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Termín:  pátek, 19. srpna 2022, 19:00 – 21:00
Místo konání:  Hospoda Dobré, společenský sál

Program:

Farmářská škola a Asociace místních potravinových iniciativ
vás zvou na přednáškový večer za účasti odborníků z České republiky a Německa na téma agrolesnictví, silvopastevní systémy a extenziv-
ní ovocnářství zaměřené na staré odrůdy ovocných stromů.
Co je agrolesnictví? Je to pěstování stromů na zemědělské půdě při zachování zemědělské produkce. Silvopastevní systém je pěstování 
dřevin na trvalých travních porostech s chovem zvířat.
Co se na přednáškách dozvíte? Že díky zavedení agrolesnických a silvopastevních opatření lze dosáhnout zvýšení výnosů a diverzity 
pěstovaných plodin s využitím stávající mechanizace. Dozvíte se také, co jsou staré odrůdy ovocných stromů, proč má význam je vracet 
do krajiny a jak se o ně nejlépe starat. 
Proč mohou být pro vás poznatky užitečné? Zavádění agrolesnických a silvopastevních systémů je perspektivní z hlediska ekonomického 
a z hlediska podpory tzv. ekosystémových služeb.

Nicolas Haack je spoluzakladatel německé poradenské společnosti Triebwerk, která se zabývá návrhy a realizacemi agrolesnických projektů.
Dominik Grohmann se věnuje extenzivnímu ovocnářství, poradenství, realizacím a odborné péči o staré odrůdy ovocných stromů. 
Pomáhá lidem a obcím s realizacemi a následnou péčí o výsadby.
Tereza Humešová je výzkumná pracovnice odboru fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Přednášky jsou vhodné pro aktivní zemědělce, chovatele, zahrádkáře, obecní zastupitele ale i pro běžné občany.

Seminář bude plně překládán do českého jazyka 
a bude pro účastníky bezplatný.

19:00 Představení témat a řečníků
19:15 – 19:45 Nicolas Haack – Úvod do různých forem agrolesnických a silvopastevních metod a praktické 
 příklady realizací. Představení výsledků výzkumů zkoumající výnosy v agrolesnictví.
19:45 – 20:15 Dominik Grohmann – Význam starých odrůd ovocných stromů v krajině a v jídelníčku,
 výběr materiálu, pravidla zakládání výsadeb a kritéria následné péče.
20:15 – 20:30 Tereza Humešová – Představení agrolesnického projektu Michovky, 
 VÚKOZ v.v.i. Průhonice.
20:30 – 21:00 Otázky a diskuse
21:00 Zakončení

  Agrolesnické a silvopastevní metody, 
návrat starých odrůd ovoce do krajiny


