• Komplexní kurz zaměřený zejména na vzdělávání aktivně hospodařících zemědělců v oboru agrolesnictví. • Skládá se z teoretických přednáškových hodin (celkem 16 výukových hodin ve dvou celodenních akcích), praktických exkurzí (celkem 28 výukových hodin rozložených do
čtyř celodenních akcí) a přípravou a prezentací agrolesnického projektu (6 hodin). • Kurz je zaměřen na teorii a praxi pěstování stromů na zemědělské půdě v kombinaci s pěstováním plodin a chovem zvířat. • Zakončený přípravou vlastního agrolesnického projektu a certifikátem.

Kurz na téma agrolesnictví v ČR

ZAKLÁDÁNÍ A MANAGEMENT AGROLESNICKÝCH SYSTÉMŮ
Kdy: 31.3.– 5.5.2017 (celkem sedmidenní kurz, vždy v pátek nebo čtvrtek)
Kde: ČZU v Praze + exkurze
Seminář je finančně podpořen Programem rozvoje venkova (SZIF) ve výši 85%, účastnický poplatek činí 1 800,-Kč/os. Pro více informací a
přihlášení na kurz (kapacita 25 účastníků) kontaktujte: Ing. Soňa Kajzrová, kajzrova@ftz.czu.cz, tel: 604 256 079

Pořádající organizace:
Česká zemědělská univerzita
v Praze, Český spolek pro
agrolesnictví, Výzkumný ústav
Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví v.v.i.,
Mendelova Univerzita v Brně,
Etnologický ústav Akademie
věd ČR

Témata hlavních přednášek (31.3. a 7.4.):
• Co je agrolesnictví a jeho možnosti v ČR? - vymezeni, definice a klasifikace, příklady tradičních systémů z ČR a Evropy, potenciál v ČR (Bohdan
Lojka, ČZU v Praze)
• Management agrolesnických systémů – příprava projektu, výsadba a ochrana stromů, péče o dřeviny (Daniel Preininger)
• Historické kořeny agrolesnictví v Česku – agrolesnictví tu bylo již dávno (Jana Krčmářová, EÚ AV ČR)
• Silvopastorální agrolesnictví - stromy a chov hospodářských zvířat (Radim Kotrba, ČZU v Praze a VÚŽV Praha Uhříněves)
• Moderní agrolesnické systémy na orné půdě (Antonín Martiník, Mendelu Brno)
• Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a možnosti jejich využití v agrolesnictví (Jan Weger, VÚKOZ, v.v.i. Průhonice)
• Ekologické aspekty pěstování dřevin na zemědělské půdě (Jakub Houška, ČZU v Praze)
• Permakultura v agrolesnictví (Jaroslav Svoboda)
• Legislativa v agrolesnictví
Exkurze: • VÚKOZ, v.v.i . Průhonice- Porosty a pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě (13.4.) • Miskovice u Kutné Hory- silvopastorální agrolesnictví (13.4.) • České středohoří, Černčice- obnova pasených sadů a údržba krajiny (21.4.) • Bílé Karpaty - tradiční agrolesnictví
(pasené a polní sady) (27.– 28.4.)
Zakončení kurzu: Příprava a prezentace vlastního agrolesnického projektu (5.5.)

