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Podsumowanie cyklu szkoleń dla działkowców o tematyce  

„Szczepienie zimowe w ręku” oraz „Ciecie młodych drzew 

owocowych po posadzeniu” – 13.05.2022 

 

 Intensywne rozpoczęcie wegetacji roślin (pojawienie się kwiatów i liści) 

jest sygnałem do kończenia zabiegów szczepienia/przeszczepiania drzew 

owocowych oraz do sadzenia roślin z gołym korzeniem. 

 Przez dwa miesiące starszy instruktor ds. ogrodniczych Okręgu Warmińsko 

Mazurskiego w Olsztynie zorganizował 15 szkoleń o tematyce szczepienia oraz 

przeszczepiania roślin. Szkolenia w: Iławie, Giżycku, Mrągowie, Szczytnie, 

Gołdapi, Ostródzie, Działdowie, Olsztynie, Bartoszycach, Kętrzynie, Ełku, 

Lidzbarku Warmińskim przeprowadził starszy instruktor ds. ogrodniczych Piotr 

Chmielewski. W Biskupcu, Klebarku Małym, Miodówka szkolenia przeprowadził 

dr Bogumił Markuszewski z Uniwersytety Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

W szkoleniach uczestniczyło 166 osób. 

 Głównym tematem szkoleń było szczepienie zimowe w ręku. Podczas 

szkolenia omawiano terminy pobierania zrazów (jednoroczne silnie rosnące 

pędy stosowane do szczepienia), ich przechowywanie oraz podstawowe metody 

szczepienia, czyli przez stosowanie z języczkiem oraz na przystawkę boczną. 

Instruktor wykonywał praktyczny pokaz szczepienia, gdzie działkowcy mogli 

dokładnie przyjrzeć się jak wygląda cały zabieg. Następnie omawiano 

przeszczepianie drzew owocowych czyli jak na jednym drzewie mieć kilka 

odmian. Początkowo praktyczny pokaz prowadzono w domu działkowca na 

wcześniej przygotowanych konarach, natomiast jak rozpoczęła się wegetacja 

roślin pokaz przeniósł się na działki i przeszczepiano drzewa u działkowców.  

 Z upływem czasu tematykę szkolenia rozszerzono o ciecie młodych 

drzewek po posadzeniu. Ponieważ wiedzę zdobywa się najlepiej wykonując coś 

samemu, pierwsze drzewka przyciął instruktor ds. ogrodniczych kolejne cieli 

chętni działkowcy. Osoby, które miały odwagę ciąć drzewka publicznie otrzymały 

przycięte rośliny na własność.  

 Dodatkowo działkowcy mogli porozmawiać o swoich problemach  

z uprawami działkowymi, o chorobach roślin (np. guzowatość korzenia oraz rdza 

gruszy), dezynfekcji narzędzi, produkcji rozsady, sadzeniu winorośli, 

rozmnażaniu porzeczki, nasionach F1, roślinach GMO, odmianach moreli, 

paszportowaniu roślin i wielu innych sprawach ogrodniczych.   
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Fot 1. Paski oraz taśmy do owijania po szczepieniu. 
 

 
Fot 2. Zrazy do sczepienia Fot 3. Drzewka do pokazu ciecia  
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Fot 4. Sala szkoleniowa w Domu Kultury w Gołdapi 
 

 
Fot 5. Dr Bogumił Markuszewski w Biskupcu 
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Fot 6. Szkolenie w Ostródzie 
 

 
Fot 7. Szkolenie w ROD „Armii Krajowej” w Olsztynie 
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Fot 8. Szkolenie w ROD „Tadeusza Kościuszki” w Lidzbarku Warmińskim 
 

 
Fot 9. Działkowiec przycinający drzewko podczas szkolenia. 
 
  
 
  
Piotr Chmielewski  
Starszy instruktor ds. ogrodniczych 
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 
Fot. Piotr Chmielewski   
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