Přírodní zahrada z.s. a Veverčí Dvůr srdečně zvou širokou veřejnost na seminář
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
Datum: 4. května 2019
Místo: Přírodní zahrada – Veverčí Dvůr, Roseč 8, 377 01 Jindřichův Hradec
Zveme Vás na seminář pro širokou veřejnost k získání teoretických i praktických zkušeností k péči o
ovocné dřeviny v přírodní zahradě.
Přednášet bude odborník na ovocné stromy pan Buzek, který se zabývá starými odrůdami
ovocných stromů, jejich vyhledáváním v krajině, určováním a množením.
Seminář je financován z prostředků EU – programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika,
Státního rozpočtu ČR a z prostředků Jihočeského kraje.
Program semináře 4. 5. 2019:
8.45 – 9.00
9.00 – 11.30

11:30 – 12.00
12.00 – 13.00
13:00 – 14.30

14.30 – 15.30

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. Zdeněk Buzek
Komentovaná prohlídka přírodní zahrady Veverčí Dvůr – Blanka Zelinková
Polední pauza – oběd
Praktická část v ovocném sadu 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
Individuální dotazy a konzultace s Ing. Zdeňkem Buzkem

Další informace o tématu:
Ing. Zdeněk Buzek - školka ovocných stromů: http://www.tradicniodrudy.cz
Přírodní zahrada Veverčí Dvůr – Roseč - https://www.veverci-dvur.cz
Poplatek za seminář
Seminář je bezplatný, v rámci semináře bude k dispozici drobné občerstvení a oběd z místního
hostince.
Přihlášky na seminář
Přihlášky na seminář zasílejte do 26. 4. 2019 ZDE.
Další informace: info@prirodnizahrada.eu
Kontaktní osoba Přírodní zahrada z.s.: Pavlína Fulínová, tel.: 607 245 049
Martina Petrová, tel.: 721 480 183
Možnou neúčast, oznamte prosím kontaktním osobám.
Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.
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