Ovocnářské

vzdělávání na Hlučínsku

V

zdělávací projekt Sdružení obcí Hlučínska se snaží formou kurzů, seminářů, exkurze a vzdělávacích materiálů
prohloubit ovocnářské schopnosti a dovednosti, podpořit
tradici ovocnářství na hlučínském venkově, která byla v minulosti velmi bohatá.
• kurzy jsou určeny podnikatelům, zástupcům a členům neziskových organizací, veřejné správy a příspěvkových organizací
• účast na kurzech je bezplatná
• přihlášky posílejte na e-mail hlucinsko-ovoce@centrum.cz
nebo volejte na číslo: 776 602 644

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Program
Ovocnářská exkurze
30. září 2012
Odjezdy autobusu:
Hlučín, autobusové nádraží: 900hodin, Kravaře, u městského úřadu: 915hodin
Očekávaný návrat v 1700hodin
program
• ukázka intenzivního ovocnářství – sady zkušeného ovocnáře Miroslava Přasličáka v Krnově-Chomýži
• extenzivní výsadby • návštěva palírny
lektoři: Miroslav Přasličák (školitel Českého zahrádkářského svazu), Ing. Ondřej Dovala (pomolog),
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (vedoucí projektu)

Ovocnářský kurz
Podzimní část
28. října 2012

Kravaře
Klubovna Českého zahrádkářského svazu Kravaře-Dvořisko, Ivana Kubince
				900 – 1700 hodin
témata
• úvod do pěstování ovocných stromů, zásady výsadby ovocných stromů, pomologie, staré a nové odrůdy
• ochutnávka odrůd a ovocných produktů • praktická ukázka výsadby ovocných stromů
lektoři: Miroslav Přasličák (instruktor ČZS, ovocnář), Ing. Ondřej Dovala (pomolog),
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (vedoucí projektu)

Jarní část
17. března 2013
Bolatice
Obecní úřad, Hlučínská 95/3		

900 – 1700 hodin

témata
• řez ovocných stromů • roubování ovocných stromů • škůdci a choroby, šetrná ochrana • praktická ukázka řezu
ovocných stromů – výchovný řez, průklest, zmlazovací řez • praktická ukázka roubování
lektoři: Miroslav Přasličák (instruktor ČZS, ovocnář), Ing. Ondřej Dovala (pomolog),
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (vedoucí projektu)

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Semináře
Nové trendy pěstování jádrovin a peckovin
7. listopadu 2012
Oldřišov
Obecní úřad, Slezská 135 		

1700 – 1900 hodin

• pěstování štíhlých vřeten, sloupcových tvarů
lektor: Miroslav Přasličák (instruktor ČZS, ovocnář)

Pěstování drobného ovoce
28. listopadu 2012
Dolní Benešov
Kulturní dům, Opavská 161

1700 – 1900 hodin

• pěstování drobného bobulového ovoce a jeho význam pro zdraví člověka
lektor: MVDr. Stanislav Kubesa (instruktor ČZS)

Pěstování vinné révy v podmínkách Hlučínska
13. února 2013
Hlučín
Motorest Laguna, Celní 1731/12a

1700 – 1900 hodin

• zásady pěstování vinné révy v místních podmínkách - výsadby, ošetřování révy, řez révy, zelené práce,
hnojení a chemická ochrana • vhodné odrůdy do místních podmínek
lektor: Ing. Josef Teuer (instruktor ČZS)

Ovocnářství a včelařství
27. února 2013
Bohuslavice
Obecní úřad, Poštovní 119

1700 – 1900 hodin

• význam včel pro ovocnářství • základy včelařství
lektor: Karel Ostárek (instruktor Českého svazu včelařů, zahradník)

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

www.hlucinsko.eu/ovoce
na webu najdete
• kalendář a program kurzů • vzdělávací materiály • návody jak
úspěšně pěstovat ovocné stromy a keře • seznamy doporučených odrůd s fotografiemi • návody na zpracování plodů • regionální a osvědčené recepty • seznamy ovocných školek, prodejen, moštáren, palíren a dalších služeb spojených s ovocem •
ovocnářský kvíz • další užitečné informace
ovocnářský kvíz
Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než
polovinu otázek kvízu, který je dostupný i na webu projektu.
Losování výherců proběhne 28. listopadu a 17. března během
ovocnářských kurzů.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

