Dni Otwarte Sadów
Zapraszamy do zwiedzania kolekcji starych odmian drzew owocowych, powstającej od
dwudziestu lat, przy zabytkowej zagrodzie w Chrystkowie. To swoisty „bank genów”,
obejmujący ponad 200 drzew jabłoni i prawie 40 drzew grusz (łącznie ponad 80 odmian).
Podczas Dni Otwartych Sadów w Chrystkowie odbędą się wykłady i zajęcia praktyczne z zakładania i pielęgnacji tradycyjnych sadów, degustacje owoców oraz owocobranie.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września 2020 r. Fax. (52) 33 15 000,
mail: sekretariat@dolwislapark.pl

DZIEŃ 1 - Piątek, 18 września 2020 r.
17.00 rozpoznawanie dawnych odmian połączone z przygotowaniem wystawy owoców
19.00 poczęstunek

DZIEŃ 2 - Sobota, 19 września 2020r.
10.00 zajęcia praktyczne
Dawne odmiany drzew owocowych
1. Pielęgnacja i formowanie drzew w sadzie tradycyjnym (pielęgnacja, formowanie
i cięcie młodych drzew) - Maxime Hauser
2. Charakterystyka dawnych odmian drzew owocowych. Prezentacja owoców –
Ryszard Rawski
ok. 12.00 przerwa i poczęstunek: drożdżówka, kawa, herbata
ok. 12.30 prezentacje multimedialne
3. Ochrona in situ starych odmian drzew owocowych. Kolekcja strych odmian drzew
owocowych w Chrystkowie, stan obecny, znacznie i jej perspektywy Jarosław Pająkowski
4. Produkt tradycyjny w europejskim systemie jakości żywności:– przykłady dobrych
praktyk – Agnieszka Zamojska
ok. 13.30 „owocowy impuls kulinarny” No. 1

14.00 zajęcia praktyczne cd.
5. Wykonywanie modeli biologicznych owoców starych odmian w technice papier
Marche – Dorota Piotrowiak
6. Rysowanie owoców dawnych odmian – Magdalena Nadratowska
ok. 15.00 zakończenie części sadowniczej
16.00 Zachęta do sztuki nalewek oraz owocowe laboratorium smaku

DZIEŃ 3 - Niedziela, 20 września 2020 r.
9.30 zwiedzanie zabytkowej chaty z przewodnikiem
10.00 zajęcia praktyczne
Dawne odmiany drzew owocowych
1. Charakterystyka dawnych odmian drzew owocowych. Prezentacja owoców –
Ryszard Rawski
2. Przejście do kolekcji starych odmian drzew owocowych przy zabytkowej chacie
w Chrystkowie i pokaz sadzenia, cięcia i formowania drzew, prezentacja dawnych
odmian jabłoni w kolekcji - Maxime Hauser
12.00 zakończenie

