
  

                                           
                                                        JARNÉ PREBÚDZANIE SADUJARNÉ PREBÚDZANIE SADU

WORKSHOPYWORKSHOPY

Budú trvať 3 dni, od piatka poobedia do nedele.Budú trvať 3 dni, od piatka poobedia do nedele.
Čakajú vás:Čakajú vás:
- prednášky a filmy týkajúce sa hlavnej témy workshopu- prednášky a filmy týkajúce sa hlavnej témy workshopu
- tvorivá a zaujímavá práca v sade i v ekocentre- tvorivá a zaujímavá práca v sade i v ekocentre
- exkurzia po sade s prednáškou- exkurzia po sade s prednáškou
Bližšie informácie o ubytovaní, stravovaní, podrobnejší rozpis plánovaných aktivít, ako aj Bližšie informácie o ubytovaní, stravovaní, podrobnejší rozpis plánovaných aktivít, ako aj 
presný dátum najbližšieho workshopu zverejníme minimálne 2 týždne pred jeho konaním.presný dátum najbližšieho workshopu zverejníme minimálne 2 týždne pred jeho konaním.

1.1. SPOZNAJME SVOJ POZEMOKSPOZNAJME SVOJ POZEMOK  
(marec, predbežne 22.-24. 3.)(marec, predbežne 22.-24. 3.)

Poznanie prírodných podmienok a vlastností nášho pozemku nám umožní všetky jeho 
špecifiká využiť v náš prospech, uľahčí nám výber druhov na výsadbu, ako aj správne 
rozvrhnutie rôznych prvkov na ňom.

Naším cieľom je naučiť vás:
- čo je podstatné všímať si v teréne a ako získať základné informácie a poznatky o svojom     
  pozemku
- aká dôležitá je poloha, svahovitosť pozemku či jeho orientácia voči svetovým stranám
- zhodnotiť vlastnosti pôdy
- na základe terénneho prieskumu funkčne rozčleniť pozemok
- ako a kde si sami nájdete o svojom pozemku veľa informácií

Praktické zručnosti:
- spoločne budeme na odlišných miestach sadu kopať pôdne sondy
- urobíme si orientačný sedimentačný test
- určíme si pH pôdy
- zinventarizujeme zeleň v sade

2.2. ZÁKLADY PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNOVANIA ZÁKLADY PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNOVANIA 

(marec, predbežne 28.-30. 3. alebo 29.-31. 3.)(marec, predbežne 28.-30. 3. alebo 29.-31. 3.)

Rôznymi permakultúrnymi prvkami vytvorenými v ovocnom sade získame ďalšie jedlé plody Rôznymi permakultúrnymi prvkami vytvorenými v ovocnom sade získame ďalšie jedlé plody 
nielen pre seba, ale aj pre mnohých živočíchov, ktorým navyše poskytneme životný priestor nielen pre seba, ale aj pre mnohých živočíchov, ktorým navyše poskytneme životný priestor 
a podporíme  tak  biodiverzitu.   Aby  to v ovocnom  sade alebo v záhrade  fungovalo  podľa a podporíme  tak  biodiverzitu.   Aby  to v ovocnom  sade alebo v záhrade  fungovalo  podľa 
prírodných   princípov,  musíme  vedieť,  ako vybrať pre  jednotlivé prvky  to  najvhodnejšie prírodných   princípov,  musíme  vedieť,  ako vybrať pre  jednotlivé prvky  to  najvhodnejšie 
miesto.miesto.

Všetci ste si všimli, ako sa dni čoraz viac predlžujúVšetci ste si všimli, ako sa dni čoraz viac predlžujú
a pomaly sa chystá príchod jari. S ňou sa v Novej a pomaly sa chystá príchod jari. S ňou sa v Novej 
Bošáci začnú naše prvé tohtoročné workshopy Bošáci začnú naše prvé tohtoročné workshopy 
organizované vďaka projektu na obnovu tradičného organizované vďaka projektu na obnovu tradičného 
hospodárenia v ovocných sadoch.hospodárenia v ovocných sadoch.



  

Naším cieľom je naučiť vás:Naším cieľom je naučiť vás:
- ako vybrať pre podmienky nášho sadu vhodné permakultúrne prvky, ktoré budeme vytvárať- ako vybrať pre podmienky nášho sadu vhodné permakultúrne prvky, ktoré budeme vytvárať
- princípy správneho rozvrhnutia permakultúrnych prvkov na pozemku- princípy správneho rozvrhnutia permakultúrnych prvkov na pozemku
- ako vybrať na výsadbu vhodné druhy stromov, kríkov i bylín- ako vybrať na výsadbu vhodné druhy stromov, kríkov i bylín

Praktické zručnosti:Praktické zručnosti:
- v teréne budeme navrhovať a vytyčovať   - slnečnú pascu- v teréne budeme navrhovať a vytyčovať   - slnečnú pascu
                      - spoločenstvo stromu (guild)              - spoločenstvo stromu (guild)
                      - kvetnaté pásy              - kvetnaté pásy

    - včeliu stienku    - včeliu stienku
- zamulčujeme vytýčenú výsadbu- zamulčujeme vytýčenú výsadbu

3.3. AKO ZVÝŠIŤ PRODUKCIU V SADE AKO ZVÝŠIŤ PRODUKCIU V SADE 

(prvá polovica apríla)(prvá polovica apríla)

Jedným    zo   spôsobov    zvýšenia    biodiverzity   i    produkcie   v   sade   je  pestovanie húbJedným    zo   spôsobov    zvýšenia    biodiverzity   i    produkcie   v   sade   je  pestovanie húb
a  vytvorenie  permakultúrnych prvkov z druhov  rastlín s jedlými plodmi. Pre začiatok sme sa  a  vytvorenie  permakultúrnych prvkov z druhov  rastlín s jedlými plodmi. Pre začiatok sme sa  
rozhodli    pre   pestovanie   drevokazných   húb  a výsadbu  živých  plotov   a  slnečnej pascerozhodli    pre   pestovanie   drevokazných   húb  a výsadbu  živých  plotov   a  slnečnej pasce
z jedlých kríkov.z jedlých kríkov.

Naším cieľom je naučiť vás:Naším cieľom je naučiť vás:
- rôzne spôsoby pestovania niekoľkých druhov drevokazných húb- rôzne spôsoby pestovania niekoľkých druhov drevokazných húb
- aké liečivé účinky majú huby a ako najlepšie ich spracovať a uskladniť- aké liečivé účinky majú huby a ako najlepšie ich spracovať a uskladniť
- kde a ako vysadiť na pozemku živý plot a slnečnú pascu- kde a ako vysadiť na pozemku živý plot a slnečnú pascu

Praktické zručnosti:Praktické zručnosti:
- očkovanie kolíčkov húb do klátikov a ich umiestnenie v sade- očkovanie kolíčkov húb do klátikov a ich umiestnenie v sade
- spoločne vysadíme -- spoločne vysadíme - živé plotyživé ploty
                         - slnečnú pascu                 - slnečnú pascu

4.    PODPORME NA NAŠOM POZEMKU VZŤAHY BLÍZKE PRÍRODE 4.    PODPORME NA NAŠOM POZEMKU VZŤAHY BLÍZKE PRÍRODE 

            (prvá polovica mája)(prvá polovica mája)

Podporením  vzťahov  blízkych  tým,  ktoré  fungujú  v prírode, dosiahneme v  našom  sade  Podporením  vzťahov  blízkych  tým,  ktoré  fungujú  v prírode, dosiahneme v  našom  sade  
alebo záhrade  rovnováhu,  ktorá  ochráni naše rastliny  pred    škodcami   a   zabezpečí  im   alebo záhrade  rovnováhu,  ktorá  ochráni naše rastliny  pred    škodcami   a   zabezpečí  im   
presne  to, čo  k  zdravému  rastu potrebujú.presne  to, čo  k  zdravému  rastu potrebujú.

Naším cieľom je naučiť vás:Naším cieľom je naučiť vás:
- ktoré rastliny zabránia prerastaniu tráv- ktoré rastliny zabránia prerastaniu tráv
- ktoré rastliny priťahujú užitočný hmyz a vtáky a ktoré odpudzujú škodcov- ktoré rastliny priťahujú užitočný hmyz a vtáky a ktoré odpudzujú škodcov
- ktoré rastliny vytvárajú najviac mulču- ktoré rastliny vytvárajú najviac mulču
- ktoré rastliny zhromažďujú živiny a ktoré obohacujú pôdu o dusík- ktoré rastliny zhromažďujú živiny a ktoré obohacujú pôdu o dusík

Praktické zručnosti:Praktické zručnosti:
- vysadíme  všetky  prvky, ktoré by  malo  fungujúce  spoločenstvo stromu obsahovať, teda       - vysadíme  všetky  prvky, ktoré by  malo  fungujúce  spoločenstvo stromu obsahovať, teda       
  všetky vyššie uvedené rastliny  všetky vyššie uvedené rastliny
- z kameňov a vetví vytvoríme úkryty pre živočíšnych pomocníkov- z kameňov a vetví vytvoríme úkryty pre živočíšnych pomocníkov

Projekt   SVK/SGP/OP5/Y2/CORE/2012/014     Projekt   SVK/SGP/OP5/Y2/CORE/2012/014     Nárat    k     tradičnému   a      trvaloudržteľnému hospodáreniu v ovocných sadoch ako Nárat    k     tradičnému   a      trvaloudržteľnému hospodáreniu v ovocných sadoch ako 
prostriedok zachovania biodiverzity v Bošáckej doline,prostriedok zachovania biodiverzity v Bošáckej doline, podporený vďaka programu Malých grantov GEF UNDP. podporený vďaka programu Malých grantov GEF UNDP.
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