  

 Ogranicza występowanie parcha — zwierzęta zjadają porażone liście i odrosty.  

 Ogranicza występowanie szkodników — zwierzęta gospodarskie, kury, kaczki, gęsi, 
wpływają na cykl rozrodczy szkodników. 

MMiinnuussyy  wwyyppaassuu  zzwwiieerrzząątt  ggoossppooddaarrsskkiicchh  

 Wymaga inwestycji: ogrodzenie sadu, dodatkowe ogrodzenia dla niektórych zwierząt, 
kur, gęsi, kaczek; osłony na drzewa, wodopoje, wiaty dla zwierząt, owiec. 

 Wymaga zapewnienia zwierzętom dodatkowej paszy.  

 Wymaga dodatkowej obsługi, siły roboczej.  

 Zmniejsza lokalną różnorodność biologiczną — zwierzęta zjadają rośliny selektywnie.  

 Zwiększa zagęszczenie (ubicie) gleby. 
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 Prowadzi do uszkodzenia drzew owocowych 

 krowy i konie niszczą niższe gałęzie, a ocierając się o drzewa, uszkadzają także 
korę pni;  

 owce, szczególnie ras prymitywnych i górskich, zjadają pąki i liście do wysokości 1 
m od ziemi. Niszczą także korę pni i dolne gałęzie;  

 kozy uszkadzają pnie drzew, a wspinając się po nich, niszczą korony;  

 świnie uszkadzają korzenie drzew. 

SSttrraatteeggiiaa  wwyyppaassuu    

Wypas zwierząt gospodarskich może odbywać się na całej powierzchni sadu lub na jego 

części przez określony czas, nie dłużej niż do momentu, gdy zjedzona jest połowa 
zielonej masy. Do krótkotrwałego wypasu wybranych części sadu można wykorzystać 
ogrodzenia tymczasowe lub elektryczne, można również palikować zwierzęta —  wypas 
na uwięzi. W wielu krajach właściciele sadów opracowują logistykę wypasu wspólnie z 
właścicielami okolicznych pastwisk.  

Sad tradycyjny zwykle charakteryzuje się dużą odpornością ekologiczną — potrafi 
utrzymać obieg składników odżywczych i produkcję biomasy na odpowiednim poziomie, 
mimo niesprzyjających warunków. W przypadku wypasu zwierząt o tempie, w jakim się 
będzie regenerował, decydują m.in. 

 gatunek wypasanych zwierząt gospodarskich; 

 liczba zwierząt; 

 czas trwania i liczba wypasów. 

OOddddzziiaałłyywwaanniiee  wwyyppaassuu  

AAzzoott    

Odchody zwierząt wypasanych w sadzie tradycyjnym są źródłem azotu, dlatego można je 
traktować jako naturalny nawóz.  

Intensywny wypas często prowadzi do nadmiaru azotu w sadzie. Jeżeli nadmiar nie 
zostanie związany, azot trafi do atmosfery jako amoniak, albo do gleby w postaci 
związków organicznych, które rozłożą się w cyklu azotowym.  

Wymywane z gleby azotany przenikną do wód gruntowych i podziemnych, natomiast 
tlenki azotu, wydzielające się w trakcie mikrobiologicznych procesów glebowych, trafią 
do atmosfery. Może dojść do skażenia środowiska.  

Do związania nadmiaru azotu potrzebny jest węgiel — mikroorganizmy rozkładające 
materię organiczną zużywają 30 jednostek węgla na 1 jednostkę azotu. Mogą go 
dostarczyć m.in. opadłe liście i suche gałęzie. 

HHuummuuss    

Wypas zwierząt ogranicza gromadzenie się materii organicznej na powierzchni gleby, 
szczególnie wtedy, gdy jest intensywny. Jeżeli zwierzęta nie ogołocą sadu z trawy,  
wpływ wypasu na stan gleby jest pozytywny — zwiększa się w niej zawartość próchnicy.  
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22..99..  RRoozzmmnnaażżaanniiee  ddrrzzeeww  oowwooccoowwyycchh    

Drzewa owocowe rozmnażają się generatywnie lub wegetatywnie. Rozmnażanie 
generatywne —  wysiew nasion — zapewnia różnorodność genetyczną, odpowiadając w 

ten sposób na wyzwania zmieniającego się środowiska. Rozmnażanie wegetatywne —  
przez korzenie i pędy — utrzymuje sprawdzone cechy drzewa owocowego, dostosowane 
do określonych warunków środowiska. 

RRoozzmmnnaażżaanniiee  wweeggeettaattyywwnnee  

Najczęstszym przypadkiem rozmnażania wegetatywnego jest to z odrostów 
korzeniowych. Forma mateczna klonuje się dzięki pędom wyrastającym z korzeni, które 
dają początek nowym roślinom.  

Niektóre drzewa owocowe, np. pigwa, czarny bez, figa i morwa, łatwo rozmnażają się z 
sadzonek zdrewniałych. Jeszcze inne rozmnażają się poprzez ukorzenianie się  gałęzi 
wytwarzających w sposób naturalny korzenie —  wystarczy, że dotkną one ziemi. 

RRoozzmmnnaażżaanniiee  ggeenneerraattyywwnnee  

Drzewa z nasion uprawiane są od ponad 2000 lat. Aby drzewka mogły powstać w ten 
sposób, wybrane z owoców nasiona muszą przejść stratyfikację. Nasiona drzew 
ziarnkowych: jabłoni, gruszy, pigwy kiełkują szybko, po kilku miesiącach stratyfikacji. 
Nasiona pestkowych: śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini, moreli — wolniej. Z nasion 
można otrzymać także drzewka orzecha włoskiego, jednak uzyskane siewki częściej 
wykorzystuje się jako podkładki niż rośliny owocowe.   

Uprawa drzew owocowych z nasion zapewnia różnorodność genetyczną, którą hodowcy 
wykorzystują przy tworzeniu nowych odmian — wybierają na rośliny mateczne osobniki o 
pożądanych cechach, np. mało podatne na choroby, wytrzymałe na mróz, słabo lub silnie 
rosnące. 

Siewki uzyskane z nasion mogą być wykorzystywane jako 

 podkładki do produkcji wysokopiennych drzewek; 

 rośliny dostarczające owoców do przetwórstwa, np. na cydr; 

 ewentualne nowe odmiany drzew owocowych. 
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SSttrroonnyy  IInntteerrnneettoowwee  

 Forest Garden Training Centre 

 The Forest Garden solution 

 https://www.fdpa.org.pl/zrownowazone-rolnictwo-w-sluzbie-bioroznorodnosci-

poradnik2 

 https://www.kalendarzrolnikow.pl/7134/czym-jest-bioroznorodnosc 

 

PPDDFF  

 Opal Orchard biodiversity survey  

 Key challenges of orchard grazing 

 Targeted Grazing: A Natural Approach to Vegetation Management and Landscape 

Enhancement 

 Holistic planned grazing: Sheep in orchards 

 Survey of orchard pesticide use in the UK 

 https://www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2021/12/Feledyn-Szewczyk_Wyklad-

szkoleniowy-14.12.2021-ost.pdf 

FFiillmmyy  VViiddeeoo  

 Value and management of veteran fruit trees 

 The biodiversity value of an orchard 

 https://pl-pl.facebook.com/bioroznorodnoscopolszczyzny/videos/modelowe-
sady-tradycyjnych-odmian-drzew-owocowych-w-
wojew%C3%B3dztw/707672372746392/ 

 

about:blank
about:blank
https://www.fdpa.org.pl/zrownowazone-rolnictwo-w-sluzbie-bioroznorodnosci-poradnik2
https://www.fdpa.org.pl/zrownowazone-rolnictwo-w-sluzbie-bioroznorodnosci-poradnik2
https://www.kalendarzrolnikow.pl/7134/czym-jest-bioroznorodnosc
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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33..  PPllaannoowwaanniiee  ii  zzaakkłłaaddaanniiee  ssaadduu  

ttrraaddyyccyyjjnneeggoo    

CCeell  
Edukacja w zakresie projektowania i zakładania sadu tradycyjnego oraz zarządzania 

nowo założonym i starym sadem tradycyjnym 

CCeell  nnaauucczzaanniiaa    
Nauczyciel powinien znać i rozumieć tematykę, umieć opisać lub zademonstrować w 

kontekście swojego obszaru i kraju 

 Jakie miejsce będzie właściwe na sad przy określonych potrzebach 

prywatnych i społecznych, w konkretnych warunkach ekonomicznych, m.in. 

dostępności pracowników; i przyrodniczych: klimatu, gleby, zasobów 

wodnych, rzeźby terenu; przy dostępnej infrastrukturze transportowej: dróg, 

parkingów? 

 Jakie gatunki drzew owocowych, odmiany i podkładki będą odpowiednie w 

zależności od miejsca i funkcji sadu?  

 Jak zaplanować sadzenie: czas trwania, termin, rozstawę i liczbę drzew w 

zależności od rodzaju gleby, gatunku, odmiany i podkładki? 

 Jakie zasoby niezbędne będą do założenia i pielęgnacji sadu — materiał 

nasadzeniowy, osłonki na drzewka, siatka do ogrodzenia sadu, sprzęt do 

sadzenia i pielęgnacji drzew, odzież ochronna, pracownicy sezonowi, 

wolontariusze? 

 Jak sadzi się i pielęgnuje drzewa w sadzie tradycyjnym: ściółkowanie, 

podlewanie, cięcie drzew itd.? 

 Jak odnawia się stary sad tradycyjny, cięcie drzew? 

 Jak i dlaczego należy różnie przycinać drzewa owocowe? 

 Jak właściwie opracować plan zarządzania sadem tradycyjnym w pierwszych 

latach jego funkcjonowania: cięcie, utrzymanie murawy, zwalczanie chorób i 

szkodników itd.? 

FFaakkuullttaattyywwnnee  mmeettooddyy  nnaauucczzaanniiaa  
Wizyta w nowo założonym i/lub w starym sadzie tradycyjnym, aby przedyskutować, 

zademonstrować i przećwiczyć w małych grupach 

 projektowanie sadu; 

 zarządzanie młodym lub starym, zaniedbanym sadem tradycyjnym;  

 sadzenie drzew owocowych; 

 pielęgnację drzew w pierwszych trzech latach po posadzeniu: ściółkowanie, 

cięcie, ochrona;  

 cięcie odnawiające starych drzew owocowych, wymiana doświadczeń między 

uczestnikami kursu.  
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33..11..  CCeell  nnaassaaddzzeenniiaa  

Pierwszym krokiem w procesie planowania sadu tradycyjnego powinno być określenie 
przeznaczenia go w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, rodziną, lokalną 
społecznością itd.  

Kilku lub kilkunastoletni sad tradycyjny może być miejscem produkcji owoców, żywym 
bankiem genów, ekosystemem zróżnicowanym biologicznie¸ miejscem wypoczynku i 
edukacji ekologicznej, miejscem wypasu zwierząt gospodarskich itd. Zazwyczaj łączy  
kilka funkcji, z których jedna powinna być podstawowa.  

Głównym celem sadu tradycyjnego może być  

 produkcja owoców na sprzedaż lub własne potrzeby;  

 zachowanie czystego środowiska poprzez ekologiczną produkcję owoców, bez 
pestycydów, herbicydów i nawozów sztucznych, która dodatkowo będzie sprzyjać 
zachowaniu równowagi biologicznej na danym obszarze — więcej na ten temat w 
rozdziale 2; 

 zwiększenie różnorodności biologicznej miejsca, dzięki zmienności gatunków i 
odmian drzew owocowych i bogactwu towarzyszących im organizmów, m.in. 
zwierząt, grzybów i innych roślin — więcej na ten temat w rozdziale 2; 

 rekreacja, czyli aktywny wypoczynek połączony z podziwianiem piękna przyrody i 
degustacją owoców; 

 integracja lokalnej społeczności poprzez udział w piknikach, jarmarkach 
lokalnych produktów, a także w zbiorach owoców i pielęgnacji drzew — więcej na 
ten temat w rozdziale 1; 

 agroturystyka, czyli oferowanie mieszkańcom miast wypoczynku na łonie natury 
połączonego z degustacją owoców i przetworów owocowych, a nawet nauką sztuki 
kulinarnej: pieczeniem ciast, smażeniem powideł itd.    

33..22..  WWyybbóórr  mmiieejjssccaa  

Wybór miejsca na sad jest bardzo ważny, bo właściwy stwarza szansę na realizację celu.  

Założenie sadu w obrębie własnego gospodarstwa jest najprostsze, bo nie wymaga 
szukania miejsca, czyli przeglądania ofert sprzedaży ziemi, map Google, rozmów z 
sąsiadami czy wizyt w urzędach.  

Niezależnie od tego, gdzie sad powstanie, we własnym gospodarstwie czy też poza nim,  
miejsce na jego założenie nie może być przypadkowe.  

WWaarruunnkkii  pprrzzyyrrooddnniicczzee    

Do dobrego wzrostu i owocowania drzew owocowych niezbędne są: odpowiednia gleba —  
najlepsza będzie piaszczysto-gliniasta, dobrze zdrenowana, dostatecznie głęboka; 
określone temperatury i odpowiednia ilość wody w okresie wegetacji.  

Równie istotny jest mikroklimat. Na południu Europy w otwartym terenie silne wiatry nie 
będą szkodzić drzewom owocowym, podczas gdy na północy, gdzie temperatury są 
niższe, będą dużym zagrożeniem — drzewa przetrwają, ale plony będą niskie.  
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W tej części Europy, czy w każdym innym miejscu narażonym na silne, chłodne wiatry 
dobrą ochroną dla drzew owocowych będą pasy zadrzewień śródpolnych czy żywopłoty.  

Aby uniknąć przemarzania kwiatów, nie należy zakładać sadów w dolinach, w których 
zbiera się zimne powietrze — tzw. zastoiska mrozowe.   

OOttoocczzeenniiee      

Wybierając miejsce na sad, warto zwrócić uwagę na otoczenie. Dobrze, gdyby w 
sąsiedztwie zakładanego sadu były inne rośliny, np. polne kwiaty przyciągające owady 
zapylające czy dzikie śliwy (ałycze) — dobra osłona od wiatru, a nielubiane przez 
mszyce.   

Dużym zagrożeniem dla drzew owocowych, szczególnie młodych, są dzikie zwierzęta. 
Sarny, zające, nornice potrafią wyrządzić w sadzie poważne szkody. Dlatego warto 

unikać miejsc, w których dzikie zwierzęta mogą się często pojawiać; a przede wszystkim 
zaraz po posadzeniu należy drzewka odpowiednio zabezpieczyć — na pnie założyć  
osłonki, cały sad ogrodzić siatką. 

IInnffrraassttrruukkttuurraa    

W przypadku niektórych sadów, np. wspólnotowych czy edukacyjnych, ważne jest, by 
łatwo było do nich dojechać. Dlatego należy zakładać je tam, gdzie są dobre drogi i 
miejsca parkingowe.   

33..33..  DDoobbóórr  ggaattuunnkkóóww,,  ooddmmiiaann  ii  ppooddkkłłaaddeekk    

Właściwy dobór gatunków, odmian i podkładek jest ważny, ponieważ sad tradycyjny to 
uprawa wieloletnia i skutki niektórych błędów odczuwa się przez dziesiątki lat. Poza tym 
po posadzeniu drzew nie wszystkie błędy da się skorygować, np. zmienić podkładki. 
Decyzja o tym, jakie drzewka sadzić, musi być przemyślana.  

WWyybbóórr  ggaattuunnkkóóww  

W sadzie tradycyjnym najczęściej uprawia się kilka gatunków drzew owocowych, które 
powinny być dobrane do warunków klimatyczno-glebowych, stosunków wodnych i rzeźby 
terenu. Przy wyborze gatunków należy też zwrócić uwagę na mikroklimat, który 
umożliwia uprawę gatunków niezbyt wytrzymałych na mróz nawet w chłodnych 

rejonach. Gatunki warto tak dobierać, aby świeże owoce dostępne były w sezonie jak 
najdłużej.    

WWyybbóórr  ooddmmiiaann  

W sadzie tradycyjnym uprawia się wiele tradycyjnych odmian drzew owocowych. 
Podobnie, jak w przypadku gatunków należy je dopasować do warunków przyrodniczych 
miejsca.  

Warto wybierać odmiany o różnej porze dojrzewania, jeżeli świeże owoce mają być 
dostępne przez cały sezon. Powinny być zróżnicowane także pod względem 
przydatności, aby można było zagospodarować nadwyżki owoców w latach obfitego 
owocowania — odmiany tradycyjne zwykle owocują przemiennie.  
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Warto pamiętać o tym, że chociaż większość odmian tradycyjnych nadaje się do 
bezpośredniego spożycia i przetwarzania, to jednak są wśród nich szczególnie nadające 
się np. na sok czy do suszenia.  

W sadzie tradycyjnym należy unikać odmian podatnych na choroby. Przy wyborze trzeba 
też uwzględnić funkcję planowanego sadu i stosownie do niej wybrać odmiany —  
zwrócić uwagę m.in. na możliwość przechowania owoców, lokalny popyt, preferencje 
smakowe lokalnych konsumentów czy walory dekoracyjne odmian.  

WWyybbóórr  ppooddkkłłaaddkkii  

Odmiany do sadów tradycyjnych powinno się rozmnażać na silnie rosnących 
podkładkach. Dzięki temu drzewa będą żyły długo, dłużej niż w sadach towarowych.  

Przy cięciu ograniczonym do niezbędnego minimum będą miały prawie naturalne korony, 

łatwo też będzie formować wysokie pnie. Drzewa na silnie rosnących podkładkach nawet 
w pierwszych latach wzrostu nie potrzebują podpór i nawadniania kropelkowego.  

33..44..  WWyymmaaggaanniiaa  kklliimmaattyycczznnoo--gglleebboowwee  ddrrzzeeww  

oowwooccoowwyycchh    

Drzewa owocowe mają różne wymagania klimatyczno-glebowe. Każdy gatunek 
potrzebuje innej gleby, mniej lub bardziej zwięzłej, wilgotnej czy kwaśnej, wymaga 
także innych temperatur w okresie wegetacji. Nie każdy gatunek tak samo reaguje na 
silny chłodny wiatr. Poznanie wymagań poszczególnych gatunków przed założeniem sadu 
i ich właściwy dobór, adekwatny do miejsca, daje szansę na wzrost i obfite owocowanie. 

JJaabbłłoońń    

GGlleebbaa    

Jabłonie dobrze rosną i owocują na różnych glebach, piaszczystych i gliniastych. 
Niewskazane są dla nich gleby kwaśne i zasadowe, z niskim poziomem wód gruntowych.  

Na wilgotnych stanowiskach jabłonie narażone są na choroby grzybowe: raka drzew 

owocowych (Neonectria galligena), zgorzel kory jabłoni (Neofabraea spp.), parch jabłoni 
(Venturia inaequalis) i brunatną zgniliznę drzew ziarnkowych (Monilinia fructigena). Z 
kolei na suchych stanowiskach rosną słabo, a owoce często są małe lub opadają przed 
zbiorami.  

TTeemmppeerraattuurraa  

Ze wszystkich drzew owocowych uprawianych w klimacie umiarkowanym jabłonie są 
najbardziej wytrzymałe na mróz. Dlatego drzewka można sadzić nawet w  chłodnych 
rejonach. 
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GGrruusszzaa    

GGlleebbaa    

Grusze preferują gleby ciepłe i głębokie, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 
6,5), z niskim poziomem wód gruntowych. Ze względu na głęboki system korzeniowy nie 
tolerują okresowych podtopień i zmian poziomu wód gruntowych.  

TTeemmppeerraattuurraa  

Grusze mają większe wymagania cieplne niż jabłonie. Potrzebują wyższych temperatur  
w okresie wegetacji i zimą. W Europie północnej owoce niektórych późnych odmian 
gruszy mogą nie osiągać pełnej dojrzałości. Dlatego w chłodnych rejonach należy sadzić 
drzewa odmian letnich i jesiennych. Drzewa późnych odmian gruszy dadzą w takich 

warunkach smaczne w pełni dojrzałe owoce tylko wtedy, gdy będą prowadzone na 
wysokim pniu. 

WWiiaattrr    

Kwiaty grusz są wrażliwe na wiosenne przymrozki. Silny chłodny wiatr w okresie 
kwitnienia zwiększa ryzyko przemarznięcia. Silne wiatry niewskazane są także w okresie 
owocowania, ponieważ powodują przedwczesne opadanie owoców. W czasie wegetacji 
przesuszają glebę, co ogranicza wzrost drzew i pogarsza ich kondycję. 

ŚŚlliiwwaa  

GGlleebbaa    

Śliwy preferują gleby ciepłe, przepuszczalne, lekko gliniaste, zasobne w składniki 
pokarmowe, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 6-6,5). Tolerują wysoki 
poziom wód gruntowych.  

TTeemmppeerraattuurraa  

Śliwy są mniej wytrzymałe na mróz niż jabłonie i wiśnie, ale bardziej niż grusze, 

czereśnie, brzoskwinie i morele. Ich kwiaty rzadko uszkadzają przymrozki — przemarzać 
mogą kwiaty odmian bardzo wcześnie kwitnących.  

NNaassłłoonneecczznniieenniiee    

Dobre nasłonecznienie śliw sprzyja akumulacji cukrów w owocach, co wyraźnie poprawia  
walory smakowe i przetwórcze. 

CCzzeerreeśśnniiaa  

GGlleebbaa    

Czereśnie dobrze rosną i owocują na żyznych, głębokich, ciepłych, przepuszczalnych i 

przewiewnych glebach, które są zasobne w składniki pokarmowe, mają obojętny odczyn 
(pH 6,5-6,7) i średni poziom wód gruntowych. Preferują gleby gliniaste, na których mogą 
żyć do 80 lat, osiągając 10 m wysokości i 8 m szerokości. Płytkie podmokłe gleby są dla 
nich nieodpowiednie.  
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TTeemmppeerraattuurraa  

Spośród drzew owocowych powszechnie uprawianych w północnej Europie czereśnie są 
najmniej odporne na mróz. Dlatego nieodpowiednie będą do ich uprawy zagłębienia 
terenu stanowiące tzw. zastoiska mrozowe. Należy unikać sadzenia czereśni na 
stanowiskach wietrznych, ponieważ silny i chłodny wiatr zwiększa ryzyko przemarznięcia  
kwiatów — kwiaty czereśni pojawiają się wiosną jako jedne z pierwszych.  

NNaassłłoonneecczznniieenniiee    

Czereśnie wymagają dobrze nasłonecznionych miejsc. 

WWiiśśnniiaa    

GGlleebbaa    

Wiśnie najczęściej uprawiane są na glebach lekkich: piaskach gliniastych, chociaż mogą 
rosnąć prawie na każdej glebie. Preferują gleby żyzne, przewiewne, o odczynie lekko 
kwaśnym do obojętnego (pH 6,2-7,0). Nie udają się na glebach ciężkich, o zbyt niskim 
poziomie wód gruntowych.  

Na wilgotnych stanowiskach przy obfitych opadach deszczu owoce wiśni mogą pękać i  
zakażać się zarodnikami grzyba (Monilinia laxa), który wywołuje brunatną zgniliznę 
drzew pestkowych.   

TTeemmppeerraattuurraa  

Wiśnie, podobnie jak jabłonie, dobrze rosną i owocują w rejonach o chłodniejszym 
klimacie. Ich kwiaty częściej niż kwiaty jabłoni uszkadzają przymrozki, a rzadziej niż 
kwiaty czereśni i śliw.  

BBrrzzoosskkwwiinniiaa  ii  nneekkttaarryynnaa    

GGlleebbaa  

Brzoskwinie i nektaryny preferują gleby głębokie, dobrze napowietrzone, 
przepuszczalne, luźne lub średnio zwięzłe, o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6,6-
7,0), z lustrem wód gruntowych na poziomie nie wyższym niż 1,5 m (1,8-2,0 m IO). Pod 
ich uprawę nie nadają się gleby mokre, zlewne, zimne, kwaśne.  

TTeemmppeerraattuurraa  

Brzoskwinie i nektaryny są wrażliwe na mróz i przymrozki. Dlatego wymagają ciepłych, 
osłoniętych stanowisk.  

NNaassłłoonneecczznniieenniiee    

Brzoskwinie i nektaryny należą do drzew światłolubnych. Należy sadzić je w kierunku 
południowym, aby zagwarantować pełne nasłonecznienie.  
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MMoorreellaa  

GGlleebbaa  

Morele mają niewielkie wymagania glebowe. Preferują gleby luźne, przewiewne, 
przepuszczalne i ciepłe, o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6,5-7,5), z lustrem 

wody gruntowej na głębokości przynajmniej 1 m od powierzchni terenu. Przed 
posadzeniem drzew gleby ciężkie i mokre należy zdrenować, a lekkie wzbogacić w 
materię organiczną, aby woda dłużej się w nich utrzymywała.  

TTeemmppeerraattuurraa    

Morele źle znoszą wahania temperatury zimą, czyli okresowe ocieplenia, a po nich 
gwałtowne spadki temperatury. W takich warunkach poważnie uszkadzane są pąki i 

pędy. Ze względu na duże wymagania cieplne nie należy sadzić ich w zagłębieniach 
terenowych i miejscach nieosłoniętych od wiatru.  

NNaassłłoonneecczznniieenniiee    

Morele należą do roślin światłolubnych i dlatego wymagają stanowisk dobrze 
nasłonecznionych.  

NNiieesszzppuułłkkaa  zzwwyycczzaajjnnaa    

GGlleebbaa  

Nieszpułka preferuje żyzne, umiarkowanie wilgotne przepuszczalne gleby o odczynie 

lekko kwaśnym do obojętnego (pH 6-6,5). Na glebie zbyt suchej wolniej rośnie, na zbyt 
wilgotnej choruje i częściej przemarza.  

TTeemmppeerraattuurraa    

Nieszpułka może przemarzać podczas surowych zim kwiaty jabłoni kwiaty jabłoni kwiaty 
jabłoni — warto sadzić ją na zacisznych i ciepłych stanowiskach. Kwitnie późną wiosną, 
więc przymrozki nie uszkadzają kwiatów.   

NNaassłłoonneecczznniieenniiee    

Nieszpułka lubi miejsca jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Może rosnąć także 
w półcieniu.   

PPiiggwwaa    

GGlleebbaa  

Pigwa preferuje ciepłe, średnio zwięzłe, umiarkowanie wilgotne, lekko kwaśne gleby.  

TTeemmppeerraattuurraa    

Pigwa wymaga ciepłych, osłoniętych stanowisk — może przemarzać w surowe zimy. 
Zakwita bardzo późno, więc przymrozki nie są zagrożeniem dla kwiatów.  
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LLeesszzcczzyynnaa    

GGlleebbaa  

Leszczyna rośnie i owocuje na wszystkich typach gleb, z wyjątkiem podmokłych, słabo 
przepuszczalnych i bardzo lekkich, suchych. Wymaga średniego poziomu wód gruntowych 
(1,20-1,50 m) i odczynu gleby zbliżonego do obojętnego (ph 6,0-7,0). 

TTeemmppeerraattuurraa    

Leszczyna jest wytrzymała na mróz.  

NNaassłłoonneecczznniieenniiee    

Leszczyna dobrze rośnie i owocuje w miejscach ciepłych, osłoniętych od silnych wiatrów, 
słonecznych lub lekko zacienionych. 

OOrrzzeecchh  wwłłoosskkii    

GGlleebbaa  

Orzech włoski preferuje gleby głębokie, umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne, bogate 
w próchnicę i składniki pokarmowe, z niskim poziomem wody gruntowej, o odczynie 
obojętnym lub zasadowym. Nie toleruje gleb ciężkich, mokrych, zimnych, mało żyznych, 
na których źle rośnie i często choruje.  

TTeemmppeerraattuurraa    

Kwiaty, młode pędy i liście orzecha włoskiego są bardzo wrażliwe na wiosenne 

przymrozki, temperatura poniżej minus 2°C zabija większość kwiatów żeńskich. Podczas 
surowych zim mogą przemarzać całe drzewa.  

NNaassłłoonneecczznniieenniiee    

Orzech włoski dobrze rośnie i owocuje w miejscach ciepłych, słonecznych, osłoniętych 
od wiatru. 

33..55..  PPllaannoowwaanniiee  ssaadduu    

Zakładając sad tradycyjny warto wiedzieć, że 

 będzie użytkowany dłużej niż sad towarowy — nawet do 100 lat; 

 założenie i użytkowanie będzie tańsze niż sadu towarowego; 

 można założyć go na miejscu mało przydatnym na sad towarowy czy inną uprawę. 

Gdy określona zostanie funkcja przyszłego sadu, wybrane lokalizacja, gatunki, odmiany i 
podkładki dla poszczególnych gatunków, można przejść do kolejnego etapu zakładania 
sadu, czyli przygotowania projektu nasadzenia.   
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PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  pprroojjeekkttuu    

PPrroojjeekktt  wwssttęęppnnyy  

Sporządzając wstępny projekt nasadzenia należy określić 

 sposób sadzenia drzew 

Drzewa w sadzie tradycyjnym sadzi się w rzędach, aby można było mechanicznie 
skosić murawę lub łatwo przeprowadzić wypas kwaterowy zwierząt. Tylko w 
ogrodzie rozmieszcza się je nieregularnie, aby zachować bardziej naturalny układ 
i wyeksponować drzewa owocowe jako element dekoracyjny.  

 rozstawy drzew  

Powinno się sadzić drzewka na silnie rosnących podkładkach, aby mógł być 
użytkowany przez dziesiątki lat bez szczególnej pielęgnacji na nie zawsze dobrym 
stanowisku. Drzewa na podkładkach silnie rosnących osiągają większe rozmiary niż 
na podkładach karłowych czy półkarłowych, dlatego muszą być posadzone daleko 
jedno od drugiego. Stosuje się różne rozstawy w zależności od gatunku, np. 4-5 m 
dla wiśni, 8-10 m dla jabłoni i czereśni. Aby lepiej wykorzystać powierzchnię 
sadu, między drzewami stałymi dobrze jest zaplanować drzewa tymczasowe. 
Usuwa się je po około 15 latach, gdy korony zaczynają łączyć się z koronami 
drzew stałych.  

 rozmieszczenie drzew  

Drzewa w sadzie należy tak rozmieścić, aby gatunki mniej wytrzymałe na mróz 
znalazły się wewnątrz sadu. Gatunki charakteryzujące się silnym wzrostem nie 
powinny rosnąć w bezpośrednim sąsiedztwie słabo rosnących. Odmiany w sadzie 
powinny być tak rozmieszczone, aby zbiór owoców był jak najłatwiejszy —  
jabłonie z jabłoniami, odmiany letnie z letnimi itp.  

PPrroojjeekktt  kkoońńccoowwyy    

Wstępny projekt sadu, uwzględniający wymienionej punkty, należy przeanalizować w 
kontekście 

 możliwości finansowych, czyli pokrycia kosztów 

 zakupu lub wydzierżawienia terenu na sad;  

 zakupu lub wypożyczenia maszyn i sprzętu; 

 zakupu materiału szkółkarskiego;  

 zakupu siatki do ogrodzenia, osłonek na drzewka, nawozów, skrzynek na 
owoce, tłoczni do soków itd.; 

 wynagrodzenia dodatkowej siły roboczej, m.in. do sadzenia drzew, pielęgnacji 
sadu i zbioru owoców;  

 wynagrodzenia eksperta z zakresu sadownictwa tradycyjnego, jeżeli niezbędna 
jest jego pomoc; 

 wybudowania, wynajęcia lub zaadaptowania pomieszczeń, np. na 
przechowalnię; 

 promocji.  
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 dostępności materiału szkółkarskiego  

Dopiero po analizie można sporządzić końcowy projekt sadu i rozpocząć przygotowania 
terenu, a następnie sadzenia drzewek. Projekt można wykonać we własnym zakresie, 
jeśli dysponuje się odpowiednią wiedzą, można również skorzystać z doświadczenia 
sadowników lub pomocy eksperta —  koszty projektu należy wówczas uwzględnić w 
analizie finansowej.  

33..66..  SSaaddzzeenniiee    

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  tteerreennuu  

Przed sadzeniem, odpowiednio wcześnie, należy przygotować teren. Trzeba pamiętać, 
że w miejscach nieużytkowanych rolniczo będzie to wymagało więcej czasu i większego 
zaangażowania ludzi i maszyn. Warto również zwrócić uwagę na otoczenie i pozostawić 
w sąsiedztwie sadu stare drzewa i krzewy, które będą nie tylko wiatrołapami, lecz także  
— dzięki owadom, ptakom czy drobnym ssakom zasiedlającym je na stałe lub okresowo — 
sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami.  

SSaaddzzeenniiee  ddrrzzeeww    

TTeerrmmiinn  ssaaddzzeenniiaa    

Drzewa owocowe można sadzić wiosną lub jesienią. Z sadowniczego punktu widzenia 
termin jesienny jest korzystniejszy. Jesienią większy jest również wybór drzewek. 
Trzeba jednak pamiętać o tym, że drzewka kupione jesienią należy zabezpieczyć przed 
mrozem, aby w dobrej kondycji doczekały do wiosny. 

MMaatteerriiaałł  nnaassaaddzzeenniioowwyy    

W sadzie tradycyjnym powinno się sadzić drzewka jednoroczne lub dwuletnie. 
Najprościej jest kupić gotowe drzewka odpowiednich gatunków i odmian na właściwej  
podkładce. Można jednak kupić drzewka dowolnej wytrzymałej na mróz odmiany i 
przeszczepić je wiosną odmianami docelowymi. To rozwiązanie staje się koniecznością, 
gdy brakuje drzewek konkretnych odmian, ale jest dostęp do ich zrazów.  

SSaaddzzeenniiee    

Bezpośrednio przed sadzeniem należy wyznaczyć miejsca na wykopanie dołków. Należy 
zaznaczyć je według wcześniej sporządzonego planu, wykorzystując np. drewniane 
szpilki.  

Jednoroczne drzewka owocowe sadzi się w dołki o głębokości i średnicy około 30 cm.  
Wokół dołka usuwa się darń, aby trawy i inne rośliny nie konkurowały z drzewkami o 
wodę i składniki pokarmowe; pozostawia się kwadrat czystej ziemi o wymiarach np. 1 x 
1 m. Na dnie dołka można usypać niewielki kopczyk z próchniczej ziemi i rozłożyć na nim 
promieniście korzenie drzewka przycięte bezpośrednio przed sadzeniem. Dołków nie 
należy zaprawiać nawozami organicznymi, np. obornikiem, ponieważ może to wpłynąć 
niekorzystnie na strukturę gleby, utrudnić mikoryzę i penetrację korzeni. Miejsce 
szczepienia zawsze powinno znajdować się wyraźnie powyżej poziomu gruntu.  
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PPoo  ppoossaaddzzeenniiuu  

Bezpośrednio po posadzeniu drzewek należy sporządzić plan, aby nawet po wielu latach 
wiadomo było, jakie odmiany znajdują się w sadzie.  

Po posadzeniu drzewka należy jak najszybciej zabezpieczyć przed zwierzętami 
dzikimi, a także gospodarskimi, jeżeli trawa w sadzie ma być wypasana.  

Przed nornicami i zającami wystarczającym zabezpieczeniem będzie siatka o wysokości 
80 cm i średnicy oczek 12 mm, którą owija się pień każdego drzewka.  

Owcom uniemożliwi ogryzanie kory i zjadanie młodych liści siatka o wysokości 100 cm, 
założona również wokół pnia. Przed krowami odpowiednim zabezpieczeniem będzie 
siatka o wysokości 100 cm, ale rozpięta na czterech palikach ustawionych wokół drzewka 
w kwadracie 1 x 1 m. Stan osłonek należy sprawdzić w sezonie kilkakrotnie.  

Posadzone drzewka trzeba od razu podlać dużą ilością wody. Podlewanie w sezonie 
trzeba kilkakrotnie powtórzyć, szczególnie przy okresowych niedoborach wody.  

33..77..  CCiięęcciiee  ddrrzzeeww    

Cięciem można regulować wzrost i rozwój drzew owocowych, oddziałując na niektóre z 
pięciu podstawowych hormonów roślinnych, m.in. na auksyny i gibereliny.  

Auksyny stymulują podziały komórek i ich wzrost na długość, wpływają także na 
powstawanie korzeni i owoców. Gibereliny regulują wiele procesów związanych  z 
rozwojem organów generatywnych, kwiatów, owoców i nasion; wzrostem roślin i ich 
reakcjami na czynniki środowiskowe. 

KKiillkkaa  iinnffoorrmmaaccjjii  

Wiele publikacji sugeruje, że cięcie drzew owocowych było i jest istotną częścią ich 
pielęgnacji. W rzeczywistości w wielu regionach Europy cięcia, szczególnie śliw i 
czereśni, nie robiono lub przeprowadzano bardzo rzadko, gdy konieczne było 
ograniczenie wzrostu drzew lub skorygowanie kształtu koron — przywrócenie symetrii. 
Decydując się na taki zabieg, trzeba mieć wiedzę z zakresu  

 fizjologii owocowania 

 jabłonie, grusze i czereśnie zazwyczaj zawiązują owoce na pędach dwuletnich 
i starszych; 

 wiśnie zawiązują owoce na pędach jednorocznych lub dwuletnich; 

 brzoskwinie i nektaryny zwykle owocują na pędach jednorocznych; 

 śliwy zawiązują owoce na pędach jednorocznych i dwuletnich;   

 pąki kwiatowe, w zależności odmiany, zawiązują się na krótkopędach, m.in. 

prątkach (np. Cox’s Orange Pippin), lub na końcach jednorocznych pędów (np. 
siewka Bramley’a). Na krótkopędach kwiaty i owoce wyglądają na skupione;  

 zasad cięcia  

 drzewa owocowe różnie reagują na cięcie. Jabłonie na ogół dobrze znoszą 

nawet silne przycinanie pędów, lepiej niż grusze czy pigwy. Starszym drzewom 
czereśni i śliwy cięcie często nie jest potrzebne;   
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 silne cięcie zimowe pobudza wyrastanie nowych pędów. Lekkie cięcie letnie 
sprzyja zawiązywaniu pąków kwiatowych; 

 drzewa ziarnkowe: jabłonie, grusze i pigwy należy ciąć późną zimą, gdy 

znajdują się w spoczynku i soki nie krążą w nich tak szybko jak wiosną. Drzewa 
pestkowe: śliwy i czereśnie należy ciąć latem, gdy soki krążą w nich szybko, a 
rany po cięciu szybko się goją. W tym czasie jest mniejsze 
prawdopodobieństwo, że na drzewach rozwiną się choroby: rak bakteryjny, 
srebrzystość i kędzierzawość liści; 

 część drzew owocowych nieciętych tworzy stożkowate korony z dominującym, 
uciekającym do góry przewodnikiem, z którego wyrastają pędy boczne. 
Skracanie przewodnika hamuje naturalną tendencję drzewa do takiego 
wzrostu i stymuluje je do tworzenia licznych rozgałęzień z szerokimi kątami 
rozwidleń. Taki sposób prowadzenia drzew sprawdza się w przypadku jabłoni, 
wiśni, czereśni, grusz i niektórych śliw. 

 w niektórych krajach Europy, np. we wschodniej Anglii, niektóre bardzo silnie 
rosnące drzewa owocowe tradycyjnie ogławia się, czyli wycina górne gałęzie, 
aby zagęścić koronę. W przypadku grusz rozmnożonych na dzikiej gruszy —  
dorastających do 20 m wysokości — część drzew przycina się na wysokości 2 m 
od ziemi w cyklu 5-10 letnim, pozostawiając tylko pnie. Tak silne ogławianie 
ma przydłużyć żywotność drzew, zmniejszyć ryzyko ich wyłamania przy silnym 
wietrze i ułatwić zbiory owoców.   

RRooddzzaajjee  cciięęcciiaa    

CCiięęcciiee  ffoorrmmuujjąąccee  

CCeell  

Nadanie koronie określonego zrównoważonego kształtu, np. stożkowatego lub kulistego, 
który zapewni dostęp światła do jej środka i umożliwi cyrkulację powietrza między 
gałęziami.  

WWyykkoonnaanniiee    

Cięcie formujące jest najważniejszym rodzajem cięcia: jeśli zostanie wykonane 
nieprawidłowo, w następnych latach drzewo będzie wymagało cięcia korygującego.  

Idealna korona powinna mieć 4-8 pędów głównych, tzw. konarów, rozchodzących się 
promieniście od pnia jak szprychy w kole. Pędy te, w zależności od liczby, powinny być 
na jednym lub dwóch piętrach, tworząc szkielet korony — z czasem będą z nich wyrastać 
kolejne odgałęzienia, które go wypełnią. W przypadku drzew wysokopiennych  
uformowanych, najniżej położony konar winien wyrastać z pnia na wysokości 1,5-2,5 m 
w zależności od tego, jak sad będzie użytkowany —  np. w sadach  z wypasem zwierząt 
pierwsze konary powinny wyrastać na wysokości około 2 m.  

W miarę wzrostu drzew będzie się zwiększać grubość pnia, natomiast jego wysokość nie  
zmieni się — pierwsze odgałęzienia pozostaną na tej samej wysokości. Oznacza to, że 
jedynym sposobem na podwyższenie pnia będzie usunięcie najniżej położonych konarów. 
W przypadku dużych bardzo starych drzew taki zabieg może zaburzyć symetrię i w 
rezultacie doprowadzić nawet do złamania się pnia. Dlatego drzewka należy tak 
formować, aby w pierwszych 3-5 latach wzrostu uzyskać docelową  wysokość pnia.  
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CCiięęcciiee  ppiieellęęggnnaaccyyjjnnee    

CCeell  

Poprawienie jakości owoców —  wielkości, wybarwienia, smaku; ułatwienie zbioru, 
ograniczenie rozwoju chorób, szczególnie grzybowych.  

WWyykkoonnaanniiee  

CCiięęcciiee  pprrzzeeśśwwiieettllaajjąąccee    

Należy usunąć część zdrowych odgałęzień, by zwiększyć dostęp światła do wnętrza 
korony i odsłonić zawiązane owoce. 

Trzeba usunąć lub zmniejszyć liczbę odgałęzień wyrastających pod zbyt ostrym kątem w 
stosunku do osi drzewa. 

Należy usunąć odgałęzienia krzyżujące się na drzewie lub gałęzie stykające się z 
odgałęzieniami sąsiednich drzew.  

CCiięęcciiee  ssaanniittaarrnnee  

Konieczne jest usunięcie wszystkich suchych, chorych i nadłamanych odgałęzień jako 
potencjalnego źródła infekcji.  

W przypadku jabłoni nie należy usuwać więcej niż 25% odgałęzień.  

CCiięęcciiee  ooddnnaawwiiaajjąąccee  

CCeell  

Przywrócenie starym zaniedbanym drzewom odpowiedniego kształtu i struktury pędów w 
koronie, aby mogły przetrwać kolejne lata jako dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i 
kulturowe, zwiększając jednocześnie bioróżnorodność terenu.  

WWyykkoonnaanniiee    

W sadach tradycyjnych występują nawet 100-letnie drzewa owocowe, często 
niepielęgnowane od lat. Nierzadko wymagają one ingerencji człowieka. Powinna ją 
poprzedzić dokładna ocena kondycji drzew, przyjrzenie się kształtowi koron i strukturze 
pędów w koronie. Dopiero potem można przystąpić do ewentualnego cięcia 
odnawiającego. Odnowienie starych zaniedbanych drzew, prowadzonych w tradycyjny 
sposób, należy rozłożyć na kilka lat.   

Stare wysokopienne drzewa w sadach tradycyjnych, nieprzycinane prze lata, są wysokie i 
rozłożyste. Do ich cięcia, tak jak do zbiorów, niezbędne są wysokie drabiny, a także 

odpowiednie sekatory i piły. Przy cięciu należy zachować szczególną ostrożność, a 
zabieg wykonywać w rękawicach, okularach i kasku ochronnym, przy asyście drugiej 
osoby.  
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SSttrroonnyy  IInneerrnneettoowwee  

 https://portalrolniczy.info/porady/1201409-planowanie-i-zakladanie-sadu-krok-
po-kroku 

 http://dzialka.bazafirmy.pl/sady/zakladanie-sadu.php 

 https://drzewkaowocowe24.pl/zakladanie-przydomowego-sadku-o-czym-nalezy-
pamietac/ 

 https://www.kp.org.pl/pl/stacja-w-owczarach/oferta/szkolka-drzewek-
owocowych 

PPDDFF  

 Restoring fruit trees 

FFiillmmyy  VViiddeeoo  

 Management of veteran fruit trees  

 PODRB - https://www.youtube.com/watch?v=2QdJyfjas-U 

 https://www.youtube.com/watch?v=NomNjdO4Ou4 

 https://www.youtube.com/watch?v=QmQV16CJFcY 

 https://www.youtube.com/watch?v=jcuL-P1tAj4 

 https://www.youtube.com/watch?v=kfIJ8siOxZc 

 

https://portalrolniczy.info/porady/1201409-planowanie-i-zakladanie-sadu-krok-po-kroku
https://portalrolniczy.info/porady/1201409-planowanie-i-zakladanie-sadu-krok-po-kroku
http://dzialka.bazafirmy.pl/sady/zakladanie-sadu.php
https://drzewkaowocowe24.pl/zakladanie-przydomowego-sadku-o-czym-nalezy-pamietac/
https://drzewkaowocowe24.pl/zakladanie-przydomowego-sadku-o-czym-nalezy-pamietac/
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=2QdJyfjas-U
https://www.youtube.com/watch?v=NomNjdO4Ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QmQV16CJFcY
https://www.youtube.com/watch?v=jcuL-P1tAj4
https://www.youtube.com/watch?v=kfIJ8siOxZc
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44..  RRóóżżnnoorrooddnnoośśćć,,  zzaacchhoowwaanniiee,,  

iiddeennttyyffiikkaaccjjaa,,  zzaappyyllaanniiee    

ii  rroozzmmnnaażżaanniiee  ddrrzzeeww  oowwooccoowwyycchh    

CCeell  
Edukacja w zakresie zachowania, identyfikacji, zapylania i rozmnażania drzew 

owocowych, a także zarządzania sadem w warunkach zachodzących zmian 

klimatycznych.  

CCeell  nnaauucczzaanniiaa  
Nauczyciel powinien znać i rozumieć tematykę, potrafić opisać i zademonstrować w 

kontekście swojego obszaru i kraju 

 Przystosowane do warunków środowiskowych gatunki i odmiany drzew 

owocowych; 

 różnorodność odmian jako lokalne i historyczne dziedzictwo; 

 identyfikację odmian drzew owocowych z wykorzystaniem wiedzy ekspertów, 

regionalne i krajowe kolekcje, podręczniki, książki, klucze do identyfikacji, 

strony internetowe;  

 zapylanie drzew owocowych i potrzebę stosowania kompatybilnych odmian w 

zapylaniu krzyżowym; 

 znaczenie zapylaczy i rodzaje zapylania; 

 wpływ zmian klimatycznych na drzewa owocowe i sady; 

 rozmnażanie drzew owocowych i podkładek; 

 techniki szczepienia drzew owocowych ze względu na produktywność i 

kondycję roślin. 

 

FFaakkuullttaattyywwnnee  mmeettooddyy  nnaauucczzaanniiaa  
Wizyta w sadzie tradycyjnym w okresie kwitnienia i/lub wczesnego owocowania, aby 

opisać, zademonstrować, omówić i przećwiczyć 

 rozpoznawanie i porównywanie cech różnych gatunków i odmian drzew 

owocowych; 

 rozpoznawanie na podstawie owoców i liści, według indywidualnie 

opracowanego klucza z kilkoma cechami diagnostycznymi, popularnych 

odmian; 

 budowę kwiatów, rodzaje zapylania i zapylacze; 

 rozpoznawanie miejsc szczepienia na drzewach w różnym wieku;  

 szczepienie. 
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Zorganizowanie pomieszczenia ze stołami, sprzętem do szczepienia i materiałem 

roślinnym — podkładki i zrazy różnych gatunków i odmian drzew owocowych, aby 

opisać, zademonstrować, omówić i przećwiczyć 

 wykonanie prostego szczepienia wiosennego; 

 wykonanie szczepienia letniego jednym oczkiem — okulizacja; 

 alternatywne metody szczepienia — filmy wideo i rysunki; 

 siew nasion do stratyfikacji; 

 konserwację i bezpieczne posługiwanie się sprzętem do szczepienia; 

 rozpoznawanie dawnych odmian z zamkniętymi oczami przy okazji degustacji 

owoców takich odmian i porównywania ich z owocami odmian nowoczesnych, 

dostępnych w supermarketach.  

Wymiana doświadczeń między uczestnikami spotkania. 

44..11..  RRóóżżnnoorrooddnnoośśćć  ddrrzzeeww  oowwooccoowwyycchh    

Różnorodność drzew owocowych w Europie jest duża. Prawdopodobnie będzie rosła wraz 
ze zmianą klimatu i upodobań żywieniowych konsumentów. Do gatunków najczęściej 
uprawianych w Europie należą aktualnie  

 śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia, w tym nektaryna — drzewa 
owocowe pestkowe; 

 jabłoń, grusza, pigwa, nieszpułka — drzewa owocowe ziarnkowe; 

 kasztan jadalny, orzech włoski, leszczyna, migdałowiec — drzewa orzechowe; 

 morwa, bez czarny — inne drzewa owocowe. 

Większość drzew owocowych uprawianych obecnie w Europie reprezentuje rodzinę 
różowatych (Rosaceae).   

Ref - Spreadsheet of fruit and nut tree species 

PPooddssttaawwoowwee  ppoojjęęcciiaa    

Opisując różnorodność drzew owocowych, często używa się następujących terminów  

Gatunek — grupa organizmów żywych składająca się z podobnych osobników zdolnych do 
swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych i wydawania potomstwa. 
Wymiana genów następuje wyłącznie w obrębie grupy. Taka definicja gatunku, chociaż  
powszechna, nie jest uniwersalna — zawiera wyjątki. 

Odmiana uprawna, kulty war — grupa roślin wyhodowana przez człowieka, by uzyskać 
określone, pożądane cechy, które są reprodukowane w każdym nowym pokoleniu za 
pomocą rozmnażania.  

Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin (ang. International Union for 
the Protection of New Varieties of Plants — UPOV) oferuje ochronę prawną nowych 
odmian wprowadzanych do handlu przez podmioty indywidualne, organizacje, instytucje 
itd. UPOV wymaga, by odmiana uprawna była odrębna, wyrównana i trwała.  
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Formalnie kultywary, np. odmianę uprawną jabłoni Blenheim Orange, zapisuje się w 
następujący sposób: Malus domestica „Blenheim Orange”. W systematyce botanicznej 
stosowane jest pojęcie odmiana botaniczna, które oznacza odmianę powstałą w sposób 
naturalny. Użycie terminu odmiana oznacza odmianę uprawną — dotyczy to także 
projektu CORE. 

Cechy biologiczne, morfologiczne i użytkowe odmiany uprawnej powinny być zachowane 
przy rozmnażaniu właściwym dla danej odmiany, generatywnym lub wegetatywnym.  

W przypadku odmian uprawnych drzew owocowych typowe cechy odmianowe 
zachowywane są przy rozmnażaniu wegetatywnym. Rozmnażanie generatywne, z nasion,  
nie gwarantuje zachowania tych cech w siewkach. Dlatego drzewa owocowe rozmnaża 
się przez szczepienie — nasiona wykorzystuje się tylko do rozmnażania podkładek drzew 
owocowych, np. siewek Antonówki Zwykłej.  

Klon — kultywar uzyskany na drodze rozmnażania wegetatywnego —  podział, sadzonki, 
szczepienie, kultury in vitro w przypadku roślin sadowniczych. Identyczny pod względem 
genetycznym jak roślina mateczna.  

Fenotyp — zespół wszystkich dostrzegalnych cech organizmu, które są wynikiem 
współdziałania czynników dziedzicznych i warunków środowiska. Np. barwa owoców 

uwarunkowana jest genetycznie i jednocześnie determinują ją czynniki środowiskowe, 
m.in. nasłonecznienie — owoce z zewnętrznej części korony drzewa są lepiej 
wybarwione niż te wewnątrz korony.  

Genotyp — zespół wszystkich genów obecnych w organizmie, kształtujących jego 
fenotyp —  genetyczna baza fenotypu.  

NNaarrooddoowwee  kkoolleekkccjjee  ddrrzzeeww  oowwooccoowwyycchh    

Przy rejestrowaniu i ochronie odmian uprawnych drzew owocowych wykorzystuje się 
kolekcje krajowe i regionalne. Dysponują nimi liczne kraje europejskie, czasami pod 
nazwą kolekcja macierzysta. Zarejestrowana krajowa kolekcja drzew owocowych jest 
kolekcją udokumentowaną, zazwyczaj dostępną dla tych, którzy chcą ją zobaczyć. 

W Polsce kolekcje krajowe — narodowe — drzew owocowych znajdują się w instytutach 
naukowych, ogrodach botanicznych i arboretach. 

44..22..  OOddmmiiaannyy  hhiissttoorryycczznnee  ddrrzzeeww  oowwooccoowwyycchh  

Uprawne odmiany drzew owocowych obejmują odmiany nowoczesne i historyczne. 
Odmiany historyczne, nazywane również starymi, dawnymi czy tradycyjnymi, 
uprawiane są od dawna, nierzadko od stuleci. Od odmian współczesnych odróżnia je  
przede wszystkim szeroka gama unikalnych smaków, zapachów i kolorów owoców, 
możliwość różnorodnego wykorzystania owoców tej samej odmiany, a także możliwość 
uprawy nawet w niezbyt sprzyjających warunkach klimatyczno-glebowych.   

Odmiany historyczne przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Powstawały z drzew 
wyselekcjonowanych m.in. ze względu na smak owoców, właściwości kulinarne i 
przechowalnicze. Ich rozpowszechnianiu sprzyjały dalekie podróże i pielgrzymki, a 
nawet krucjaty.  
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W Europie kulminacja różnorodności owoców przypada na okres od 1850 do 1950 roku — 
stulecie odmian. W tym czasie zamożni właściciele ziemscy, prywatne szkółki, a także  
państwowe instytucje badawcze zajmujące się uprawą dokonywały selekcji drzew 
owocowych, nadawały nazwy nowo wyselekcjonowanym odmianom, oceniały je, 
wystawiały i rozpowszechniały. Np. w Niemczech systematyczną hodowlą i badaniami 
nowych odmian od 1929 roku zajmował się Instytut Kaiser-Wilhelm.  

Odmiany historyczne, przystosowane do miejscowych warunków, z powodzeniem 
uprawiane przez wiele lat w danym regionie i zwykle w nim wyhodowane, 
charakteryzujące się dobrymi cechami, nazywa się odmianami lokalnymi. Mimo że  
szczególnie przydatne do uprawy w sadach tradycyjnych, nie są powszechnie dostępne w 
sprzedaży.  

Odmiany dawniej uprawiane dostarczały owoców na długo, od jesieni do wiosny, a nawet 
do kolejnych zbiorów. Zebrane owoce musiały nadawać się do różnych celów: pieczenia, 
gotowania, suszenia i przetwarzania. Często skarmiano nimi zwierzęta gospodarskie.  

PPrrzzyysszzłłoośśćć  ooddmmiiaann  hhiissttoorryycczznnyycchh    

We współczesnym sadownictwie bez wątpienia powinno znaleźć się miejsce dla 
historycznych odmian drzew owocowych.  

Odmiany historyczne, uprawiane w sadach tradycyjnych, decydują o zachowaniu 
agrobioróżnorodności. Mają też istotne znaczenie dla hodowli nowych odmian 

uprawnych, mniej podatnych na choroby i szkodniki, łatwiej dostosowujących się do  
zmian klimatu.  

Historyczne odmiany w odróżnieniu od nowoczesnych są lepiej przystosowane do 
niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych. Są także mniej podatne na choroby, 
choć wśród współczesnych odmian są odporne na niektóre choroby, np. odmiany 
parchoodporne jabłoni.   

Owoce odmian historycznych, podobnie jak nowoczesnych odmian uprawnych,  oprócz 
składników odżywczych zawierają składniki nieodżywcze, m.in. polifenole. Związki te 
wpływają korzystnie na organizm człowieka, wykazując np. działanie antyoksydacyjne, 
przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe i antymutagenne. Udowodniono, że dawne 
odmiany jabłoni, np. Boskoop i Papierówka, zawierają tych związków znacznie więcej 
niż popularne obecnie odmiany, np. Jonagold czy Szampion.  

Jabłka dawnych czy nowoczesnych odmian mają w składzie alergeny —  zawartość zależy 
od odmiany. Osoby uczulone na jabłka nie mogą ich jeść w postaci surowej. Alternatywą 
mogą być zazwyczaj owoce przetworzone — redukuje to alergenność.  

UUttrraattaa  rróóżżnnoorrooddnnoośśccii  ooddmmiiaannoowweejj    

Od kilku dziesięcioleci w Europie obserwuje się znaczące zmniejszenie różnorodności 
odmian uprawnych drzew owocowych. Z ponad ośmiu tysięcy uprawnych odmian jabłoni 
w produkcji jest zaledwie około 25. W sprzedaży dominują słodkie o podobnym 
wyglądzie, dla przeciętnego konsumenta trudne do odróżnienia. Większość konsumentów 
w Europie jest skazana na owoce tych samych standardowych odmian.  
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44..33..  ZZaacchhoowwaanniiee  ooddmmiiaann  llookkaallnnyycchh  ii  hhiissttoorryycczznnyycchh    

Zachowanie dawnych odmian drzew owocowych nie jest prostym zadaniem — to 
wieloetapowy proces rozciągnięty w czasie. Obejmuje on 

 stworzenie mapy sadów tradycyjnych i pojedynczych drzew owocowych dawnych 
odmian występujących w danej miejscowości lub określonym regionie; 

 zgromadzenie literatury na temat dawnych odmian drzew owocowych, w tym 

odmian lokalnych;  

 pobranie próbek owoców, za zgodą właściciela, do identyfikacji odmian 
występujących w znalezionych sadach;  

 pobranie zrazów odmian w znalezionych sadach, również za zgodą właściciela; 

 zaszczepienie pozyskanych odmian wiosną, by wyprodukować drzewka; 

 posadzenie wyprodukowanych drzewek w kolekcjach polowych (ochrona ex situ) 
lub bezpośrednio w gospodarstwach (ochrona in situ);  

 identyfikację rozmnożonych odmian; 

 wymianę materiału roślinnego i doświadczeń z właścicielami starych sadów i 
organizacjami, które są zainteresowane zachowaniem lokalnych i historycznych 
odmian drzew owocowych.  

Ref – Example of a local orchard survey (UK) 

44..44..  IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  ooddmmiiaann    

Każdy gatunek i każda odmiana mają charakterystyczne cechy, które umożliwiają 
identyfikację. O ile przy gatunkach nie jest to skomplikowane; rozpoznanie odmiany 
czasami nastręcza trudności nawet pomologom.  

Ustalenie nazwy odmiany na podstawie cech morfologicznych (fenotypu) nazywane jest 
identyfikacją pomologiczną. Aby zidentyfikować lub rozróżnić odmiany, bada się 
również ich genotypy, używając nowoczesnych technik laboratoryjnych (identyfikacja 
genetyczna).  

Ref – Fruit tree identification, PTES (UK) 

IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  ppoommoollooggiicczznnaa  ooddmmiiaann  

Do identyfikacji pomologicznej odmiany potrzebne są co najmniej cztery typowe owoce 
zerwane z szypułką z różnych części drzewa, głównie z górnej, zewnętrznej, dobrze 
nasłonecznionej części korony.  

Do ustalenia nazwy odmiany na podstawie cech morfologicznych pobranych owoców 
można wykorzystać książki —  pomologie, atlasy odmian itd., a także strony internetowe 
z opisami pomologicznymi odmian i kolorowymi zdjęciami lub rycinami owoców. Można 
też skorzystać z pomocy pomologa, doświadczonego sadownika lub starszych ludzi, jeśli 
chodzi o identyfikację lokalnych dawnych odmian drzew owocowych.   

about:blank
about:blank
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DDrrzzeewwaa  oowwooccoowwee  zziiaarrnnkkoowwee  ((jjaabbłłoonniiee,,  ggrruusszzee))  

Do cech umożliwiających identyfikację pomologiczną odmian należą 

 cechy morfologiczne: 

 owoce  

 wielkość; 

 kształt; 

 barwa zasadnicza skórki; 

 barwa, wielkość i rodzaj rumieńca; 

 wielkości i liczebność przetchlinek; 

 obecność i lokalizacja ordzawienia; 

 rodzaj kielicha; 

 szerokości i głębokość zagłębienia kielichowego; 

 grubość i długość szypułki ; 

 szerokości i głębokość zagłębienia szypułkowego; 

 barwa, jędrność, soczystość i smak miąższu; 

 wielkość i położenie gniazda nasiennego; 

 kształt zarysu gniazda nasiennego; 

 wielkość, kształt i barwa nasion. 

 kwiaty 

 wielkość; 

 barwa; 

 kształt i ułożenie płatków korony. 

 pędy 

 barwa i grubość; 

 długość międzywęźli. 

 pąki 

 wielkość i kształt; 

 sposób ułożenia na pędzie. 

 liście 

 barwa, wielkość i kształt blaszki liściowej; 

 rodzaj brzegu blaszki liściowej. 

 drzewa 

 siła wzrostu; 

 kształt korony. 
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 właściwości biologiczne i gospodarcze 

 pora kwitnienia drzew; 

 pora dojrzewania owoców  — dojrzałość zbiorcza i konsumpcyjna;  

 plenność drzew i regularność owocowania. 

Wymienione cechy mogą różnić się w obrębie tej samej odmiany w zależności od klimatu 
— owoce danej odmiany mogą wyglądać nieco inaczej w różnych częściach Europy;   
pogody w okresie wegetacji, rodzaju gleby, na której rosną drzewa, wieku i kondycji 
drzew — zdrowe czy zaatakowane przez choroby i szkodniki; a także innych czynników. 
Wpływ niektórych z nich przedstawiono poniżej.  

 Mróz lub przymrozki — owoce ordzawione; 

 Zimna wiosna lub obfite owocowanie — owoce zdrobniałe;  

 Murawa i zaawansowany wiek drzewa, czyli mniejsza ilość azotu w glebie — 
owoce intensywniej wybarwione; 

 Rodzaj kwiatów — owoce z kwiatu flagowego w kwiatostanie zazwyczaj są 
większe, o nietypowym kształcie, ze zgrubiałą szypułką. 

W katalogu Fruit ID opisano szeroki zakres cech diagnostycznych do identyfikacji jabłek 
na podstawie wyglądu, dotyku i smaku. 

Ref – FruitID.com (UK) 

Katalog Apple Name (USA) określa odmiany według następujących cech: skórka, gniazdo, 
kształt/rozmiar, miąższ/smak, właściwości/przydatność. 

Ref – Apple Name (US) 

DDrrzzeewwaa  oowwooccoowwee  ppeessttkkoowwee  ——  śślliiwwaa  ii  iinnnnee  ggaattuunnkkii  

Identyfikację pomologiczną odmian przeprowadza się w oparciu o następujące kryteria  

 cechy morfologiczne 

 owoce  

 wielkość; 

 kształt; 

 barwa skórki;  

 grubość i długość szypułki;  

 barwa, jędrność, soczystość i smak miąższu; 

 kształt i wielkość pestki; 

 odchodzenie miąższu od pestki. 

 kwiaty 

 wielkość; 

 barwa; 

 kształt i ułożenie płatków korony. 

about:blank
about:blank
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 pędy 

 barwa i grubość; 

 długość międzywęźli. 

 pąki 

 wielkość i kształt;  

 sposób ułożenia na pędzie. 

 liście 

 wielkość i kształt blaszki liściowej; 

 rodzaj brzegu blaszki liściowej; 

 występowanie omszenia. 

 drzewa 

 siła wzrostu; 

 kształt korony. 

 właściwości biologiczne i gospodarcze 

 wczesność kwitnienia;  

 pora dojrzewania owoców;  

 plenność drzew. 

Ref – Plum Guide (UK) 

WWaarrsszzttaattyy  zz  iiddeennttyyffiikkaaccjjii  ppoommoollooggiicczznneejj  ggaattuunnkkóóww  ii  ooddmmiiaann  ddrrzzeeww  

oowwooccoowwyycchh    

 Zapraszamy uczestników warsztatów do zabawy w owocowe memory. Prosimy o 
odnalezienie owoców tej samej odmiany w pojemniku wypełnionym np. jabłkami.  

 Pokazujemy uczestnikom warsztatów wykonane w sadzie zdjęcia np. pędów i 

owoców, prosząc ich o opisanie tego, widzą; np. czym się różnią pędy na 
poszczególnych fotografiach?  

 Rozkładamy na stole zdjęcia lub żywe pędy, liście i owoce różnych gatunków 
drzew owocowych, prosząc uczestników o przyporządkowanie ich do określonych 

gatunków. 

 Prosimy każdego z uczestników o opisanie konkretnej odmiany według klucza.  

 Uczestnicy ćwiczą identyfikację pomologiczną kilku popularnych odmian na 

podstawie owoców, w wykorzystując przygotowane przez siebie klucze z kilkoma 
podstawowymi cechami identyfikacyjnymi. 

Ref – Example of an identification service (UK) 

about:blank
about:blank
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IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  ooddmmiiaann  nnaa  ppooddssttaawwiiee  DDNNAA    

Niektóre odmiany, np. jabłoni, często trudno identyfikuje się na podstawie fenotypu. W 
takich sytuacjach ich tożsamość można określić na podstawie analizy DNA pod 
warunkiem, że DNA danej odmiany zostało zsekwencjonowane i zarejestrowane. Metoda 
analizy DNA obejmuje reakcję łańcuchową polimerazy (PCR). 

Ref – DNA fingerprinting analysis 

44..55..  ZZaarrzząąddzzaanniiee  ssaaddeemm  ww  wwaarruunnkkaacchh  

zzmmiieenniiaajjąącceeggoo  ssiięę  kklliimmaattuu    

Skutki zmian klimatu będą widoczne w całej Europie, ale prawdopodobnie na południu 
będą bardziej odczuwalnie niż na północy. Przewiduje się, że południe dotknie susza, 
podczas gdy północ trapić będą powodzie. Klimat, pogoda przez 30 lat, będzie się 
prawdopodobnie stopniowo ocieplał, a pogoda trudna do przewidzenia. Prognozuje się, 
że w większości krajów europejskich zimy będą ciepłe i mokre, a lata gorące i suche. 

Sady, generalnie zadrzewienia, mogą pomóc w łagodzeniu zmian klimatu, pochłaniając i 
magazynując węgiel w drewnie i glebie. Ponadto, ograniczając spływ wody i erozję 
gleby, sady mogą zmniejszać ryzyko powodzi.  

Sady tradycyjne, ze względu na duże zróżnicowanie gatunków i odmian o różnych 
wymaganiach cieplnych i wodnych, będą mniej narażone na skutki zachodzących zmian 
klimatycznych niż monokulturowe sady towarowe.  

GGłłóówwnnee  pprroobblleemmyy  

Zachodzące zmiany klimatyczne niosą za sobą wiele problemów, m.in. 

 uszkadzanie kwiatów wskutek zbyt wczesnego kwitnienia drzew owocowych i w 
rezultacie słabsze zawiązywanie owoców — w wyniku zmian klimatycznych już 
teraz wiele drzew owocowych kwitnie co najmniej tydzień wcześniej niż 50 lat 
temu; 

 zwiększona presja chorób i szkodników, nierzadko niespotykanych wcześniej w 
określonych rejonach Europy;  

 spadek wielkości i jakości plonów z powodu wysokiej temperatury. 

AAddaappttaaccjjaa  

Istnieje kilka sposobów minimalizowania wpływu zmian klimatycznych na drzewa 
owocowe. Są to m.in. 

 podlewanie młodych drzew przez pierwsze 3 lata; 

 zakładanie sadów z większą liczbą gatunków i odmian mało wrażliwych na suszę; 
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 sadzenie drzew wysokopiennych na podkładkach głęboko korzeniących się, z 

mocnym systemem korzeniowym, takich jak M 25, siewka Bittenfelder czy siewka 
Antonówki Zwykłej; 

 zakładanie sadów na zróżnicowanych stanowiskach. 

Ref – Climate change series – Focus on apple and pear orchards 

ŚŚlleeddzzeenniiee  zzmmiiaann  kklliimmaattyycczznnyycchh  ww  EEuurrooppiiee  

Linki z Plant Maps pokazują interaktywne mapy stref mrozoodporności dla Europy w 

oparciu o system USDA. Znajdują się tam również mapy z rekordami wysokich/niskich 
temperatur, a także daty pierwszych i ostatnich przymrozków. 

Ref – Plant Maps 

 

Dla konkretnego kraju europejskiego można sprawdzić 

 daty pierwszych i ostatnich przymrozków; 

 rekordowo wysokie i niskie temperatury; 

 strefy mrozoodporności określone przez Departament Rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych (US Department of Agriculture Plant Hardiness Zone).  

Jest 13 stref mrozoodporności określonych przez średnią wieloletnią temperaturę 

minimalną. W USA strefy te przesuwają się na północ o około 2 km/rok. 

Należy pamiętać, że przypisywanie stref do określonych gatunków nie do końca jest 
prawidłowe, bo o kondycji i przetrwaniu drzew owocowych w sadzie decydują często 
mikroklimat i lokalne warunki terenowe — ukształtowanie terenu, wystawa, rodzaj 
gleby. Duże znaczenie mają także podkładka i odmiana.  

https://atlas-roslin.pl/strefy-klimatyczne-usda-zagrozenie-mrozowe.htm  

44..66..  ZZaappyyllaanniiee  ddrrzzeeww  oowwooccoowwyycchh  

U roślin okrytonasiennych, m.in. drzew owocowych, zapyleniem określa się przeniesienie 
ziaren pyłku z pręcika na znamię słupka. W zapyleniu mogą brać udział  

 wiatr, gdy pyłek jest bardzo lekki, jest go dużo i łatwo dociera do słupka.  

W ten sposób zapylane są orzechy włoskie, leszczyna i kasztany jadalne. 

 owady, gdy ziarna pyłku są ciężkie i jest on produkowany w mniejszych ilościach. 

Owady zapylające zwabiają barwa i zapach kwiatów, a także łatwy dostęp do 
pyłku i nektaru. W zapylaniu drzew mogą uczestniczyć pszczoły miodne 
(najczęściej), pszczoły samotnice (np. murarki), trzmiele, muchy i ćmy. Trzmiele 
i pszczoły samotnice mogą zapylać kwiaty nawet w temperaturze 8oC (pszczoła 
miodna w temperaturze 12oC), dlatego szczególnie przydatne są w chłodne 
wiosny.  

Owady zapylają jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie i morele.  

 

about:blank
about:blank
https://atlas-roslin.pl/strefy-klimatyczne-usda-zagrozenie-mrozowe.htm
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WWssppaarrcciiee  ddllaa  oowwaaddóóww  zzaappyyllaajjąąccyycchh    

Oblotowi pszczół i innych owadów zapylających sprzyja ciepła, sucha i bezwietrzna 
pogoda.  

Zapyleniu drzew owocowych można pomóc  

 wprowadzając do sadów rośliny towarzyszące zwabiające pszczoły, trzmiele itd. 
—  więcej na ten temat w rozdziale 2; 

 ustawiając w sadzie ule — w czasie kwitnienia; 

 budując w sadzie domki dla pszczół samotnic (murarek), które są bardziej 

efektywnymi owadami zapylającymi niż pszczoły miodne — zapylają kwiaty w 
niższych temperaturach. 

ZZaappyyllaanniiee  oobbccyymm  ii  wwłłaassnnyymm  ppyyłłkkiieemm    

ZZaappyylleenniiee  kkrrzzyyżżoowwee  

Gdy drzewo owocowe danej odmiany (kwiaty) zapylane jest pyłkiem drzewa owocowego 
tego samego gatunku, ale innej odmiany mówimy o zapyleniu krzyżowym. Aby mogło 
dojść do niego, drzewa odmiany zapylanej i odmiany zapylającej, nazywanej 
zapylaczem, muszą kwitnąć w podobnym czasie.   

Nie każda odmiana może być zapylaczem. Wyklucza się odmiany   

 dające małe ilości pyłku lub pyłek złej jakości; 

 blisko spokrewnione, np. posiadające wspólnego rodzica — zapylenie będzie mniej 
efektywne; 

 należące do tej samej niekompatybilnej grupy genetycznej, nawet jeśli nie są 

spokrewnione z odmianą zapylaną — zapylenie będzie niemożliwe lub mniej 
skuteczne. 

Dobrymi zapylaczami dla wielu odmian jabłoni jest jabłoń dzika (Malus silvestris), która 
ma długi czas kwitnienia.  

Odmiany diploidalne z dwoma zestawami chromosomów uznawane są za dobre 
zapylacze. Produkują one wyrównane ziarna pyłku, o wysokiej sile kiełkowania. 
Diploidami jest większość odmian jabłoni i gruszy. 

Odmiany triploidalne z trzema kompletnymi haploidalnymi zestawami chromosomów to 
złe zapylacze. Wytwarzają pyłek o niskiej żywotności, a zaburzenia w tworzeniu 
woreczka zalążkowego prowadzą do powstania w owocach tych odmian słabo 
rozwiniętych nasion. Triploidami są np. odmiany Boskoop, Bramley i Blenheim Orange 
wśród jabłoni i odmiany Alexander Lucas i Plebanka wśród grusz.   
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ZZaappyylleenniiee  wwłłaassnnyymm  ppyyłłkkiieemm    

Do zapłodnienia i zawiązania owoców nie zawsze konieczne jest zapylenie pyłkiem innej 
odmiany. Drzewa owocowe, które zawiązują owoce po zapylenie pyłkiem tej samej 
odmiany określane są samopłodnymi. Takie drzewa można uprawiać bez zapylaczy.  

Niektóre odmiany drzew owocowych, np. śliw, należą do częściowo samopłodnych. 
Drzewa takich odmian zawiążą owoce, ale nie zawsze w dostatecznej ilości i dobrej 
jakości. Dlatego warto w ich sąsiedztwie sadzić drzewa odpowiednich odmian 
zapylających.  

44..77..  RRoozzmmnnaażżaanniiee  ddrrzzeeww  oowwooccoowwyycchh    

Drzewa owocowe rozmnaża się wegetatywnie (przez szczepienie), ponieważ rozmnożone 
z nasion nie powtarzają wiernie cech rośliny matecznej — siewki mają geny obu form 
rodzicielskich, dlatego różnią się od rośliny matecznej i między sobą, np. siłą wzrostu, 
wyglądem owoców, plennością, podatnością na choroby.  

Szczepienie to odpowiednie połączenie dwóch komponentów: podkładki i zraza odmiany 
szlachetnej, która ma być rozmnożona. Podkładka daje przyszłemu drzewu korzenie i 
część pnia, natomiast zraz część pnia i koronę. Podkładka determinuje siłę wzrostu 
drzewa i w rezultacie jego wielkość. Wpływa również na wczesne wchodzenie drzewa w 
owocowanie. Od zraza zależy głównie to, jakie owoce będą w przyszłości zbierane. 

DDllaacczzeeggoo  wwaarrttoo  sszzcczzeeppiićć??    

Szczepienie  

 to łatwy, szybki i bardzo wydajny sposób na rozmnożenie określonej odmiany 
większości gatunków drzew owocowych; 

 gwarantuje, że drzewo powstałe w wyniku zabiegu będzie miało takie same cechy 
jak to, z którego pobrano zraz do rozmnożenia — tę samą wielkość, kształt 
korony, owoce, wytrzymałość na mróz itd.;  

 umożliwia zmianę odmiany na młodym drzewie — szczepienie w koronie); 

 pozwala uzyskać drzewa wieloodmianowe — kilka odmian na tym samym drzewie. 

RRooddzzaajjee  sszzcczzeeppiieenniiaa  

Szczepienie można wykonać w dwóch terminach: wiosną i latem. Szczepienie 
wiosenne, wykonywane w marcu lub kwietniu zrazami uśpionymi, nazywane jest w 
skrócie szczepieniem. Szczepienie letnie, przeprowadzane w lipcu lub sierpniu żywymi 
zrazami, określa się mianem okulizacji.  
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ZZrraazzyy    

Zrazy to jednoroczne pędy odmiany, która ma być rozmnożona, ścięte ze zdrowych 
dobrze owocujących drzew, proste, z prawidłowo wykształconymi pąkami. Do 
szczepienia wiosennego wykorzystuje się dwu-trzyoczkowy kawałek zraza, a do 
szczepienia letniego pojedyncze oczko (pąk) z tzw. tarczką, czyli niewielkim cienkim 
fragmentem kory z drewnem. I kawałek zraza, i jego pojedyncze oczko z tarczką zakłada 
się na podkładce odpowiedniej dla danego gatunku drzewa owocowego.  

Aby szczepienie się udało, kambium zraza, czyli tkanka twórcza o grubości 0,01-0,2 mm 
znajdująca się między korą a drewnem, musi mieć bezpośredni kontakt z kambium 
podkładki. Dzięki temu powstająca tkanka przyranna (kallus) umożliwi zrost zraza z 
podkładką po przyłożeniu do siebie obu komponentów.   

PPooddkkłłaaddkkii  

Podkładki do szczepienia można wyprodukować z nasion (rozmnażanie generatywne) lub 
z odkładów roślin matecznych (rozmnażanie wegetatywne).  

DDaawwnnee  ppooddkkłłaaddkkii  

W przeszłości sadownicy produkowali podkładki wyłącznie z nasion, uzyskując siewki do 
rozmnożenia odmian szlachetnych. Do uzyskania siewek wykorzystywano nasiona 

 dzikiej jabłoni (Malus silvestris) — w przypadku jabłoni; 

 gruszy pospolitej (Pyrus communis), a w Polsce także gruszy kaukaskiej (Pyrus 
caucasica) — w przypadku grusz; 

 ałyczy, czyli śliwy wiśniowej (Prunus cerasifera) — w przypadku śliw; 

 dzikiej czereśni ptasiej (Prunus avium) — w przypadku czereśni. 

Po wprowadzeniu selekcji i hodowli podkładek, by można było kontrolować ich wzrost, 
wydajność i podatność na choroby, zaczęto produkować podkładki wegetatywnie. W ten 
sposób w Wielkiej Brytanii otrzymano wiele podkładek z serii M, np.: M 9, M 7 czy M 25, 
które różnią się siłą wzrostu. Obecnie jest wiele różnych podkładek wegetatywnych 
wyhodowanych przez instytucje badawcze, np. podkładki z serii P otrzymane w Polsce, 
w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.  

PPooddkkłłaaddkkii  ssiillnniiee  rroossnnąąccee  

W sadach tradycyjnych zwykle uprawia się wysokopienne drzewa owocowe na silnie 
rosnących podkładkach, głównie siewkach. Takie drzewa mają wysoki, około 
dwumetrowy pień i mocny, głęboko sięgający system korzeniowy, dzięki któremu rosną i 
owocują nawet na stosunkowo ubogich glebach. Drzewa na podkładkach silnie rosnących 
rozpoczynają owocowanie później niż na podkładkach rosnących słabo (zwykle w 4-6 
roku po posadzeniu), ale później żyją dłużej, nawet 100 lat (grusze jeszcze dłużej). 
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Produkcja podkładek  

Z nasion — podkładki generatywne  

Aby wyprodukować siewki, należy  

 oddzielić nasiona od miąższu owoców, nie dopuszczając do ich wyschnięcia po 

wydobyciu z owoców; 

 poddać oczyszczone nasiona stratyfikacji, by przerwać ich spoczynek;  

Stratyfikacja to wysianie nasion do doniczki z kompostem i piaskiem zmieszanych 
w proporcji pół na pół. Nasiona wysiewa się na głębokość 1 cm. Doniczkę  na zimę 
wystawia się na zewnątrz i przykrywa delikatną siatką, by nie dostały się do niej 
myszy.  

Nasiona można stratyfikować także w szczelnie zamkniętej doniczce lub 
plastikowej torbie z mieszaniną kompostu i piasku w stosunku 1:1. Umieszcza się 
ją w lodówce.  

Gdy stratyfikowane są pestki, muszą być pęknięte lub lekko starte. 
Stratyfikowane nasiona należy obserwować, sprawdzając co jakiś czas  
kiełkowanie. Ważne jest ich oznaczenie, między innymi umieszczenie na etykiecie 
daty stratyfikacji.  

Stratyfikacji wymagają nasiona wszystkich drzew owocowych. W warunkach 
naturalnych zachodzi ona w czasie mroźnej zimy lub w przewodzie pokarmowym 
ptaków lub ssaków podczas wydalania nasion.  

 przesadzić wyrastające siewki do większej doniczki, a następnie w pole.  

Z odkładów — podkładki wegetatywne  

W wyniku rozmnażania wegetatywnego uzyskuje się klony, czyli potomstwo genetycznie 
identyczne jak roślina mateczna, które zachowuje wszystkie jej cechy.  

Aby wyprodukować podkładki przez odkłady, należy odpowiednio przygiąć (odkłady 
poziome) lub przyciąć (odkłady pionowe) pędy wyrastające z rośliny matecznej, np. z 
karpy pigwy lub podkładki MM 106. Wyrastające nowe pędy z przyciętych lub przygiętych 
roślin obsypuje się następnie ziemią lub ziemią z trocinami. Gdy się ukorzenią, odcina 
się je i sadzi w nowe miejsce.  

Ref - Spreadsheet of European rootstocks  

TTeecchhnniikkii  sszzcczzeeppiieenniiaa  

OOkkuulliizzaaccjjaa  ——  sszzcczzeeppiieenniiee  lleettnniiee  

Ze zraza wycinamy pojedynczy pąk (oczko) z cienkim fragmentem kory i drewna, czyli 
tzw. tarczką. W podobny sposób nacinamy podkładkę lub przeszczepiany pęd. Do 
miejsca nacięcia na podkładce lub przeszczepianym pędzie przykładamy oczko z tarczką, 

zabezpieczając oba komponenty paskiem folii, którą trzeba zdjąć po około trzech 
miesiącach. Jest to okulizacja na przystawkę, najprostsza i najszybsza do wykonania.  
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Podkładki do okulizacji powinny mieć średnicę od 8 do 10 mm; grubsze lepiej 
przeszczepić wiosną. Zrazy do okulizacji pobieramy w lipcu i sierpniu, kiedy w roślinach 
krążą soki. Najkorzystniej jest pobrać je bezpośrednio przed okulizacją.  

Okulizację powszechnie wykonuje się w szkółkach komercyjnych, ponieważ jest 
wydajniejsza niż szczepienie i z założonego oczka łatwo wyprowadza się prosty pień. 

Ref – Chip budding 

SSzzcczzeeppiieenniiee    

Do szczepienia wykorzystujemy dwu-trzyoczkowy kawałek zraza. Z tej strony, z której 

zraz będziemy łączyć z podkładką lub przeszczepianym pędem wykonujemy ukośne 
nacięcie na długości około trzech cm. Następnie około 20 cm nad ziemią przycinamy 
poprzecznie podkładkę. Po jednej stronie przyciętej podkładki wykonujemy podłużne 
nacięcie długości około dwóch cm tak, aby kambium podkładki pokrywało się z kambium 
zraza. Oba komponenty przykładamy do siebie i obwiązujemy paskiem folii, którą należy 
zdjąć po około trzech miesiącach.  

Wszystkie odkryte miejsca cięć zabezpieczamy maścią ogrodniczą lub specjalnym 

woskiem. Jest to szczepienie na przystawkę, które wykonuje się najczęściej, bo jest 
nieskomplikowane nawet dla początkujących osób.    

Na przystawkę szczepimy, gdy zraz jest cieńszy niż podkładka w planowanym miejscu 
szczepienia — z taką sytuacją spotykamy się najczęściej, zwłaszcza gdy zrazy pochodzą 
ze starych drzew. Do szczepienia wykorzystujemy zrazy będące w spoczynku — ścinamy 
je zimą lub jesienią, najlepiej przed silnymi mrozami.  

Można szczepić 

 podkładki rosnące w polu — marzec, kwiecień; 

 podkładki z odkrytym korzeniem — luty, marzec; które po zaszczepieniu w ręku  

 przetrzymuje się w chłodni do momentu wysadzenia ich w pole; 

 sadzi do pojemników i uprawia w szklarni lub tunelu foliowym do momentu 
wysadzenia drzewek w pole.  

MMaatteerriiaałłyy  ii  sspprrzzęętt  ddoo  sszzcczzeeppiieenniiaa    

Do szczepienia niezbędne są  

 sekator do przycięcia podkładek i zrazów — do pobrania zrazów ze starych drzew 
zwykle potrzebny jest sekator na wysięgniku—  

 nóż do wykonania nacięć na zrazie i podkładce, z bardzo ostrym ostrzem i z tzw. 

piętką w przypadku okulizaka — podważamy nią korę; 

 osełka specjalistyczna do naostrzenia noża;  

 paski foliowe do połączenia szczepionych komponentów, gotowe lub ucięte z 
odpowiedniej folii; 

 maść ogrodnicza lub wosk szkółkarski do zabezpieczenia ran po cięciu; tych 
niezasłoniętych folią;  

 

 

about:blank


64 

 

 etykiety do oznaczenia szczepów, na których specjalnym ołówkiem lub markerem 

można będzie zapisać, np. nazwę podkładki i odmiany — takie etykiety niezbędne 
będą także do oznaczenia zrazów, szczególnie przetrzymywanych zimą w 
chłodnym, ciemnym miejscu lub w lodówce;  

 folia spożywcza plastikowa do zabezpieczenia zrazów przed wyschnięciem; 

 apteczka pierwszej pomocy na wypadek skaleczenia nożem lub sekatorem.  

PPiieellęęggnnaaccjjaa  sszzcczzeeppóóww  

Pielęgnacja szczepów obejmuje 

 przycięcie podkładki nad oczkiem wiosną przed ruszeniem wegetacji w przypadku 
okulizacji; 

 regularne usuwanie pędów bocznych wyrastających z podkładki, przeszczepionego 
pędu lub drzewka poniżej miejsca szczepienia lub okulizacji, aby można było 
prawidłowo uformować drzewko;  

 usunięcie pasków foliowych po około trzech miesiącach, aby nie doszło do 
przewężenia w miejscu szczepienia lub okulizacji;  

 zabezpieczenie wyrastających pędów zaszczepionej odmiany  przed wyłamaniem 
przez silny wiatr lub ptaki; 

 usuwanie kwiatów, jeśli się pojawią, by nie osłabić szczepu. 

WWaarrsszzttaattyy  pprraakkttyycczznneejj  nnaauukkii  sszzcczzeeppiieenniiaa  

W czasie warsztatów należy zademonstrować, przećwiczyć i omówić 

 pobieranie zrazów do szczepienia i okulizacji, oznaczanie ich i zabezpieczanie 
przed wyschnięciem; 

 pobieranie oczek ze zraza i przycinanie zrazów do szczepienia wiosennego; 

 odnajdywanie na zrazach i podkładkach lub pędach do przeszczepienia miejsca 
występowania kambium; 

 najprostsze techniki szczepienia, wykonywanie nacięć, a także obwiązywanie 

komponentów folią i zabezpieczanie ran po cięciu; 

 prawidłowe używanie sekatora przy cięciu zrazów, podkładek i przeszczepianych 
pędów;  

 prawidłowe używanie noża przy szczepieniu; 

 błędy najczęściej popełniane przy szczepieniu; 

 konserwację sprzętu do rozmnażana. 

Szczepienia można nauczyć się także od szkółkarzy, sadowników lub samemu z pomocą 
Internetu lub książek z odpowiednimi zdjęciami albo rysunkami.  
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SSttrroonnyy  iinntteerrnneettoowwee  

 DNA analysis in UK 

 Determination and preserving 

 https://biokurier.pl/relaks/podreczny-atlas-dawnych-odmian-gruszy-sliwy-
czeresni-i-wisni-gratka-dla-milosnikow-owocow-starych-odmian/ 

FFiillmmyy  VViiddeeoo  

 Identifying fruit trees  

 Cutting scion wood 

 Choosing the right rootstock 

 Budding 

 Bench grafting by the whip and tongue method 

 Planting a fruit tree 

 https://www.youtube.com/watch?v=c4Sol85TBbo 

 https://www.youtube.com/watch?v=cnPj1bZQ21Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=zDaTxPOFpDU 

 PODR - https://www.youtube.com/watch?v=Mj-iTEsxAUY 

 https://www.youtube.com/watch?v=cxHxmWIFy0Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=1vR6n53PYAU 

 https://www.youtube.com/watch?v=V5-He_dNVB0 

 https://www.youtube.com/watch?v=YqDa0BkA8Hk 

PPDDFF  

 Guide to bench grafting 

 Basic fruit tree identification 

 Fruit tree identification guide 

 http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar7/7.1_2
013_2_KatalogJablon.pdf 

 http://www.obradzionkow.robia.pl/uploaded3/zmniejszone/pdfy/13_drzewa_ow
ocowe.pdf 
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55..  PPrrzzeettwwóórrssttwwoo  ii  mmaarrkkeettiinngg  

oowwooccóóww  ddaawwnnyycchh  ooddmmiiaann    

CCeell  
Edukacja na temat zbioru, przechowania, przetwarzania i marketingu  owoców 

dawnych odmian.  

Materiały pomogą właścicielom sadów tradycyjnych, ich zarządcom i użytkownikom 

w wyborze najlepszych metod zbioru, przechowania i przetwarzania owoców, a 

także w marketingu owoców i ich przetworów. Omówiono niektóre proste tradycyjne 

sposoby przetwarzania owoców i przykłady skutecznej promocji produktów.  

CCeell  nnaauucczzaanniiaa  
Nauczyciel powinien znać i rozumieć tematykę, potrafić opisać i zademonstrować 

 metody zbioru i sposoby przechowania owoców; 

 tradycyjne metody przetwarzania owoców jako część dziedzictwa 

kulinarnego; 

 różne metody i technologie przetwarzania owoców: suszenie, tłoczenie, 

pasteryzację, kiszenie, słodzenie, fermentację, destylację; 

 badania naukowe dotyczące różnych metod przetwarzania owoców; 

 badania naukowe poświęcone fermentacji i acetylacji; 

 aspekty zdrowotne, bezpieczeństwo i legislację przetwórstwa owoców;  

 promocję i sprzedaż produktów owocowych, czyli system pięciu działań: 

produkt: jakość, opakowanie, etykietowanie, certyfikacja; miejsce: różne 

miejsca i punkty sprzedaży; cena: kurencja, zróżnicowanie; promocja: 

(klienci, miejsca i metody reklamy; partnerzy: inni producenci, spółdzielnie i 

przedsiębiorstwa. 

 

FFaakkuullttaattyywwnnee  mmeettooddyy  nnaauucczzaanniiaa  
Zorganizowanie w czasie zbiorów lub po ich zakończeniu pomieszczenia ze stołami, 

sprzętem do przerobu owoców, różnymi odmianami owoców i próbkami przetworów 

owocowych, by opisać, zademonstrować, omówić i przećwiczyć następujące 

zagadnienia 

 porównanie przemysłowego przetwórstwa owoców z przetwórstwem lokalnym 

i tradycyjnym — filmy video, Internet itp.; 

 przetwórstwo na małą skalę: pokaz sprzętu do suszenia — słoneczny i 

elektryczny, tłoczenia — różnego rodzaju tłocznie, wyrobu dżemów i konfitur 

— filmy video itp.; 

 procesy klarowania produktów płynnych; 

 miażdżenie i wyciskanie owoców na sok; 
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 pokaz i degustację różnych produktów, m.in. z zamkniętymi oczami, a także   

wymianę spostrzeżeń i doświadczeń między uczestnikami. 

Wizyta w lokalnej przetwórni, aby opisać, zademonstrować, omówić i przećwiczyć 

następujące zagadnienia 

 badanie smaku dojrzałych owoców, określanie terminu zbioru; 

 sposoby przechowania owoców; 

 procesy w przetwarzaniu owoców; 

 kwestie podaży i popytu w produkcji przetworów owocowych, metody 

zarządzania przedsiębiorstwem produkującym przetwory owocowe, 

marketing.  

Spotkanie w dowolnym terminie z producentami, omówienie materiałów 

dotyczących marketingu produktów, m.in. ulotek promocyjnych, w przygotowanym 

pomieszczeniu ze stołami. Opracowanie planów działań marketingowych 

dotyczących produktów pochodzących z sadów uczestników spotkania.   

 Planowanie i projektowanie etykiet i opakowań (produkt), miejsc sprzedaży 

(miejsce), cen produktu (cena), odpowiedniej reklamy (promocja) i 

podmiotów, z którymi należy prowadzić działania marketingowe (partnerzy). 

 Wykorzystanie analizy SWOT, czyli mocnych i słabych stron produktu, a także  

szans i zagrożeń przy planowaniu marketingu. 

 Wymiana doświadczeń między uczestnikami. 

55..11..  ZZbbiióórr  ii  pprrzzeecchhoowwaanniiee  oowwooccóóww    

ZZbbiióórr  oowwooccóóww    

Tradycyjny, czyli ręczny zbiór owoców, wymaga czasu. Dawniej angażował całe rodziny i  
sąsiadów, bo pomoc sąsiedzka była czymś naturalnym. Do zbiorów potrzebni byli ludzie, 
ale też wiedza, np. kiedy zebrać owoce deserowe, a kiedy te do przetworzenia.  

Zwyczajem było dzielenie się wiedzą, podobnie jak narzędziami, owocami czy 
przetworami. Dzisiaj część stowarzyszeń próbuje odtwarzać wspólne zbiory, tłoczenie 
soków lub gotowanie powideł.  

To ciekawe wydarzenia edukacyjne, integrujące lokalną społeczność, promujące ideę 
odtwarzania czy ochrony sadów tradycyjnych i dziedzictwa kulturowego, w tym 
kulinarnego.  

CCoo  wwaarrttoo  wwiieeddzziieećć  oo  zzbbiioorrzzee??    

 Owoce do przetworzenia nie muszą być ładne, kształtne, tej samej wielkości, bez 
plamek itd.  

 Dojrzałość owoców można określić 

 na podstawie obserwacji i degustacji — sprawdzamy przede wszystkim 
wybarwienie skórki, barwę nasion, jędrność i smak miąższu; 
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 za pomocą przyrządów, np. refraktometru Brixa, który mierzy zawartość cukru w 
owocach; im jest go więcej, tym owoc bardziej dojrzały. 

Pomocne w określaniu terminu zbiorów owoców będą corocznie sporządzane notatki.  

 Zbieranie owoców może odbywać się różnymi metodami  

 ręcznie   

o bezpośrednio z drzew do koszy zawieszanych na ramieniu; 

o z płacht rozłożonych pod drzewami: owoce spadają na płachty po potrząsaniu 

całymi drzewami lub gałęziami, także po obijaniu gałęzi kijami —  tak wygląda 
tradycyjny zbiór jabłek, gruszek i wiśni w Wielkiej Brytanii;  

o bezpośrednio z ziemi — zbiera się owoce, które spadły z drzew; 

 mechanicznie, np. za pomocą urządzenia Rollblitz.  

 W zależności od przeznaczenia zebrane owoce umieszcza się w wiadrach, 
drewnianych lub kartonowych skrzynkach, na taczkach lub przyczepach itd.  

PPrrzzeecchhoowwaanniiee  oowwooccóóww  

Owoce można przechowywać tylko przez określony czas. Idealnie byłoby, gdyby po 
zbiorach trafiały do suchych i chłodnych, wentylowanych pomieszczeń, o stałej 
temperaturze i wilgotności, w których nie miałyby bezpośredniego kontaktu z innymi 
owocami. 

Dawniej owoce przechowywano w suchych i przewiewnych piwnicach, na drewnianych 
półkach lub w drewnianych skrzyniach. Jabłka, gruszki i owoce pigwy zawijano w gazety 
lub kładziono na cienkiej warstwie siana, by się nie dotykały. Orzechy wieszano w 
woreczkach pod sufitem lub trzymano w słoikach. Do przechowania wybierano owoce o 
dobrych właściwościach przechowalniczych, np. jabłka z grubą tłustą skórką. Jabłka 
zimowe trzymano nawet do kwietnia, późne gruszki do nowego roku.  

Owoce wydzielają etylen, który przyśpieszając ich dojrzewanie, znacząco skraca okres 
ich przechowywania. Dlatego ważne jest wietrzenie piwnicy co pewien czas. Wietrzenie  
obniża temperaturę powietrza w piwnicy, gdy jest zbyt ciepło.  

W trakcie przechowania warto od czasu do czasu owoce przejrzeć, by usunąć nadgniłe. 
Warto również tak ustawić, by wcześniej osiągające dojrzałość były łatwo dostępne —  
trzeba je zjeść w pierwszej kolejności.  

55..22..  PPrrzzeettwwóórrssttwwoo  oowwooccóóww    

Obecnie konsumenci coraz częściej szukają lokalnych przetworów owocowych, 
doceniając ich zalety. Jest zatem szansa na większy niż dotychczas rozwój lokalnego 
przetwórstwa. 

ZZaalleettyy  llookkaallnneeggoo  pprrzzeettwwóórrssttwwaa  oowwooccóóww  

 Daje zdrowe produkty. 

 Pozwala zagospodarować nadmiar owoców, zapobiegając marnotrawstwu.   
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 Zapewnia dodatkowy zysk, gdy produkty sprzedajemy.  

 Jest źródłem oszczędności, gdy produktów nie musimy kupować.  

 Nie obciąża środowiska, eliminując np. transport na duże odległości.  

 Angażuje i integruje lokalną społeczność.  

 Stanowi wkład do zrównoważonej lokalnej produkcji i konsumpcji. 

 Pozwala zachować tradycyjne metody przetwarzania owoców jako ważną część   
dziedzictwa kulinarnego, a w szerszym aspekcie kulturowego.  

 Ma wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej — wykorzystanie owoców 
dawnych odmian z sadów tradycyjnych.  

CCzzyymm  jjeesstt  pprrzzeettwwaarrzzaanniiee  oowwooccóóww??    

Z przetwarzaniem owoców wiąże się nieustanna walka z tym, co może powodować ich 
zepsucie, czyli z bakteriami i grzybami odpowiedzialnymi za pleśnienie.  

W procesie przetwarzania owoców konieczne jest usunięcie tlenu, który obniża jakość  
produktów.  

Przy przetwarzaniu owoców jako czynnik konserwujący wykorzystuje się 

 wysoką temperaturę — pasteryzacja, sterylizacja; 

 niską temperaturę — zamrażanie; 

 odwadnianie — suszenie; 

 cukier — dosładzanie produktów lub zwiększanie zawartości cukru przez 
odparowywanie wody; 

 grzyby i bakterie — fermentacja alkoholowa, kiszenie.   

55..33..  SSppoossoobbyy  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  oowwooccóóww    

Zebrane owoce można zagospodarowywać w różny sposób. Każda metoda ma zalety i 

wady, które wynikają m.in. z czasochłonności produkcji, wielkości zysku czy wysokości 
wydatków.  

PPrroodduukkccjjaa  ssookkuu  

 Zalety 

 łatwy zbiór surowca — owoce wystarczy otrząsnąć;  

 duży zysk; 

 opakowaniem może być zwykła butelka lub kartonowy pojemnik;  

 produkt nadaje się do przechowania.  

 Wady 

 niezbędne urządzenia do tłoczenia. 
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PPrroodduukkccjjaa  ooccttuu  

 Zalety 

 łatwy zbiór surowca — owoce wystarczy otrząsnąć;  

 duży zysk; 

 produkt nadaje się do przechowania.  

 Wady 

 niezbędne dodatkowe środki aromatyzujące;  

 drogie opakowania — specjalne butelki; 

 duży nakład pracy. 

PPrroodduukkccjjaa  wwiinnaa  ii  ccyyddrruu    

 Zalety 

 łatwy zbiór surowca — owoce wystarczy otrząsnąć;  

 bardzo duży zysk; 

 produkt nadaje się do przechowania.  

 Wady 

 potrzebne odpowiednie urządzenia i sprzęt; 

 drogie opakowania — niezbędne specjalne butelki.  

PPrroodduukkccjjaa  wwyyssookkoopprroocceennttoowwyycchh  aallkkoohhoollii    

 Zalety 

 łatwy zbiór surowca — owoce wystarczy otrząsnąć;  

 bardzo duży zysk; 

 produkt nadaje się do przechowania.  

 Wady 

 złożony proces przetwarzania; 

 drogie opakowania —  specjalne butelki; 

 niezbędne dobre, drogie urządzenia; 

 obowiązujące surowe limity prawne, utrudniające lokalną produkcję.  

PPrroodduukkccjjaa  mmuussóóww,,  ddżżeemmóóww,,  kkoonnffiittuurr,,  ppoowwiiddeełł    

 Zalety 

 łatwy zbiór surowca — owoce wystarczy otrząsnąć;  

 duży zysk; 

 jako opakowanie wystarczą zwykłe słoiki, łatwe do transportu i sprzedaży;  

 produkt nadaje się do przechowania.  

 Wady 

 potrzebny odpowiedni sprzęt. 
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SSuusszzeenniiee    

 Zalety 

 dobry zysk; 

 tanie opakowania;  

 produkt nadaje się do przechowania.  

 Wady 

 owoce nie mogą być obite — należy je zrywać; 

 niezbędne specjalne urządzenia do suszenia; 

 duży nakład pracy; 

 znaczące zużycie energii elektrycznej (słonecznej). 

55..44..  MMeettooddyy  pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa  oowwooccóóww  

SSuusszz  

SSuurroowwiieecc    

Śliwki, jabłka, morele, gruszki, wiśnie, winogrona, orzechy 

PPrroodduukktt    

Chipsy i chrupki owocowe 

Są bardzo popularne wśród konsumentów ze względu na walory zdrowotne i dobry, 
słodki smak. Przechowywane w słoikach stanowią doskonałą przekąskę. Można je jeść  
przez nieograniczony czas. 

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee    

 Suszenie w piecu lub na piecu jest starą tradycyjną metodą suszenia, znaną we 

wszystkich krajach europejskich. Do suszenia wykorzystywane są zwykłe lub 
specjalne piece. W Polsce owoce suszono dawniej w piecach chlebowych.  

 Suszenie na słońcu to tradycyjny sposób suszenia owoców w rejonie śródziemno-
morskim. W ten sposób suszono na sitach lub kamieniach gruszki i jabłka. 

 Suszenie w suszarkach elektrycznych coraz częściej stosuje się do suszenia 
owoców, szczególnie na północy Europy. Owoce pokrojone np. w krążki układa się 
piętrowo na tackach suszarki i suszy w temperaturze 60°C prze około 15 godzin.  

MMuussyy    

SSuurroowwiieecc    

Jabłka, gruszki  

PPrroodduukktt    

Musy jabłkowe i gruszkowe i tzw. skórki owocowe  
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PPrrzzyyggoottoowwaanniiee    

 Musy jabłkowe w niektórych krajach (Francja, USA) przygotowuje się jak dawniej 
przy okazji wspólnego świętowania. Całe, czyste, dojrzałe jabłka wrzuca się do 
żeliwnego garnka zawieszonego nad ogniskiem. Długa, drewniana łyżka wędruje 
od osoby do osoby, aby każdy mógł uczestniczyć w mieszaniu jabłek, prażących 

się przez całą noc. Wszyscy bawią się przy tym doskonale, popijając cydr, 
śpiewając i grając na różnych instrumentach. 

 Skórki owocowe to rodzaj batonów, ale nie czekoladowych tylko owocowych.  

Jabłka lub inne owoce obiera się, pozbawia nasion lub pestek i gotuje do 
momentu, gdy z owoców powstanie pulpa. Rozkłada się ją cienko na papierze do 
pieczenia i powoli suszy w piekarniku w temperaturze 60°C. Zapieczoną i 
zestaloną pulpę kroi się w paski i zwija w szerokie rulony (batony). 

DDżżeemmyy,,  kkoonnffiittuurryy,,  ppoowwiiddłłaa    

SSuurroowwiieecc    

Owoce drzew pestkowych  

PPrroodduukktt    

Dżem morelowy, wiśniowy itd., konfitura wiśniowa, powidła śliwkowe 

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee    

Umyte i wypestkowane owoce ogrzewa się tak długo, aż się rozpadną; słodzi cukrem lub 
miodem. Podczas przygotowania dżemu owoce ogrzewa się w taki sposób, by część z 
nich zachowała się w cząstkach. Całe owoce powinny być w konfiturach. Mocno 
rozgotowane owoce, które tworzą gęste smarowidło to powidła.  

Przetwory różnią się konsystencją i ilością dodanego cukru. Najwięcej jest go w 
konfiturach, a najmniej w powidłach. Najdłużej, ze względu na długi proces 
wysmażania, trwa przygotowanie powideł.  

OOwwooccee  ww  ssyyrrooppiiee    

SSuurroowwiieecc    

Różne owoce 

PPrroodduukktt    

Owoce w syropie w puszkach lub słoikach, np. brzoskwinie w syropie w puszkach 

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee    

Sterylizacja w temperaturze 100°C zabija bakterie i pleśnie znajdujące się w owocach, 
powietrzu, wodzie i butelkach lub puszkach. Podczas sterylizacji usuwane jest 
powietrze, a puszki lub butelki zamykane są próżniowo. 
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SSookkii  

SSuurroowwiieecc    

Wszystkie owoce drzew ziarnkowych i pestkowych  

PPrroodduukktt    

Soki mętne i klarowne  

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  

 Miażdżenie — owoce drzew ziarnkowych miażdży się tłuczkiem w głębokim garnku. 
Metoda jest ciężka i pracochłonna.  

 Tłoczenie — owoce rozdrabnia na niewielkie kawałki rozdrabniacz.  Masa trafia do 

prasy, która wyciska z niej sok. Jest to tradycyjna metoda pozyskiwania soku, która 
pozwala zachować zapach i wartości odżywcze świeżych owoców — sok nie jest 
gotowany.  

 Pasteryzacja i sterylizacja — sok tłoczony na zimno należy poddać sterylizacji lub 
pasteryzacji, jeżeli ma być przechowywany. Pasteryzacja odbywa się w temperaturze 

75⁰C, a sterylizacja w 100⁰C. Pasteryzacja w temperaturze 70°C przez co najmniej 
30 minut nie zabija wszystkich bakterii powodujących psucie żywności. 

 Gotowanie na parze — umyte i pokrojone owoce wkłada się do górnego naczynia 
sokownika parowego (np. skandynawskiego Mehu Liisa). Woda z dolnego naczynia, 
doprowadzona do wrzenia, wydobywa sok z owoców, który ścieka do środkowego 
naczynia zbiorczego. Z niego jest rozlewany kranikiem do butelek. Metoda jest 
czasochłonna i pracochłonna, ale pozwala uzyskać dużo klarownego soku. 

Ref – Mobile Juicing case study 

AAllkkoohhoollee    

NNIISSKKOOPPRROOCCEENNTTOOWWEE  

SSuurroowwiieecc    

Owoce drzew ziarnkowych i pestkowych  

PPrroodduukktt    

Cydr, wino  

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee    

 Rozdrabnianie —  owoce odszypułkowane rozdrabnia się w młynkach.  

 Wstępna fermentacja (maceracja) — do miazgi owocowej dodaje się czystą 

kulturę drożdży winiarskich tzw. matkę drożdżową. Etap ten nie zawsze 
występuje w produkcji win.  

 Tłoczenie — miazga trafia do pras, by oddzielić części stałe od płynu. Uzyskany   
moszcz, po przejściu przez sito, zlewa się do pojemnika z przykrywą.   
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 Siarkowanie — do moszczu dodaje się dwutlenek siarki, który działa 

antyseptycznie — hamuje rozwój niepożądanych bakterii i pleśni, zapobiega 
ciemnieniu moszczu.  

 Sedymentacja — moszcz odstawia się na kilka godzin, by części stałe osadziły się 
na dnie pojemnika. 

 Zaszczepienie nastawu  — odstany moszcz zaszczepia się drożdżami winiarskimi, 

by mogła zajść fermentacja alkoholowa. Przeprowadza się ją w naczyniach 
zamkniętych, ale umożliwiających swobodny odpływa dwutlenku węgla (specjalne 
zamknięcia). 

Fermentacja alkoholowa, czyli beztlenowy rozkład cukrów zawartych w 

owocach, zachodzi pod wpływem drożdży winiarskich, chociaż początkowo mogą 
brać w niej udział także drożdże z powierzchni owoców (są mało odporne na 
wyższą zawartość alkoholu).  

W procesie tym powstaje alkohol etylowy i produkty uboczne, m.in. kwas 
mlekowy, kwas octowy, a także alkohole tworzące tzw. bukiet w czasie 
dojrzewania wina.  

Fermentacja alkoholowa przebiega w trzech etapach. Widać je w zmętnieniu 
nastawu (etap I, czyli zafermentowanie), spienieniu i tzw. szumieniu  (etap II, 
tzw. burzliwa fermentacja) i uspokojenia nastawu (etap III, tzw. cicha 
fermentacja). Faza ostatnia pod względem biologicznym to odkwaszanie wina. 
Następuje rozkład kwasu jabłkowego z owoców na kwas mlekowy i dwutlenek 
węgla. Dzięki tej fazie smak wina jest delikatniejszy. Optymalna temperatura dla 
fermentacji: 15-20°C.  

 Obciąg wina — młode wino zlewa się znad osadu drożdżowego, samorzutnie 
klaruje się ono przez 1-2 miesiące. Gdy klarowanie przebiega zbyt wolno i 
opornie, dodaje się środki klarujące, a potem osad zlewa i wino filtruje. Wino 
najlepiej przechowywać w szkle.    

WWYYSSOOKKOOPPRROOCCEENNTTOOWWEE    

SSuurroowwiieecc    

Owoce drzew ziarnkowych i pestkowych (w Europie południowej i wschodniej głównie 
śliwy, wiśni i pigwy), a także orzechy  

PPrroodduukktt    

Wódka, brandy, calvados, likiery, nalewki (np. niemiecki Rumtopf) itd.  

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee    

 Nastaw z owoców, uzyskany w taki sposób jak przy produkcji wina, poddawany 
jest destylacji. 

Destylacja — proces chemiczny rozdzielający mieszaninę ciekłych związków 
chemicznych, głównie wody i  etanolu; poprzez odparowanie, a następnie 
skroplenie uzyskanej mieszaniny.  

Temperatura wrzenia wody (100°C) jest wyższa niż temperatura parowania 

alkoholu (około 78°C), dlatego możliwe jest oddzielenie alkoholu etylowego od 
wody i innych składników w nastawie.  
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W zależności od tego, jaki alkohol ma powstać, stosuje się destylację prostą 
(destylaty smakowe o mocy poniżej 80%) lub destylację wielostopniową, czyli 
rektyfikację (czysty spirytus bez smaku i aromatu 96%).  

W destylacji prostej proces tak się prowadzi, by związków niekorzystnych parowało jak 
najmniej. Podczas destylacji powstają trzy umowne frakcje destylatu: przedgon 
(składniki o najniższej temp. wrzenia, często szkodliwe dla zdrowia), serce (głównie 
etanol) i pogon (składniki o najwyższej temp. wrzenia, które nie nadają się do 
bezpośredniego spożycia, ale mogą być przeznaczone do kolejnych destylacji).  

Frakcje zbiera się w oddzielne pojemniki, przy czym pożądana jest środkowa.  

 

OOcceett    

SSuurroowwiieecc    

Owoce drzew ziarnkowych i pestkowych 

PPrroodduukktt    

Ocet, np. jabłkowy  

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee    

 Rozdrabnianie — owoce rozdrabnia się, aby uzyskać pulpę owocową. Zalewa się 
ją wodą i pozostawia w otwartych kadziach na kilka lub kilkanaście tygodni, 

natleniając. W tym czasie, bez dodawania drożdży, zachodzi najpierw krótka 
fermentacja alkoholowa, a następnie octowa.  

Powstaje naturalnie mętna ciecz z osadem owocowym na dnie, a u góry z „białym 
korkiem”, czyli tzw. matką octową zawierającą celulozę i żywe kultury bakterii. 
Im jest on grubszy, tym ocet starszy.  

W tak uzyskanym occie stale zachodzi cicha fermentacja, dlatego można go długo 
przechowywać w zamkniętych butelkach. Jest naturalnie mętny, bo nie zawiera  
dodatków, nie jest poddawany filtracji i destylacji. Dzięki temu zachowuje  
właściwości prozdrowotne.  

Fermentacja octowa — utlenianie alkoholu etylowego do kwasu octowego pod 
wpływem enzymów wytwarzanych przez bakterie octowe należące do rodzaju 
Acetobacter spp.  

KKiisszzoonnkkii,,  mmaarryynnaattyy    

SSuurroowwiieecc    

Owoce drzew ziarnkowych i pestkowych 

PPrroodduukktt    

Kiszonki i marynaty owocowe 



76 

 

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee    

 Kiszenie — umyte i pokrojone owoce, np. gruszki lub morele, wkłada się do 
słoików i zalewa zimną solanką, czyli przegotowaną wodą z odpowiednią ilością 
soli. Słoiki stawia się z dala od słońca. Zmętnienie solanki będzie oznaczało, że 
kiszonka jest gotowa.  

Fermentacja mlekowa — jest podstawą kiszenia. W jej wyniku część cukrów 
zwartych w owocach przekształca się w kwas mlekowy, który zapobiega 
rozwojowi niepożądanych drobnoustrojów, a jednocześnie nadaje przetworom 
charakterystyczny smak.  

 Marynowanie — umyte i pokrojone owoce, np. gruszki lub śliwki, wkłada się do 
słoików i zalewa mniej lub bardziej ostrą zalewę octową sporządzoną z wody, 
klarownego octu i cukru. Marynaty poddaje się pasteryzacji. 

Do kiszonek i marynat warto dodać aromatyczne świeże lub suszone przyprawy, np. 
goździki, rozmaryn.  

MMrroożżoonnkkii    

SSuurroowwiieecc    

Każdy rodzaj owoców  

PPrroodduukktt    

Owoce mrożone  

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee    

Umyte, odszypułkowane, dobrze osuszone owoce, najczęściej w całości, umieszcza się w 
temperaturze poniżej minus 18°C — za granicę zamrażania właściwego przyjmuje się 

zazwyczaj temperaturę minus 20°C. Mrożenie całkowicie hamuje procesy chemiczne i 

biologiczne, utrwala owoce, nie zmieniając znacząco ich składu chemicznego. Ten 
sposób jest bardzo energochłonny.   

55..55..  MMaarrkkeettiinngg    

Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek należy przeanalizować czynniki, które 
mogą wpływać na sprzedaż, nie tylko ekonomiczne, ale też społeczne i prawne. Jeżeli 
produkt — atrakcyjnie zaprezentowany i we właściwej cenie — znajdzie się w 
odpowiednim czasie i we właściwym miejscu, szansa na zbyt jest bardzo duża. 

ZZaassaaddyy  sskkuutteecczznneeggoo  mmaarrkkeettiinngguu  

PPrroodduukktt    

Produkt wprowadzany na rynek powinien charakteryzować się 

 odpowiednią jakością surowca (owoców);  

 dużą różnorodnością gatunkową i odmianową surowca (owoców) z 
uwzględnieniem preferencji konsumentów; 
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 atrakcyjnym opakowaniem; 

 certyfikatem jakości; 

 pełnym, rzetelnym, czytelnym oznakowaniem, czyli etykietą z informacjami o 

miejscu i dacie produkcji, okresie przydatności do spożycia, wadze produktu,  
wartości odżywczej, numerze certyfikatu jakości.  

Wskazane są dodatkowe informacje o produkcie, np. jego historii i tradycjach z nim 
związanych (m.in. przepisy kulinarne) i jego producencie zamieszczone na stronie 
internetowej, bądź na specjalnie przygotowanych plakatach lub ulotkach.   

MMiieejjssccee  ii  cczzaass  sspprrzzeeddaażżyy    

Punkty sprzedaży produktów owocowych mogą być w różnych miejscach, np. w 
sklepach, na targowiskach — stałych lub organizowanych przy okazji festynów, 
jarmarków itp., a także przy drogach i bezpośrednio w gospodarstwach.  

Jeżeli produkty sprzedawane są bezpośrednio w gospodarstwie lub przy głównej drodze, 
wskazane jest ustawienie dobrze widocznej tablicy reklamowej z krótką informacją o 
oferowanych produktach. Produkty powinny być czytelnie oznaczone, z etykietą;  
atrakcyjnie wyeksponowane i zabezpieczone przed słońcem. W takim miejscu sprzedaży 
powinny znajdować się: kasa fiskalna i torby ekologiczne do zapakowania produktów.  

Czas sprzedaży należy dopasować do innych obowiązków właściciela sadu. Planując go, 
warto pamiętać o tym, że  

 zimą sprzedaż jest ograniczona; 

 piątek i sobota są najlepszymi dniami na sprzedaż;  

 godziny wieczorne są najkorzystniejsze do sprzedaży; 

 okres od lipca do marca to  czas na promocję sprzedaży.  

CCeennaa  pprroodduukkttuu    

Ustalenie właściwej ceny jest kluczem do sukcesu, czyli satysfakcjonującej sprzedaży. 

Cena określonego produktu w porównaniu do podobnego od innego producenta powinna 
być porównywalna, a jednocześnie konkurencyjna, z możliwością różnicowania. 

Przed ustaleniem ceny na określony produkt, należy dokonać analizy rynku, 
uwzględniając 

 potencjalną liczbę klientów; 

 potencjalny zasięg sprzedaży; 

 potencjalną wielkość sprzedaży; 

 potencjalny zysk ze sprzedaży; 

 potencjalną konkurencję.  

Ustalając cenę produktu, obowiązkowo należy wziąć pod uwagę przewidywane koszty 
produkcji. Należy też pamiętać o ewentualnej opłacie za pozwolenie na sprzedaż (w 
niektórych miejscach taka opłata jest pobierana), wynagrodzeniu zatrudnionych 
pracowników i ewentualnej opłacie za miejsce do przechowania produktów w 
godzinach poza sprzedażą.  
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PPrroommooccjjaa    

Popularyzowanie sadów tradycyjnych, owoców z nich i uzyskiwanych produktów winno 
odbywać się   

 podczas corocznych festynów i festiwali, np.  święta jabłka czy kwitnącego sadu; 

 w czasie cyklicznych i okazjonalnych wystaw i konkursów;  

 na dniach otwartych sadów;  

 na szlakach produktów tradycyjnych, np. na szlaku cydru w Normandii; 

 w ramach edukacji szkolnej; 

 podczas wycieczek szkolnych do sadów. 

Ważnym elementem promocji jest zidentyfikowanie kluczowych klientów, czyli 

właścicieli sklepów ze zdrową żywnością, właścicieli restauracji, instytucji publicznych, 
np. przedszkoli i szkół, agroturystów, klientów targowisk i okolicznościowych targów, 
np. bożonarodzeniowych i wielkanocnych.  

Dla każdej z grup należy przygotować odpowiednią ofertę promocyjną, m.in. ulotek czy 
tematycznych stron internetowych.  

Rynek produktów ekologicznych o dużych walorach odżywczych rozwija się coraz 
szybciej, zapotrzebowanie na owoce i produkty z tradycyjnych sadów powinno  
wzrastać. Trzeba jednak pamiętać, że najczęściej poszukuje się niewielkich partii 
produktów bardzo dobrych jakościowo.  

PPaarrttnneerrzzyy    

Współpraca z innymi partnerami umożliwia podział ról i obowiązków, a także 
specjalizację, np. wyłącznie sprzedaży lub reklamy. Pomoc sąsiedzka i barter z 
sąsiadami, czyli wymiana bezgotówkowa towaru na towar; mogą być nieformalnym i 
tradycyjnym sposobem współpracy. 
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PPrrzzyykkłłaaddyy  NNaajjlleeppsszzyycchh  PPrraakkttyykk  

 Mobile Juicing service (DE) 

 Trust Juice social enterprise (UK) 

 A Juicing/cider-making workshop (UK) 

 Apple Cottage loan service (UK)   

PPDDFF  

 Examining the potential for harvesting and making more use of the fruit from 
traditional orchards  

 

SSttrroonnyy  iinntteerrnneettoowwee  

 Processing apples to make juice, cider, cordials, jellies etc 

 http://www.stareodmiany.pl/przywracanie-tradycyjnych-metod-przetworstwa 

 https://biokurier.pl/jedzenie/dlaczego-warto-jesc-jablka-dawnych-odmian/ 

FFiillmmyy  VViiddeeoo  

 Juicing equipment hire  

 https://www.youtube.com/watch?v=7972QmGAOMM 

 PODR - https://www.youtube.com/watch?v=n-GosHL_ro4  

 CDRB - https://www.youtube.com/watch?v=C-YjDUSe_1g 

 CDR Radom - https://www.youtube.com/watch?v=LP3ePs-QI7M 

 Westons cider report 2019  

 The passionate gardener - The rowan and the wild service tree  

 Sandford orchards straw pressed cider timelapse 

 Traditional cider making at National Trust, Killerton 

 Trust Juice  

 Harvesting apples  

 Harvesting, storing and processing apples  

 Traditional growers and producers of apples and apple and pear fruit juices and 
cider in Kent 

 Small-scale cidermaking  

 Home-made cidermaking  

 SONNE mobile apple press  
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Różnorodność odmian 

 

 

Zimowy i wiosenny pokarm dla ptaków i owadów 

    

Stare, dorodne drzewa jabłoni i gruszy 
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Sad tradycyjny w ODR Boguchwała – po lewej 2016 r; po prawej 2020 rok 

 

  

Zadołowane drzewka czekają na sadzenie, według planu  

 

 

Między drzewami posadzono ziemniaki i warzywa   
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Po lewej: Sad w polu żyta. Po prawej: sad pielęgnowany przez kury 

 

 

 

Wysokie tyczki dla ptaków drapieżnych, które chronić będą sad przez szkodnikami 
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Po lewej: żółte tasiemki na drzewach, by zwabić biedronki.  

Po prawej: domek dla owadów   

 

 

  

Tradycyjne smażenie powideł, lokalne produkty 


