Biocont Laboratory spol. s r.o. a Ovocnářské družstvo Brno
s podporou Ministerstva zemědělství
zvou zájemce na odbornou akci
Představení projektu

UKÁZKOVÝ EKOLOGICKÝ SAD
Místo a čas konání: 14.8.2018, 9:30. Dopoledne přednášky v restauraci U Volejníků (Ostopovice u Brna), odpoledne návštěva experimentálního sadu Brno-Bohunice.

Cílem projektu je založení a provoz modelového sadu hospodařícího v režimu certifikovaného ekologického zemědělství.
Hlavní smysl projektu spočívá v demonstraci možnosti intenzivní ekologické produkce jablek v podmínkách ČR. Projekt je
tříletý a byl zahájen v roce 2017. Účastníci
budou seznámeni s průběhem a s výsledky projektu v roce 2018.
Součástí projektu je komplexní poradenství poskytované ze strany BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. v oblasti ochrany
ovoce během sezóny. V klíčových obdobích jsou problémy konzultovány s poradcem ze zahraničí. Využívány jsou nejnovější poznatky za současného dodržování
právních předpisů EU pro ekologické zemědělství.
Kromě ochrany proti škodlivým činitelům je pozornost věnována i otázce výživy sadů v ekologickém režimu. Důležitým
prvkem je také podpora funkční biodiverzity, která se uskutečňuje výsevem a údržbou kvetoucích pásů v meziřadí za účelem
přirozené regulace škůdců.
Projekt zahrnuje pořádání seminářů pro
ovocnářskou veřejnost, kde jsou prezentovány dosažené výsledky a zkušenosti získané v průběhu vegetace. V letošním roce se
odborný seminář uskuteční v úterý 14.8.
2018. Zahájení je v 9:30 v restauraci U Volejníků (Ostopovice) s pokračováním v experimentálním sadu.

Program semináře
Čas

Přednášející

Organizace
Ovocnářské
družstvo Brno

9:30 - 9:45

Karel Blaha

9:45 - 10:05

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

10:05 - 10:20

Ing. Tereza Musilová

10:20 - 10:45

PŘESTÁVKA
A OBČERSTVENÍ

BIOCONT
LABORATORY spol.
s r.o.
Ministerstvo
zemědělství

Téma
Praktické zkušenosti s
ekologickým pěstováním
ovoce
Jaká byla letošní sezóna v
ochraně jabloní?
Představení hlavní
myšlenky projektu

Landwirtschafts
Zásady ochrany a výživy
Kammer Steiermark,
ovoce v ekologické produkci
Rakousko
BIOCONT
Úloha výsevů kvetoucích
LABORATORY spol. bylin a jejich management
s r.o.

10:45 - 11:45

Mgr. Karl Waltl

11:45 - 12:15

Ing. Štěpán Hluchý

12:15 - 12:30
12:30 - 13:15
13:30 - 15:00

DISKUZE
Oběd
Návštěva sadu Starý Lískovec s komentářem K. Waltla

Navigace: 1=Restaurace U Volejníků, Školní 20, Ostopovice, 2= Vjezd do sadu z ulice Lány, Brno-Bohunice
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Kontaktní osoba: Vladan Falta, tel. 733 522 664, falta@biocont.cz
Přihlášky zasílejte e-mailem nebo telefonicky do 10.8.2018. Kapacita akce je omezena na 50 účastníků.
Seminář se uskuteční za jakéhokoliv počasí.

Těšíme se na Vaši účast!

