
1500 DRZEW OWOCOWYCH NA POMORZU
ODMIANY TRADYCYJNE



Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, w partnerstwie z SUDOŁ COOPERATION 
Dominik Sudoł, Społecznym Instytutem Pomologicznym przy Klubie Nowodworskim, Centrum Edukacji i 
Informacji Ekologicznej w Gdańsku zaprasza mieszkańców Pomorza do odtwarzania tradycyjnych sadów 
owocowych.

Chcesz założyć sad z tradycyjnymi, smacznymi i zdrowymi odmianami jabłek?
Jest Ci bliska ochrona pomorskiej bioróżnorodności ?
Chcesz mieć własne, zdrowe owoce i cieszyć się ich niepowtarzalnymi smakami ?
Uważasz, że warto wspierać rozwój Społecznego Instytutu Pomologicznego?

Odpowiedź brzmi TAK? Zatem Twoja pomologiczna przygoda właśnie się rozpoczyna. 

Na czym polega oferta?

Działanie polega na posadzeniu 4500 drzew na terenie całej Polski. Na obszarze woj. pomorskiego 
zasadzimy 1500 takich drzew. Drzewa mogą sadzić zarówno rolnicy jak i instytucje publiczne, 
stowarzyszenia, osoby prywatne, firmy, które spełnią poniższe warunki.

Oczekujemy

1. Zasadzenia przez właściciela gruntu min. 30-50 drzew, tradycyjnych odmian jabłoni 
okulizowanych na silnie rosnącej podkładce Antonówki, w rozsadzie 8x8 m  (powierzchnia  ok. 
25 do 35 arów).

2. Udziału w szkoleniu na temat zakładania i pielęgnacji tradycyjnego sadu oraz udziału w innych 
warsztatach i spotkaniach realizowanych przez partnerów.

3. Przygotowanie odpowiednio terenu, na którym będzie posadzony tradycyjny sad, w tym 
ogrodzenie terenu lub ogrodzenie każdego drzewa, w sposób, który zapobiegnie zniszczeniu 
drzew przez dzikie zwierzęta lub zwierzęta gospodarskie. 

4. Posadzenie drzew według planu nasadzeń w rozsadzie 8x8 m.
5. Pielęgnacji młodego sadu tj. zapewnienia odpowiedniej pielęgnacji i ochrony posadzonego sadu 

zgodnie z kryteriami rolnictwa zrównoważonego lub ekologicznego oraz ochrony 
bioróżnorodności wokół swojego gospodarstwa, a w szczególności w ekosystemie sadu 
tradycyjnego.

6. Udostępnienie informacji na temat założonego sadu w celu monitoringu w ciągu dwóch lat po 
jego posadzeniu – zgodnie z formularzem monitoringowym. 

7. Udostępnienie sadu w celach szkoleniowych dla innych rolników, naukowców i innych osób 
zainteresowanych tematem.

8. Promowania produktów z dawnych odmian drzew owocowych, współpracowania z innymi 
rolnikami, którzy zakładają takie sady lub posiadają stare sady dawnych odmian

Gwarantujemy

1. Przekazanie na własność drzewek dawnych odmian w ilości od 30 do 50 szt. 
2. Pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia na temat zakładania i pielęgnacji 

tradycyjnego sadu. 
3. Przygotowanie planu nasadzeń.
4. Partnerzy nie roszczą żadnych praw do produktu (owoce, przetwory) bezpośrednio 



wyprodukowanych w założonym sadzie.

Zgłoszenia do końca sierpnia 2016 przyjmuje Dominik Sudoł, tel. 692 342 510, sudomik@gmail.com
Szczegóły zgłoszenia ustalane są bezpośrednio z zainteresowanymi osobami.
 

Oferta ważna do wyczerpania limitu drzew- 1500 szt.

Akcja  1500  DRZEW  OWOCOWYCH  ODMIAN  TRADYCYJNYCH  NA  POMORZU  jest  organizowana  przez  kolektyw
partnerów.  Promocja  i  rekrutacja  uczestników  realizowana  jest  w  ramach  projektu  pt.  Społeczny  Instytut
Pomologiczny. Zaangażowanie mieszkańców województwa pomorskiego w tym głównie Żuław Delty Wisły w ochronę
historycznych sadów i drzew owocowych, który jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Załóż tradycyjny sad owocowy! 
Wspieraj ochronę bioróżnorodności.

Sudoł Dominik 
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