Żuławskie sady przydomowe. Odkryjmy je na nowo!
Program szkolenia lokalnych liderów- miłośnicy i pasjonaci historycznych
odmian drzew owocowych
Terminy: 29-31 sierpień, 26 wrzesień, 16- 18 październik
Miejsca: Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, wybrane sady, dom podcieniowy
Mały Holender w Żelichowie Cyganku.
Program
Cykl edukacyjny skierowany do mieszkańców Żuław, wykazujących gotowość i zainteresowanie
współpracą z Klubem Nowodworskim przy działaniach służących ochronie i promowaniu starych
odmian drzew owocowych, w szczególności: właścicieli starych sadów, drzew owocowych,
działkowców, sadowników, sołtysów, nauczycieli, aktywnych mieszkańców. Cykl edukacyjny
przeprowadzony będzie w okresie od sierpnia do listopada 2015 roku. Szkolenia poprowadzi pomolog
- Ryszard Rawski przy współpracy z Dominikiem Sudoł. Szkolenia zostaną zorganizowane dla 15 osób.
a) Podstawy pomologii - 8 h
b) Ochrona In situ i ex situ, rozmnażanie historycznych odmian drzew owocowych - 8 h
c) Zakładanie nowych sadów i prace pielęgnacyjne starych sadów i drzew wysokopiennych - 8 h
d) Choroby i ekologiczne metody zapobiegania i zwalczania chorób w sadach - 8 h
f) Przetwarzanie owoców historycznych odmian owoców - 8 h
Działaniem towarzyszącym cyklowi szkoleniowemu będzie konkurs dla mieszkańców na przepisy
kulinarne z wykorzystaniem owoców pochodzących z historycznych odmian drzew owocowych.
Ponadto zostanie zakupionych 10 wydawnictw na temat pomologii i sadownictwa, ekologicznych
upraw, które wzbogacą zbiory Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. Przy
współpracy z biblioteką stworzony zostanie z posiadanych dotychczas i zakupionych w ramach
projektu wydawnictw, dział pomologiczny.

Zgłoszenia:
Dominik Sudoł
692 342 510
sudomik@gmail.com
Marek Opitz
503005625
biuro@klubnowodworski.pl

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków własnych Stowarzyszenia Miłośników Nowego
Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski.
Realizator projektu: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub
Nowodworski.
Współpraca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Gmina Nowy Dwór
Gdański, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Elbląg, Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski,
Salwinia Ekoklub, Żuławski Park Historyczny.

