Pozvánka na odbornou exkurzi
Sdružení Biosad vás zve na jedno-denní zájezd do Rakouska se zaměřením na
management půdy.
Termín: 30. srpna 2017
V rámci exkurze navštívíme:
-

Ovocné školky Baum u. Rebschule Schreiber KG (https://www.schreiberbaum.at) v Poysdorfu. Navštívíme zde výsadby meruněk a uvidíme management
půdy v praxi.

-

Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství Bio Forschung Austria
(http://bioforschung.at/) ve Vídni. Provede nás Dr. Wilfired Hartl, který se
dlouhodobě věnuje půdě. Je spoluautorem směsí pro osetí meziřadí trvalých
kultur. Program bude zaměřen na management půdy. Proběhne také praktická
ukázka kořenů rostlin v „kořenové aréně“.

-

V případě dostatku času bude program doplněn o návštěvu prodejny biopotravin
ve Vídni nebo vinařství po cestě.

Předběžná cena exkurze 700 Kč zahrnuje dopravu autobusem z Brna a Mikulova. Členům
Biosadu bude poskytnut příspěvek ve výši 250 Kč na osobu (max. 2 osoby za podnik).
Oběd, který bude zajištěn v restauraci, si hradí každý sám (odhad do 25 EUR).
Doporučujeme sebou do autobusu pití a svačinu na celý den.

Ovocné školky Baum u. Rebschule Schreiber KG

Kořenová aréna v Bioforchung Austria

Dr. Wilfried Hartl

Časový harmonogram zájezdu:
 Sraz 6:45 v Brně u obchodu Lidl na ulici Hněvkovského 700/65b. Parkování bude
zajištěno u firmy Ovinex. Na parkviště se odbočuje těsně před železničním mostem (směr do
centra). Poté rovně po úzké silnici a po cca 100 metrech do prava. Parkoviště je panelová plocha.
Autobus bude čekat v ulici K Povodí.

 7:00 Odjezd
 8:00 Odjezd z Mikulova od benzinové stanice MOL

 8:30 Návštěva ovocných školek v Poysdorfu
 12:00 – 13:00 Oběd v restauraci za Vídní.
 Od 13:00 Návštěva v Bio Forschung Austria
 Doplňkový program v případě, že bude čas.
 18:00 – 19:00 Předpokládaný návrat do Mikulova a Brna.
Přihlášku prosím posílejte nejlépe e-mailem na psota@biocont.cz a biosad@atlas.cz. Nebo
telefonicky na číslo 733 522 664 (Václav Psota) nebo 737 603 151 (Radek Vávra).

