
Přihlášení Organizační informace   

Impresum 

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt  

Veřejnoprávní nadace Svobodného státu Sasko 

Riesaer Straße 7, 01129 Dresden 

Přihlásit se můžete mailem nebo faxem na formuláři přihlášky:  

 

E-mail: Poststelle.adl@lanu.sachsen.de 

Fax: +49 351 81 41 66 66 

Na našich internetových stránkách naleznete informa-

ce o účastnických podmínkách Akademie Saské zem-

ské nadace příroda a životní prostředí a o dalších 

akcích.  

Hier QR-Code 

der VA 

   

 

 

  Hier Bild einfügen 

Kontakt  

Katrin Weiner 

E-mail:  Katrin.Weiner@lanu.sachsen.de  
Telefon: +49 351 81 41 6609 

Místo konání akce 

Nadace "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" 

Pátek a sobota: Slavnostní sál / Zámek/Schloss 02953 Bad 

Muskau  

Neděle: Oranžerie,  

www.muskauer-park.de  

Příjezd:  

viz www.muskauer-park.de/besuch/#anfahrt 

Možnosti parkování:  

Zpoplatněné návštěvnické parkoviště pro osobní automobily a 

zájezdové autobusy se nachází na nábřeží Nisy Neißedamm. 

Návštěvníci nechť sledují značení směrem k parku Muskauer Park 

(resp. Fürst-Pückler-Park Bad Muskau). 

Ubytování: 

Ubytování si musí účastníci zajistit a hradit sami.  

Účastnické podmínky 

Účastnický poplatek činí 30 € Nápoje při konferenci a svačina 

budou poskytnuty bezplatně. Oběd si hradí každý účastník sám. 

Přihlášení na tuto odbornou akci, která se koná 30.09.2022, je 

bezpodmínečně nutné.  

Akce bude realizována dle aktuálně platných hygienických předpi-

sů. Nejméně bude nutné provést před zahájením akce samotest na 

Covid 19. Žádná účast v případě příznaků nachlazení. Pokud ne-

budou moci být dodrženy minimální rozestupy je nutné zakrytí úst a 

nosu (rouška/respirátor). 

  

 
Středoevropské pomologické 
dny 

 

Akce č. F 14/22 

 

30.09. až  02.10.2022 

Fürst-Pückler-Park Bad Muskau 

Online-Anmeldung:  
https://www.lanu.de/vq7 
 
 
 
Veranstalter: 

 

Tento leták je vytisknut na 100% recyklovaném papíře  



V září probíhají již tradičně Středoevropské pomologické 
dny v Bad Muskau, které organizují Sächsische Lan-
desstiftung Natur und Umwelt (Saská zemská nadace 
příroda a životní prostředí), pomologický spolek Pomolo-
gen-Verein e.V. skupina Sasko a nadace Fürst-Pückler-
Park s podporou polských a českých partnerů. 

Centrálním tématem pomologických dnů 2022 je výměna 
zkušeností v oblasti vhodnosti odrůd a podnoží s ohle-
dem na klimatickou změnu a s ní spojených měnících 
podmínek na lokalitách. Těšíme se na příspěvky 
z různých spolkových zemí a z Česka.  

Pro nováčky mezi námi proběhne na přání v návaznosti 
na poslední přednášku teoretický úvod do pomologické-
ho určování. Den skončí individuální výměnou zkušenos-
tí o ovocných odrůdách a společného určování, při nichž 
mohou i nováčci získávat nové zkušenosti. 

V sobotu dopoledne bude možnost navštívit v rámci malé 
exkurze stromovou školku v parku Fürst-Pückler-Park na 
polské straně. 

V sobotu od 14 do 17 hod. a v neděli od 10 do 17 hod. 
probíhne v oranžerii parku velká výstava odrůd. Nášvěv-
níci si mohou nechat určit odrůdy, irůzné odrůdy a ovoc-
né produkty ochutnat a nechat si poradit odborníky v 
otázkách všech témat extenzivních sadů a ovocných 
odrůd. 

Souběžně s tím proběhne v sobotu od 10 do 19 hod. a 
v neděli od 10 do 18 hod. malé tržiště s regionálními 
produkty, kávou, koláči a hudbou. 

  

  

  

 

 

Pátek, 30. 09. 2022, zámek - slavnostní sál 

  

10:00 Přivítání a zahájení 

 Katrin Weiner,  

 Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt  

 Martin Rech, Pomologen-Verein e.V.  

10:10 „Jablečná galerie“ - 25 let pokusů dostat „staré 

 odrůdy“ na trh - Jsou staré odrůdy v hodné pro 

 dnešní klimatické podmínky a způsoby pěstování? 

 Thomas Bröcker, pěstování ovoce, Frankfurt-Oder  

11:00 Klimatické extrémy a nárůst výskytu invazivních 

 ovocných škůdců a  

 Možné aspekty při nové výsadbě ovocných stromů 

 s ohledem na klimatickou změnu 

 Reimer Esselborn, ovocná školka, Osterbruch 

12:30 Oběd (rezervace míst v Il Confine) 

14:00 Staré odrůdy na vysokokmenech – naše zkušenosti  

 Klaus Schwartz, Pomologen-Verein 

14:45 Šlechtitelské pokroky u extenzivního ovoce –  nové 

 odrůdy na vysokokmenech 

 Christoph Mann, LPV Oberes Vogtland  

15:30 Přestávka na kávu 

16:00 Aktivity v souvislosti s novou sítí Genpool 

 a  Představení zajímavých odrůd z mapování v 

 Česku 

 Martin Lipa, EC Melucina R.A.B. 

Následně na přání nových účastníků a účastnic: 

17:30 Malý teoretický úvod do určování jádřin 

 Holger Weiner, Servisní místo pro extensivní 

 ovoce 

pro všechny  

 Určování vzorků účastníků, výměna zkušeností a 

 nácvik pomologického určování 

Večeře - individuálně 

Konec prvného dne kolem 21:00 hod. 

Sobota, 01.10.2022  

10:00 Exkurze do školky v mužákovském parku na 

 polské straně 

 Klaus Schwartz (Pomologen-Verein) 

 Astrid Roscher (Fürst-Pückler-Park) 

 

Sobota 01.10.2022., od 14 do 17 hod. 

a 
Neděle, 20. 09. 2020 od 10 do 17 hod. 

Oranžerie parku Fürst-Pückler-Park 

 veřejná výstava odrůd a poradenství 

 určování odrůd a ochutnávka  

 malé tržiště 

Pomologické dny - program Pomologické dny - program Pomologické dny - program 


