Přírodní zahrada z.s. a Lesánek z.ú srdečně zvou
všechny zájemce z řad široké veřejnosti

na seminář

PÉČE A OBNOVA STARÝCH OVOCNÝCH SADŮ
konaný v sobotu 5. května 2018 v Borotíně
v ukázkové přírodní zahradě Selská zahrada Lesánek z.ú.,
Borotín 2, 391 35 Borotín u Tábora
v rámci projektu ATCZ142 Klimatická zeleň
programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Foto: ©Lesánek z.ú., Přírodní zahrada z.s.

Přednášet bude odborník na ovocné stromy pan Buzek, který se také zabývá starými
odrůdami ovocných stromů, jejich vyhledáváním v krajině, určováním a množením.

Zveme Vás na seminář pro širokou veřejnost k získání teoretických i praktických
zkušeností k péči o ovocné dřeviny v přírodní zahradě!
Seminář je financován z prostředků EU – programu INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika, Státního rozpočtu ČR a z prostředků Jihočeského kraje.

Program semináře 5.5.2018:
9.00 – 9.30
9.30 – 11.30

11.30 – 12.30
12.30 – 14.30

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30

Příjezd účastníků, úvod
Teoretická část: řez ovocných stromů – vhodná doba a vhodné nářadí,
řezy u různých druhů ovocných stromů, výběr vhodného sortimentu
ovocných stromů k výsadbě, standardy AOPK pro výsadbu, zohlednění
klimatických změn při výsadbě a péči o ovocné stromy, Ing. Z. Buzek
Polední pauza
Praktická část v ovocném sadu ukázkové přírodní zahrady: obnova
ovocných sadů vč. nové výsadby, praktická ukázka řezu ovocných
stromů vč. možnosti si řez vyzkoušet – pokud můžete, přivezte si své
nářadí, Ing. Zdeněk Buzek
Komentovaná prohlídka ukázkové přírodní zahrady Selská zahrada
Lesánek, Alena Švecová
Individuální dotazy a konzultace s p. Buzkem

Další informace o tématu:
Ing. Zdeněk Buzek - školka ovocných stromů: http://www.tradicniodrudy.cz
Ukázková přírodní zahrada Selská zahrada Lesánek: http://www.lesanek2011.cz

Poplatek za seminář
Seminář je bezplatný, v rámci semináře bude k dispozici drobné občerstvení (voda, čaj,
káva, něco sladkého a ovoce) a oběd v místní restauraci. Příprava akce, honoráře
přednášejícího a občerstvení jsou hrazeny z projektu.

Přihlášky na seminář, kontakt v případě dalších dotazů:
Přihlášky na seminář zasílejte co nejdříve (omezená kapacita), nejdéle do 1. 5. 2018
v odkaze: https://goo.gl/forms/QyFkIXdEiyXIlW0G3
Další informace: info@prirodnizahrada.eu
Kontaktní osoba Přírodní zahrada z.s.: Pavlína Fulínová, tel.: 607 245 049
Martina Petrová, tel.: 721 480 183

Pokud se nebudete moci zúčastnit, neprodleně informujte pořadatele viz kontaktní osoby
nebo emailem, aby mohl nabídnout místo jinému zájemci!

Poznámky: Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.
Za tým Přírodní zahrada srdečně zve Martina Petrová
a za Lesánek z.ú. Alena Švecová

Přírodní zahrada z.s., Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
Email: info@prirodnizahrada.eu, www.prirodnizahrada.eu

