
Pokazowy Sad ze starych odmian drzew sadowniczych
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„Sad na Dworze”



Plan Sadu z Tradycyjnymi odmianami drzew

Działka Nr ewid. 193 Niesułków-Kolonia gm. Stryków woj. łodzkie

Projektu sadu ze starymi odmianami drzew sadowniczych o pow. 3.000m2,  w ramach 
inicjatywy obywatelskiej pn.:  „Założenie Pokazowego Sadu ze starych odmian drzew 
sadowniczych występujących na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w 
gminie Stryków - "Sad na  dworze" stanowiących część projektu pn. „Inicjatywy 
obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi” sfinansowanego ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie 
"Towarzystwo na rzecz Ziemi”



Plan Sadu z Tradycyjnymi odmianami drzew

Jabłonie

Grusze

Śliwki

Czereśnie

Wiśnie

Morele

Miejsca do posadzenia 
nowych drzew

Klomb z kwiatami/
Żywa altana 

Przestrzeń gospodarcza Rozmiar działki:
60 szer x 50 dł = 3.000m2

Brama wjazdowa



Plan NAWADNIANIA Sadu z Tradycyjnymi odmianami drzew
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Rura montażowa 

Dysza zraszająca, kroplownik 

Rozmiar działki:
60 szer x 50 dł = 3.000m2



TERMIN

Propozycja odmian drzew:

Zaleca się sadzenie drzewek w październiku.

ODMIANY:

Jabłonie:  

Grusze:

Śliwki

Czereśnie

Wiśnie

Morele

Miejsca do posadzenia 
kolejnych drzew - nowe odmiany, szczepione drzewka.

Klomb z kwiatami /oczko/ Żywa altana 

1. Antonówka Zwykła - bardzo stara odmiana białoruska. 
                                       Odmiana bardzo odporna na mróz.
2. Boskoop                   - b.duże rozmiary drzewa. Odmiana wrażliwa na mróz.
3. Kosztela                    - odmiana rodzima. Ma małe wymagania co do gleby i stanowiska.
4. Kronselka                  - (oliwka kronselska) - odmiana pochodzenia francuskiego. 
                                        Dostatecznie wytrzymała na mróz.
5. Malinowa Oberlandzka - odmiana pochodzenia holenderskiego. 
                                        Przeciętnie wytrzymała na mróz i mało wrażliwa na choroby.
6. Papierówka              - bardzo wytrzymała na mróz i niezbyt podatna na choroby. 
7. Grochówka               - Drzewa wytrzymałe na mróz, średnio podatne na choroby. 
8. Landsberska             - odmiana z okolic Gorzowa Wielkopolskiego.
* w przypadku braku - odmiany zamienne: Złota Reneta, Szara Reneta, Ananas Berżenicki

  

1. Faworytka Klapsa
2. Konferencja
3. Lukasówka
4. Concorde
* zamiennik - Salisbury
  

1. Renkloda Ulena
2. Węgierka Dąbrowicka
3. President
4. Brzoskwiniowa
* zamienniki: Amers, 
Cacańska Lepotica, Vision
  

1. Bittnera Czerwona
2. Vega
* zamiennik Burlat / Regina

1. Gubeńska Czerecha
2. Łutówka
* zaminnik - Nefris

Brzoskwinie

1.  Inka, Condor lub Harnaś

1.  Early Orange lub Sirena

1.  Różne możliwości: maki, chabry i inne polne kwiatki łąkowe.
2. Możliwe „zasadzenie” żywej kopuły-altany, bądź oczko wodne.
       



System nawadniania sadu:

Autor:  Daria Krawczyk-Borys

Rura montażowa

 

Dysza zraszająca, kroplownik 

* Podstawowej rury montażowej - grubość ok. 13mm
 * 36m lini zasilającej głównej
           * 6 lini po 55m =  330m
           * 6 szt łącznika T do lini zasilającej 
           * 15m lini rozdzielczej ok.4,6mm
           

* Początkowo zamontować w rurze montażówej dysze 
zraszające bądź kroplowniki do każdego drzewa. W 
przypadku dosadzenia nowych drzew jest możliwość 
dopięcia nowych dysz.

Zaleca się stosowanie systemu kropelkowego, bądź mini 
zraszaczy.

* 22 szt.



ODMIANY:

Jabłonie:  

Grusze:

Śliwki

Czereśnie

Wiśnie

Morele

1. Antonówka Zwykła - bardzo stara odmiana białoruska. 
                                       Odmiana bardzo odporna na mróz.
2. Boskoop                   - b.duże rozmiary drzewa. Odmiana wrażliwa na mróz.
3. Kosztela                    - odmiana rodzima. Ma małe wymagania co do gleby i stanowiska.
4. Kronselka                  - (oliwka kronselska) - odmiana pochodzenia francuskiego. 
                                        Dostatecznie wytrzymała na mróz.
5. Malinowa Oberlandzka - odmiana pochodzenia holenderskiego. 
                                        Przeciętnie wytrzymała na mróz i mało wrażliwa na choroby.
6. Papierówka              - bardzo wytrzymała na mróz i niezbyt podatna na choroby. 
7. Grochówka               - Drzewa wytrzymałe na mróz, średnio podatne na choroby. 
8. Landsberska             - odmiana z okolic Gorzowa Wielkopolskiego.
* zamiienniki - Złota Reneta, Szara Reneta, Ananas Berżenicki
  

1. Faworytka Klapsa
2. Konferencja
3. Lukasówka
4. Salisbury lub Concorde
  

1. Renkloda Ulena
2. Węgierka Dąbrowicka
3. President
4. Brzoskwiniowa 
* zamienniki: Cacańska Lepotica, 
Vision, Amers.
  

1. Bittnera Czerwona 
2. Vega 
* zamiennik - Burlat, Regina

1. Gubeńska Czerecha 
2. Łutówka
* zamiennik - Nefris

Brzoskwinie

1.  Inka Concord lub Harnaś1.  Early Orange lub Sirena 

Lista drzew:

Pokazowy Sad ze starych odmian drzew sadowniczych
występujących na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich w gminie Stryków - „Sad na Dworze”.

ILOŚĆ: 

1 szt z każdej odmiany - razem 22 drzewa

* w przypadku trudności w zakupu którejś z odmian drzew możliwe zmiany po konsultacji z autorem projektu i wyboru z podanych w projekcie zamienników, bądź innych odmian.   



Lista zakupów drzew:
Zaleca się sadzenie drzewek w październiku.

Jabłonie - 8 szt:  

Śliwki -4szt

Wiśnie -1szt

Morele - -1szt

1. Antonówka Zwykła - bardzo stara odmiana białoruska. 
                                       Odmiana bardzo odporna na mróz.
2. Boskoop                   - b.duże rozmiary drzewa. Odmiana wrażliwa na mróz.
3. Kosztela                    - odmiana rodzima. Ma małe wymagania co do gleby i stanowiska.
4. Kronselka                  - (oliwka kronselska) - odmiana pochodzenia francuskiego. 
                                        Dostatecznie wytrzymała na mróz.
5. Malinowa Oberlandzka - odmiana pochodzenia holenderskiego. 
                                        Przeciętnie wytrzymała na mróz i mało wrażliwa na choroby.
6. Papierówka              - bardzo wytrzymała na mróz i niezbyt podatna na choroby. 
7. Grochówka               - Drzewa wytrzymałe na mróz, średnio podatne na choroby. 
8. Landsberska             - odmiana z okolic Gorzowa Wielkopolskiego.
* w przypadku braku - odmiany zamienne: Złota Reneta, Szara Reneta, Ananas Berżenicki
* w przypadku trudności w zakupu którejś z odmian drzew możliwe zmiany po konsultacji z autorem projektu
  

Grusze - 4szt:

1. Faworytka Klapsa
2. Konferencja
3. Lukasówka
4. Salisbury
* zamiennik - Concorde
  

1. Renkloda Ulena
2. Węgierka Dąbrowicka
3. President
4. Brzoskwiniowa
* zamiennik - Amers, Cacańska Lepotica, Vision
  

Czereśnie - 2szt
1. Bittnera Czerwona
2. Vega
* zamiennik - Burlat / Regina

1. Gubeńska Czerecha
2. Łutówka
* zamiennik - Nefris

Brzoskwinie -1szt
1.  Inka lub Condor, Harnaś

1.  Early Orange lub Sirena

* w przypadku trudności w zakupu którejś z odmian drzew możliwe zmiany po konsultacji z autorem projektu



Lista potrzeb:
1) Zaleca się stosowanie systemu kropelkowego, bądź 
mini zraszaczy. Zakupy zgodnie z informacjami na stronie 
system nawadniania sadu. 
Początkowo zamontować w rurze montażowej dysze 
zraszające bądź kroplowniki do każdego drzewa. W 
przypadku dosadzenia nowych drzew jest możliwość 
dopięcia nowych dysz.
2) 22 szt. drzew owocowych zgodnie z listą na stronie z 
propozycją odmian drzew.
3) 4 szt. podkładek do zaszczepienia nowych drzewek.
4) 10 m3 ziemi -  czarnoziem, bądź kompost
5) Słoma do okrycia drzewek na zimę-  ok. 4 szt/drzewko
 kostek na wiosnę i 4szt./drzewko na zimę. Rozkładać kostki 
dwa razy w roku przez kolejne trzy lata celem wzbogacenia 
gleby na wiosnę i ochrony przed mrozem zimą. Zabezpieczać 
w ten sposób kolejne szczepione drzewka.  200 kostek na rok. 
Okrycie żywokołów-  100szt/rok
6) Nasiona roślin okrywkowych - łubin bądź gorczyca na 
zieloną masę celem wzbogacenia ziemi w sadzie. 
 

POTRZEBY GLEBY
Ze względu na glebę piaszczystą i położenie terenu, gdzie jest 
bardzo wietrznie wzbogacenie ziemi w sadzie jest niezbędne i 
wymaga nakładów.
Zaleca się zastosowanie:
7) Szczepionki mikoryzowej na korzenie wsadzanych drzew 
owocowych -  2l.
8)  Szczepionki mikoryzowej na korzenie wsadzanych drzew 
liściastych (wierzbowe żywokoły w ogrodzeniu) -  2l
9) Wzbogacanie gleby nawozem organiczno-mineralnym 
zawierającym kwasy humusowe, potas i żelazo - 4 kg 
Rosahumusu (1kg=30ton obornika)  na rok.
10) Zastosowanie doglebowego absorbenta wody. 

  
* OGRODZENIE-  
11)  Działka jest nieuprawianym od kilku lat polem przy lesie. 
Niezbędne jest ogrodzenie terenu. 
12)  Żywokoły sadzone w odległości 4m   
13)  siatka odrodzeniowa leśna  - 60+60+50+48=218m
14) Brama wjazdowa na teren szer. 4m.
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