Garant odborného programu ČSOP: Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin pořádá:

Seminář k mapování a určování pozdních odrůd třešní
Program: 9.7.2015
8.00 sraz v Tachově u restaurace Česká beseda
8.00 - 12.00 prohlídka genofondové plochy v Tachově a přeurčení zde plodných odrůd třešní a višní
- návštěva lokalit s dříve vymapované v okolí Tachova
12.00 - 13.00 přestávka na oběd
14.00 - 18.00 návštěva genofondových ploch EC Meluzína RCAB
- návštěva lokalit s dříve vymapované v okolí Karlových Varů
*lektor exkurze – Ing. Zdena Koberová
cca 18.00 ukončení semináře v Karlových Varech

Program: 10.7.2015
10.00 sraz v Radnici u Synagogy
10.00 - 13.00 určování plodných odrůd třešní a višní v sadu v Radnici
cca 14.00 ukončení semináře v Radnici

V rámci semináře je plánováno
- určování vzorků pocházejících ze sběrů na exkursi
- určování vzorků dodaných řešiteli mapovacích projektů Ochrana biodiverzity
Dejte prosím vědět dopředu, zda do Tachova nebo do Radnice přivezete sebou vzorky třešní a kolik jich
eventuálně bude. Je to důležité abychom se Zdenou Koberovou domluvili, kdy se na ně podívá.

Organizační podrobnosti
Účastnický poplatek na seminář není vybírán.
Počet účastníků semináře je omezen na 10 osob. Přednost mají řešitelé projektů v rámci národního
programu Ochrana biodivesity a odborníci, kteří se orientují na danou problematiku. Účast dalších osob
prosím se mnou dopředu konzultujte na telefonu 777086620 nebo mailu: ec.meluzina@volny.cz
Přednostní místo na semináři mají Ti kdo svou účast ohlásí do 5.7. 2015.
V rámci semináře si účastníci zajišťují stravování a ubytování z vlastních zdrojů.
Pokud máte hezké ovoce z dobře určených stromů a chcete je vystavit, vezměte je sebou. Určitě pro ně
najdeme chvilku času 9. nebo 10.7.2015
Na setkání se všemi příznivci starých odrůd se těší
Martin Lípa

“Seminář je pořádán v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České
republiky s.p. a Ministerstvem životního prostředí. Seminář nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.“
http://biodiverzita.csop.cz
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