Organizační informace

Přihlášení

Místo konání akce

Závaznou přihlášku zašlete e-mailem na níže uvedený kontakt.

Centrum národního parku Saské Švýcarsko
(NationalparkZentrum Sächsische Schweiz)
Dresdner Straße 2B, 01814 Bad Schandau

Do přihlášky prosím uveďte následující údaje: číslo akce, Vaše
jméno, název organizace, adresu, e-mail a telefonní kontakt

E-mail:
friolova@venkovskyprostor.cz

Příjezd:

Naši akci podpořila:

Vlakem: Z Děčína do Bad Schandau v 8:41

Hier Bild einfügen

Autem: Z Děčína podle Labe do Bad Schandau. Placená
parkoviště naleznete na nábřeží Labe, 1 min pěšky od
Centra národního parku

Účastnický poplatek

Řez ovocných stromů

Účast na této akci je bezplatná, přihlášení je nutné.
Nápoje a oběd jsou zdarma.
Naši partneři:

Uzávěrka přihlášek je 12.11.2018

Příspěvek k zachování
starých ovocných odrůd
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Program

O projektu

Seminář je určen všem, kteří chtějí pěstovat ovocné dřeviny nebo stávající ovocné dřeviny prořezávat, prosvětlovat či omlazovat.

Pátek, 16. listopadu 2018

Dne 01.01.2017 byl zahájen projekt spolupráce „Zachování

Teoretická část nabídne základní znalosti o růstových
formách ovocných dřevin, pravidlech řezu stromů a jeho
aplikaci pro růst a péči o korunu. Účastníci obdrží podklady. Seminář se bude zabývat zvláštními potřebami
extensivních sadů jako krajinného prvku a chráněného
biotopu. Účastníci získají informace o péči o přestárlé
porosty z pohledu ochrany přírody a šetrné péče. Představeny budou také specifické podmínky pro domovní
zahrady a zahrádkářské kolonie a odpovídající formy
prořezu stromů. V případě zájmu bude představena i
péče a řez např. rybízových či ostružinových keřů.
Teoretický výklad doplní i nauka o vhodném nářadí.
Díky praktickému nácviku prořezu mladých i starých
ovocných dřevin odpoledne se ověří teoretické znalosti
a získá se tak cit pro správnou míru řezu a pochopení
ovocných dřevin. Účastníci mají možnost zažít, v jakých
krocích probíhá řez stromu, a sami si jej vyzkoušet.

09.30 Přednáška o teoretických základech
řezu ovocných stromů a o porostech ovocných dřevin jako krajinotvorném prvku a biotopu

starých saských a českých ovocných odrůd pomocí nových
koncepcí – kooperační projekt“. V tomto projektu spolupracují partneři Saská zemská nadace pro přírodu a životní
prostředí (LANU), Mezinárodní Setkávací centru St. Marienthal (IBZ) a Venkovský prostor o.p.s.
Cílem projektu je vyhledávání, určování, certifikace starých
ovocných odrůd a založení celkem pěti extensivních geno-

12:30 Přestávka na oběd

fondových ovocných sadů pro dlouhodobé zachování
těchto odrůd do budoucna. To poslouží k zachování gene-

13:00 Praktický prořez mladých a starých
ovocných stromů

tických zdrojů (biodiverzity, potenciálu pro šlechtění) a
zachování jako kulturního statku. Z důvodů omezených
kapacit se soustředíme pouze na odrůdy jablek, hrušek,
třešní a švestek.

15:30 Závěr akce

Opatření projektu jsou realizována s mnoha odbornými
partnery v Sasku a Česku. V rámci projektu usilujeme o

Prosím, dbejte na správné oblečení dle
počasí a pevné obutí.

navázání trvalé spolupráce v rámci pracovní skupiny
„Zachování odrůd“. Výsledky projektu budou zveřejněny na
internetových stránkách. Do vyhledávání odrůd jsou zapojeny také školy i široká veřejnost z příhraničního regionu.

Lektor

Pro podporu zachování starých ovocných odrůd a exten-

Holger Weiner, Servisní místo pro extenzivní ovoce

zivních sadů jako takových zahrnují projektové aktivity i

Servisní místo pro extensivní ovocné dřeviny nabízí podporu všem, kteří mají ovocné stromy nebo louky a chtějí
je obhospodařovat. Vedle vzdělávacích nabídek
k tématům extensivních sadů, péče o stromy, výsadby,
výběru odrůd a dalších otázek podporuje tato organizace sadaře i v praxi.

ovocných stromů, šlechtění ovocných dřevin, určování

Kontakt: (ne pro přihlášku!)
E-mail: streuobstservice@gmx.de

četné vzdělávací akce. Jedná se například o kurzy řezu
ovocných odrůd a další odborné akce a výstavy ovoce.
Všechny aktivity mají také za cíl obnovit zapomenuté znalosti, a umožnit pokud možno četným aktérům, aby hospodařili s ovocnými stromy a starými odrůdami. Pro nás je
důležité, aby staré ovocné odrůdy vč. svých četných a cenných vlastností vešly opět ve známost a byly díky tomu i
více využívány.
V tomto smyslu Vás srdečně zveme k účasti na našich akcích a přejeme Vám osobně mnoho nových poznatků a
zkušeností pro Vaše vlastní vzdělávání.

