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Firma SAJSAD

• Gospodarstwo sadowniczo-szkółkarskie w Kurianach na obszarze 14 ha 

• Posiadamy wyłączną licencję na reprodukcję i rozpowszechnianie 
odmiany jabłoni Gold Milenium (do roku 2037)

INNOWACJA PRODUKTOWA
• Kompleksowa technologia produkcji  

biopreparatów na bazie jabłka Gold Milenium i 
pożytecznych bakterii - PATENT

• Suplementy diety robione na bazie żywności 
funkcjonalnej pochodzenia ekologicznego z 
warzyw i owoców



posiadamy odpowiednie prototypy maszyn:
• Hydrauliczny chwastownik boczny na przedni TUZ 
• Hydrauliczna zamiatarka boczna (jako przystawka)
• Hydrauliczny świder boczny na przedni TUZ do dosadzeń,                                                       

1000 otworów na dobę
• Inteligentna kosiarka tylnia z chwastownikami bocznymi
• Prototyp wypalarki bocznej na przedni TUZ (propan-butan) 

INNOWACJE STOSOWANE NA ETAPIE PIELĘGNACJI SADU

INNOWACJE STOSOWANE NA ETAPIE OCHRONY SADU

• Stosujemy wyłącznie naturalne metody ochrony roślin przeciw 
chorobom, szkodnikom i przymrozkom oraz pożyteczne 
mikroorganizmy zwiększające zawartość przyswajalnych przez 
rośliny składników pokarmowych

• Posiadamy maszynę wiatrową, którą wykorzystujemy 
w celu ochrony roślin przed przymrozkami, mrozami i 
wysokimi temperaturami. Maszynę wiatrową można 
także modyfikować, tzn. wykorzystać ją w celu 
nawadniania jak i opryskiwania roślin.

prototyp maszyny wiatrowej - współwłaściciel patentu



INNOWACJA PRODUKTOWA dzięki współpracy firmy Sajsad z:
• Politechniką Białostocką (Zakładem Chemii; obecnie Katedrą Chemii, Biologii i Biotechnologii)
• Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
• Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach
• Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

UDZIAŁ W PROJEKTACH:
1. grant Narodowego Centrum Nauki, nr 2013/11/D/NZ9/02774, „Badanie zależności między aktywnością przeciwdrobnoustrojową a 

prooksydacyjną ekstraktów z jabłek oraz wybranych roślinnych związków fenolowych i ich pochodnych”, kierownik: M. Kalinowska, 
Politechnika Białostocka, okres realizacji: 2014-2017,

2. grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N305 384538, „Nowe bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego 
substancje przeciwdrobnoustrojowe uzyskane z ekstraktów jabłek odmian Gold Milenium i Melfree. Badania fizykochemiczne i 
mikrobiologiczne”, kierownik: M. Kalinowska, Politechnika Białostocka, termin realizacji: 2010-2013 r
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• LIOFILIZATY na bazie 
naturalnych soków 
konfekcjonowane w 
kapsułkach

INNOWACJA PRODUKTOWA

• PectinGOLD – ekologiczny metabolit będący 
źródłem polifenoli, pektyn i innych 
bioaktywnych związków organicznych i 
mineralnych.

Wszystkie nasze produkty 
powstają z wykorzystaniem 
błonnika naszej oryginalnej 
odmiany jabłek Gold 
Milenium®.



NIECH EKOLOGIA BĘDZIE CODZIENNOŚCIĄ, A NIE MODĄ 

• Wprowadziliśmy związki bioaktywnie czynne jako suplementy diety robione na bazie żywności funkcjonalnej 

pochodzenia ekologicznego z warzyw i owoców

TO CO NAS WYRÓŻNIA TO:

kontrola jednostki certyfikującej (Bioekspert)

• Wyprodukowane przez nas suplementy posiadają przeciwutleniacze na poziomie 

stałym dzięki metodzie prawidłowego przygotowania gleby (zastrzeżenie 

patentowe) i doboru odpowiednich odmian do uprawy owoców i warzyw, z których 

wykonujemy biopreparaty.

• Każda partia naszych suplementów wypuszczona na rynek jest badana pod względem 

zawartości metali ciężkich, pestycydów, związków bioaktywnie czynnych, mikrobiologii 

podstawowej.

• Przeżywalność bakterii probiotycznych w naszych preparatach 

jest na poziomie 90-95%.













W ofercie posiadamy następujące suplementy diety:
PectinGOLD JP-1
wspomaga odbudowę i wzmocnienie systemu immunologicznego organizmu
PectinGOLD JP-2
polecany w okresie zwiększonej zachorowalności na infekcje wirusowe w tym grypę
PectinGOLG JP-G
wspomaga równowagę mikroflory i normalizuje pracę układu pokarmowego
Liofilizat soku z ekologicznej kiszonej kapusty
naturalny probiotyk
Liofilizat soku z ekologicznego buraka kiszonego
naturalny probiotyk
Liofilizat soku z ekologicznej dzikiej róży
naturalne źródło witaminy C, pro-witaminy A, łatwo przyswajalnej zalecanej w profilaktyce pro – zdrowotnej
Liofilizat ekologicznego octu jabłkowego
wpływa korzystnie na przyspieszenie metabolizmu komórkowego.
Liofilizat soku z ekologicznej jagody kamczackiej
wspomaga funkcjonowanie narządu wzroku
Liofilizat ekologicznego octu gruszkowego
naturalne źródło fosforu, magnezu, potasu i wapna
Liofilizat soku z ekologicznych owoców wiśni
naturalne źródło przeciwutleniaczy i melatoniny



Podlasie to region naszej działalności. Województwo podlaskie posiada najczystsze /najmniej zdegradowane/ grunty 

uprawne w całej Polsce i Europie. 40 % obszarów naszego województwa obejmuje Europejska Sieć Ochrony Przyrody 

NATURA 2000, gdzie w kraju ta sieć obejmuje 18 % obszarów.

Inwestycja w ekologię oraz wsparcie nauki i przemysłu w obszarze nowych 
innowacji jest niezwykle ważne

Trendy konsumenckie – wracamy do metod naturalnego wsparcia naszego organizmu w walce z chorobami.

Produkujemy na obrzeżach Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej ze względu na najniższą zawartość metali ciężkich, 

zanieczyszczeń przemysłowych, pestycydów i innych związków toksycznych, surowce pozyskiwane do produkcji suplementów 

są najwyższej jakości.

NIECH EKOLOGIA BĘDZIE CODZIENNOŚCIĄ, A NIE MODĄ …


