Svaz zakládání a údržby zeleně
VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

VÝSADBA STROMŮ, POVÝSADBOVÁ A DOKONČOVACÍ PÉČE
18. února 2020
OTEVŘENÁ ZAHRADA NADACE PARTNERSTVÍ, ÚDOLNÍ 33, Brno
přístavba pasivního domu, vchod C, 1. patro.

Seminář je určen pro zahradnické realizační firmy,
pro pracovníky státní správy a samosprávy, projektanty, pedagogické pracovníky

Lektor: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. (JENA)
Po studiu Vysoké školy zemědělské v Brně, oboru Zahradnická výroba nastoupil v roce 1991 jako technik v Botanickém ústavu ČSAV
v Praze. V letech 19921994 pracoval v Koniferových školkách
v Žehušicích jako vedoucí oddělení. Od roku 19941998 byl vedoucím okrasných školek firmy Jena v Úholičkách. Od roku 19982012
působil jako učitel odborných předmětů na VOŠZa a SZaŠ Mělník.
V současné době působí u soukromé zahradnické firmy JENA.

Obsah semináře:
Kvalitativní požadavky na rostlinný materiál: Velikostní kategorie – třídění, školkařské výpěstky a
jejich tvary, hodnocení kvality sazenice dřevin – kořenový systém, kmen, koruna, kontrola a převzetí
Přeprava, skladování a manipulace se stromy
Zabezpečení příznivých stanovištních podmínek pro dřeviny: Příprava terénu, výsadbové jámy, přebytečná podzemní voda v půdě
Výsadba dřevin: Doba výsadby, příprava a úprava sazenic před a při výsadbě, zásady řezu podzemní
části a nadzemní před (po) výsadbě, předvýsadbové ošetření
Postup výsadby: Výsadba prostokořenného stromu, výsadba stromu s balem, výsadba stromu pěstovaného v kontejneru nebo v jiném obalu, výsadba lián, keřů, kotvení dřevin, ochrana nadzemní části
Dokončovací péče/ Rozvojová a udržovací péče/ Zjišťovací příčin poškození a úhynu

Vložné: 1 450 Kč + 21 % DPH
1 050 Kč + 21 % DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně včetně členů
odborné sekce Mladý zahradník

Registrace na www.szuz.cz do 5. února 2020
Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně.

Časový harmonogram semináře:
09.45–10.00 Registrace účastníků
10.00–12.30 I. výukový blok
-------------------------------------------------------------12.30–13.30 Přestávka na individuální oběd
--------------------------------------------------------------13.30–15.00 II. výukový blok
15.15–16.30 Prohlídka výsadeb uličních stromořadí s odborným výkladem lektora

http://www.otevrenazahrada.cz/getmedia/a6213865-619e-4efe-b330-2b117e87729e/Otevrenazahrada_Jak-se-k-nam-dostat.aspx
Pěšky: Od hlavního nádraží cca 1,5 km, 20 minut.
MHD: Do areálu se dopravíte od nádraží tramvají č. 4 (směr Nám. míru) s výstupem na zastávce Obilní trh. Cesta tramvají trvá přibližně 10 min. Odtud se areál nachází do 50 m (oranžová cedule Otevřená zahrada).
Autem: Pro pohodlné a bezstarostné zaparkování doporučujeme využít jedno z nejbližších veřejných
placených parkovišť vzdálených do 10 min chůze.

