
Relacja ze szkolenia dla działkowców w Olsztynie – 8 kwietnia 2022 oraz w 

Kętrzynie 20 kwietnia 2022. 

  

Realizacjach dalsze szkolenia z szczepienia drzew owocowych zostały 

przeprowadzone spotkania dla działkowców z Olsztyna oraz Kętrzyna. W dniu  

8 kwietnia w ROD „Armii Krajowej” Olsztyn a 20 kwietnia w ROD „Marzenie” 

Kętrzyn. Działkowcy dopisali i na szkoleniach łącznie było 30 osób.  

Ponieważ jeszcze jest czas na sadzenie młodych drzewek owocowych 

dodatkowo zostało omówione jakie okazy wybierać, jak głęboko powinny być 

posadzone oraz dlaczego trzeba i jak prawidłowo przyciąć posadzone rośliny. 

Dodatkowo została omówiona groźna choroba występująca na podziemnych 

częściach roślin – guzowatość korzenia. Pierwsze drzewka przyciął instruktor ds. 

ogrodniczych – pokazał, omówił. Kolejne rośliny cieli uczestnicy szkolenia. 

Działkowcy, którzy mieli odwagę zgłosić się do ciecia drzewek – otrzymali 

przycięte rośliny na własność.  

W dalszej części odbyło się szkolenie z głównego tematu spotkania, czyli 

szczepienia drzew owocowych. W części teoretycznej omówiono pobieranie 

pędów do szczepienia oraz ich przechowywanie. W części praktycznej pokazano 

podstawowe metody szczepienia zimowego w ręku oraz przeszczepiania już 

rosnących drzew.  

Podczas spotkania omówione inne sprawy nie związane z tematem 

szkolenia takie jak:  

- dezynfekcja narzędzi (kiedy i dlaczego warto ją wykonywać); 

- rośliny GMO – co to jest i czy trzeba się ich bać; 

- bielenie drzew – terminy i cel stosowania 

- nasiona F1 

- drzewka super-karłowe 

- ochrona gruszy przed guzowatością korzenia 

- szkodniki glebowe (turkuć, nornice i krety) 

 

Podczas szkolenia obecni działkowcy otrzymali podkładki pod jabłonie 

(M26), śliwy (ałycza), grusze i pigwę (pigwa S1, grusza kaukaska) dzięki czemu 

będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę. W Kętrzynie instruktor udał się na działki, 

gdzie zademonstrował przeszczepianie jabłoni metoda za korę oraz 

porozmawiał o ciecie starszych drzew owocowych.  

  Szkolenie przeprowadził Piotr Chmielewski starszy instruktor  

ds. ogrodniczych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie.  



 

 
Fot 1. Szkolenie w ROD „Armii Krajowej” 

 

 
Fot 2. Działkowiec przycina drzewko podczas szkolenia.  
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