
12 grudnia 2012 r. (środa) 

10:00  Otwarcie Szkolenia 

10:00 – 11:15 

Uprawa drzew w mieście a uwarunkowania glebowe i inne czynniki siedliska 

� ograniczona Ŝywotność drzew w mieście 

� oddziaływanie siedliska miejskiego na drzewa 

� szczegółowa charakterystyka uwarunkowań gruntowo-wodnych w miastach i ich wpływ na wzrost drzew 

� ochrona i technologie dla drzew uprawianych w mieście 

dr inŜ. Jan Łukaszkiewicz, SGGW 

11:15 – 11:35 Przerwa na kawę  

11:35 – 11:50 
Ekologia w mieście – produkty ekologiczne dla drzew 

dr Stanisław Wilk, HUMVIT EKO Sp. z o.o. 
 

11:50 – 14:00 

Pielęgnacja drzew miejskich 

� współczesne poglądy na temat pielęgnacji drzew 

� rodzaje i zakres zabiegów oraz ich prawidłowe wykonanie 

� podstawowe zasady wykonywania cięć – kształtowanie korony drzew, których wiek nie przekracza 10 lat  

� terminy wykonywania zabiegów 

� postępowanie z ubytkami i ranami na pniu i konarach 

� skutki nadmiernego cięcia 

� na co szczególnie zwrócić uwagę przy nadzorze i odbiorze prac pielęgnacyjnych 

Dobory drzew do warunków przyulicznych 

� zasadnicze czynniki ograniczające rozwój drzew miejskich 

� poŜądane i niepoŜądane cechy drzew miejskich 

� proponowany dobór drzew do najtrudniejszych siedlisk miejskich 

� mniej znane drzewa miejskie 

� rośliny iglaste w mieście 

dr hab. inŜ. Jacek Borowski profesor nadzwyczajny SGGW, SGGW 

14:00 – 14:45 Obiad  

14:45 – 15:45 

Przesadzanie i sadzenie drzew i ich pielęgnacja w pierwszych latach po zabiegu 

� zdefiniowanie róŜnic między przesadzaniem, a sadzeniem drzew 

� terminy, techniki przesadzania i sadzenia drzew młodych i starszych 

� zasady przygotowania drzew starszych do zabiegu 

� opis i ocena zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przy nowych nasadzeniach 

mgr inŜ. arch. krajobrazu Małgorzata Pstrągowska, SGGW 

15:45 – 16:00 
Podsumowanie i zakończenie spotkania 
Rozdanie imiennych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia  

* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 
UWAGA! Aktualizacje programu na www.dendros.pl 

**Chcesz dotrzeć z ofertą Twojej firmy do Uczestników szkolenia? 

Oferujemy następujące formy promocji: stoisko wystawiennicze, rozdanie folderów, umieszczenie reklamy w materiałach 
szkoleniowych 

 Kontakt: tel. 61 307 40 53; kom. 792 989 033 lub promocja@dendros.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA* 

Uprawa drzew w mieście - dobre praktyki 
ll 

12.12.2012 r., Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231, Łódź 
Opiekun merytoryczny i prowadzenie:  
dr hab. inŜ. Jacek Borowski profesor nadzwyczajny SGGW. Ponad 70 publikacji naukowych, między innymi na temat zastosowania 
drzew, krzewów i pnączy w środowisku zurbanizowanym, liczne prace popularyzatorskie. Opracował wraz z zespołem fotograficzną 
metodę oceny przyrostów drzew. ZaangaŜowany w ochronę alei przydroŜnych. Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego  
i przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika PTD. 
Wykładowcy: 
dr inŜ. Jan Łukaszkiewicz adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu w SGGW. Brał udział w opracowaniu licznych inwentaryzacji, 
dokumentacji wykonawczej szaty roślinnej w obiektach architektury krajobrazu oraz opinii i ekspertyz dotyczących drzew i roślinności. 
Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (PDT). 
mgr inŜ. arch. krajobrazu Małgorzata Pstrągowska doktorant  na wydziale Architektury Krajobrazu w SGGW, pracownik w 
Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Zainteresowania badawcze głównie w tematyce wzrostu i rozwoju 
drzew w mieście. 


