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Péče o zeleň v praxi
Založení a péče o květnaté louky
V Ökokreisu, Ottenstein 3, 3532 Ottenstein, Rakousko
Sraz účastníků: hlavní budova

Ve středu, 26. září 2018

©J.Brocks/ „Natur im Garten“

Péče o zeleň v praxi
Květnaté louky mají vysokou ekologickou hodnotu, šetří čas a náklady na péči
a jsou vhodné při klimatických změnách, neboť se etablují jen ty druhy, které
snesou převládající podmínky. Při tomto semináři budou zprostředkovány
praktické zkušenosti se zakládáním a péčí o trvalé louky a krátkodobé kvetoucí
plochy. Na programu bude rovněž téma přeměny trávníkových ploch na louky a
správná příprava půdy. Přednáška s náhledy realizací v terénu se koná pod širým
nebem na pozemku organizace Ökokreis v rakouském Ottensteinu.
Spolek „Natur im Garten“, Země Dolní Rakousko, Ökokreis a spolek Přírodní
zahrada zvou srdečně na tuto akci s náhledy ukázek realizací v terénu. Účast je
bezplatná. Prosíme o přihlášky na akci. Počet účastníků je z organizačních důvodů
omezen. Přednáška bude tlumočena (čeština/němčina). Doprava vlastní. V
případě potřeby jsme k dispozici ke zprostředkování spolujízdy z ČR do Rakouska
na místo konání.
Přeshraniční projekt Klimatická zeleň ATCZ142 je realizován s finanční podporou
EU v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Program
13:00 – 13:10

Uvítání
Starosta Gerhard Wandl, obec Rastenfeld
DIin (FH) Ute Blaich, jednatelka Ökokreis

13:10 – 14:30

Přednáška s náhledy realizací v terénu: Založení a péče o květnaté
louky Část 1
DI (FH) Christoph Fach

14:30 – 15:00

Pauza s občerstvením

15:00 – 16:30

Přednáška s náhledy realizací v terénu: Založení a péče o květnané
louky Část 2
DI (FH) Christoph Fach

Kontakt na pořadatele
Přírodní zahrada z.s.
Martina Petrová
martina.petrova@prirodnizahrada.eu
Více informací o projektu:
www.prirodnizahrada.eu/projekty
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Iniciativa Země Dolní Rakousko.

