Sadzonki najczęściej dostępne* w sprzedaży
w szkółkach leśnych Lasów Państwowych:

rodzime gatunki niskie ceny
profesjonalne doradztwo

Sadzonki drzew i krzewów kupisz
w ponad 420. szkółkach leśnych
Lasów Państwowych.
Więcej informacji uzyskasz
we wszystkich nadleśnictwach
i leśniczówkach w Polsce.
Aktualną ofertę z cennikiem
znajdziesz na stronie nadleśnictwa.

*

sosna SO
świerk ŚW
topola TP
wiąz WZ
wierzba WB
żywotnik ŻYW
KRZEWY
bez czarny BEZ.C
dereń DER
dzika róża RÓŻ.D
głóg GŁG
kalina KAL
kruszyna KRU
rokitnik ROK
śliwa ałycza ŚL.A
śliwa tarnina ŚL.T
trzmielina TRZ

dostępność gatunków różni się pomiędzy szkółkami
leśnymi – o szczegóły pytaj w nadleśnictwie
gatunki polecane ze względu na owady zapylające
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leśne w ydawnic two

SADZONKI – Dla Lasu. Dla Ciebie.

DRZEWA
brzoza BRZ
buk BK
cis pospolity CIS
czereśn. ptasia CZR
dąb DB
dzika jabłoń JB
grab GB
grusza GR
jarząb JRZ
jawor JW
jesion JS
jodła JD
klon KL
lipa LP
modrzew MD
olsza OL
osika OS

niektóre szkółki leśne oferują sadzonki w doniczkach

Jak sadzić?
wykop dołek nieco głębszy
od długości korzenia
wsadź, nie zawijając korzeni
przysyp ziemią
lekko unieś sadzonkę
i ugnieć ziemię wokoło
podlej

Sprzedaż:
WIOSNA

JESIEŃ

Zapytaj w nadleśnictwie
o termin i aktualną ofertę.
Sprzedaż prowadzimy przez
ok. 4 tygodnie wiosną i jesienią.

Wiek sadzonek:
1/0*
1/1
2/0
2/1

1-roczna
2-letnia
2-letnia
3-letnia

*przykładowe
oznaczenia
w cennikach

Sprzedajemy min. 10 sztuk każdego gatunku.
Sadzonki z najbliższej szkółki pochodzą z nasion
zebranych w regionie, dzięki czemu łatwiej się
przyjmą i będą bardziej odporne na zagrożenia.

Dla Lasu. Dla Ciebie.

#SadziMY

Zaangażuj młodzież

Posadź drzewo!
Dołącz też do corocznej akcji
i odbierz darmową sadzonkę.

Sadzenie i pielęgnowanie roślin to
świetna lekcja ekologii. Włączenie
w te działania dzieci i młodzieży
buduje ich odpowiedzialność
za środowisko.

Sadzonki drzew i krzewów kupisz
w szkółkach leśnych Lasów Państwowych

Ć

Drzewa tworzą piękno krajobrazu, a zarazem są
osłoną przed wiatrem i słońcem. Mogą stać się
również źródłem drewna – odnawialnego surowca.

RÓ

Pszczoły i ptaki będą odwiedzać twój ogród, gdy
znajdą w nim pokarm i schronienie. Może w tym
pomóc zasadzenie dzikiej róży, rokitnika czy głogu.

W

Posadź drzewa dla siebie
i przyszłych pokoleń

Odkrywanie naturalnych
smaków z własnych krzewów
może być wspaniałą przygodą.
Dodatkowo ich owoce są
źródłem zdrowia i witamin.

D

W Lasach Państwowych sadzimy
500 milionów drzew rocznie!

Posadź krzewy
dla pszczół i ptaków

Ilustracje : Katarzyna Dudek – Instagram: @cath.dudek.art

Możesz powiększać lokalne bogactwo życia,
sadząc drzewa i krzewy na swojej ziemi. Leśnik
doradzi Ci, jak to osiągnąć. Zaangażuj się
także w proces kształtowania krajobrazu
w swojej gminie.

O

Wspieraj przyrodę
wokół siebie

