
 

 

 

 

Přírodní zahrada z.s. a Lesánek z.ú  

srdečně zvou širokou veřejnost 

na seminář 

OVOCNÉ DŘEVINY V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ, 

 v sobotu 20. října 2018 v Borotíně 

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 a keře pan Buzek, který se také zabývá starými 

odrůdami ovocných stromů, jejich vyhledáváním v krajině, určováním a množením.  

Seminář proběhne v ukázkové přírodní zahradě Selská zahrada Lesánek z.ú., Borotín 2, 

391 35 Borotín u Tábora 

 



Program semináře 20.10.2018: 

9.00 – 9.30  Úvod, začátek programu 

9.30 – 10.30 Teoretická část: základy výsadby a ošetřování ovocných stromů a keřů 

– vhodná doba a vhodné nářadí, ošetřování různých druhů ovocných 

dřevin v podzimním období, výběr vhodného sortimentu k výsadbě, 

zohlednění klimatických změn při výsadbě a péči o ovocné dřeviny 

10.30 – 11.30 Praktická část: ukázka výsadby ovocných stromů a keřů (černý bez, 

kdoule, mišpule, jeřáb, muchovník, morušovník apod.) 

11.30 – 12.30 Polední pauza 

12.30 – 13.30 Praktická ukázka sklizně a posklizňového zpracování ovoce, praktická 

doporučení pro skladování ovoce 

13.30 – 14.30 Individuální dotazy a konzultace 

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 a oběd 

v místní restauraci. Veškeré náklady semináře jsou hrazeny z projektu. K dispozici budou 

i vybrané odborné propagační i prodejní materiály. 

Přihlášky na seminář, kontakt v případě dalších dotazů: 
 

Přihlášky na seminář zasílejte do 17. 10. 2018 - PŘIHLÁŠKA  
 
Kontaktní osoby:  
Pavlína Fulínová tel.: 607 245 049 nebo Martina Petrová tel.: 721 480 183. 
 

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 140/II, 377  01  Jindřichův Hradec,  
E-mail: info@prirodnizahrada.eu, www.prirodnizahrada.eu 
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