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Výstava ovoce
rané odrůdy třešní
17.– 19. 6. 2021
Český svaz ochránců přírody srdečně zve všechny příznivce starých dobrých odrůd ovocných
stromů na výstavu věnovanou raným odrůdám třešní.

Program:
ČTVRTEK 17. 6. 2021
10.00 – zahájení výstavy
10.00–10.30 – přednáška: Zajímavé odrůdy třešní a višní v genofondové kolekci VŠÚO Holovousy (Prof. Dr. Ing. Boris Krška – kurátor genofondové kolekce)
Krátké představení méně běžných odrůd, uchovávaných v rámci Národního programu konzervace a využití genových zdrojů rostlin.
10.30–11.00 – přednáška: Péče o mladé výsadby ovocných stromů v době vegetace
(Ing. Martin Lípa – garant odborného programu ČSOP: „Oživení starých odrůd ovoce“)
Přehled aktuálních činností v alejích a sadech. Upozornění na úskalí jejich kvalitního provedení.
11.00–12.00 – komentovaná prohlídka a prostor pro média
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy, během této doby je pro zájemce připravena:
– prezentace: Přehled aktivit ČSOP pro záchranu starých odrůd
– prezentace: Rané odrůdy třešní v záchranných sortimentech – hlavní odrůdy a zajímavé mapové nálezy
– informace o vystavených odrůdách (Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Martin Lípa, Ing. Zdeněk Buzek)
– odborná poradna a určování odrůd (Ing. Zdeněk Buzek)
– konzultace projektů (Ing. Martin Lípa)
PÁTEK 18. 6. 2021
10.00–11.30 – zpracovatelský seminář: Konzervování ovoce pomocí kvasných procesů – ovocná vína
(Ing. Ladislav Černý – technolog kvasných procesů)
Kompletní zpracování ovoce na víno, příprava a vedení kvasu, ošetření a skladování výsledného produktu.
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–14.30 – zpracovatelský workshop: Konzervování ovoce pomocí kvasných procesů – destiláty
(Ing. Ladislav Černý – technolog kvasných procesů). Realizováno s finanční podporou MZe.
Příprava ovoce a vedení kvasu pro výrobu destilátu, ošetření a skladování výsledného produktu.
14.30–17.00 – volná prohlídka výstavy
– informace o vystavených odrůdách (Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Martin Lípa, Ing. Zdeněk Buzek)
– konzultace projektů (Ing. Martin Lípa)
– (pátek bez poradny a určování odrůd Ing. Zdeňka Buzka)
SOBOTA 19. 6. 2021
10.00–12.00 – volná prohlídka výstavy s celodenním programem (viz odpoledne)
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy, během této doby je pro zájemce připravena:
– prezentace: Přehled aktivit ČSOP pro záchranu starých odrůd
– prezentace: Péče o mladé výsadby ovocných stromů v době vegetace
– prezentace: Rané odrůdy třešní v záchranných sortimentech – hlavní odrůdy a zajímavé mapové nálezy
– informace o vystavených odrůdách (Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Martin Lípa, Ing. Zdeněk Buzek)
– odborná poradna a určování odrůd (Ing. Zdeněk Buzek)
– konzultace projektů (Ing. Martin Lípa)
Vstup na výstavu je zdarma. Poslední vstup na výstavu je v 16:30.
Na seminářích a přednáškách bude pouze 20 míst pro účastníky. Zaregistrujte si prosím místo na přednáškách a seminářích: katerina.strossova@csop.cz. Následně Vám e-mailem potvrdíme, zda na Vámi vybraný
termín máte rezervované místo. Zároveň prosíme o stornování registrace, pokud se nebudete moci na registrovaný termín dostavit. V případě, že bude návštěvní kapacita vyčerpaná, nebudeme moci vpustit do
přednáškových prostor nezaregistrované zájemce.
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