Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
ve spolupráci se spolkem BioSad si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
dovolují pozvat na odbornou zahraniční exkurzi v členských státech Evropské unie (Německo,
Dánsko, Švédsko, Finsko) konanou od 3. do 8. září 2019

Sdílení znalostí a šíření inovací z evropského prostoru tržního
ovocnářství
Cílem akce je zprostředkovat účastníkům zahraniční zkušenosti s realizací politiky rozvoje venkova
v ovocnářském sektoru se zaměřením na pěstování kvalitního a zdravotně nezávadného ovoce
a uplatňování různých přístupů rozvoje ekologicky zaměřených systémů pěstování ovoce včetně
transferu výsledků výzkumu technologií ekologického zemědělství do praxe a zavádění inovací.

PROGRAM EXKURZE
1. den (úterý 3. září 2019)
 Odjezd z nástupních míst (ve 3:00 z parkoviště v ulici Hněvkovského 587/39a, 617 00 Brno
nebo v 6:00 z parkoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06
Praha).
 Přejezd do Odense v Dánsku, po cestě návštěva Julius Kühn-Institut (www.julius-kuehn.de)
v Pillnitzu, kde se provádí novošlechtění odrůd jabloní, třešní a višní – témata exkurze:
prohlídka selekčních a pokusných ploch, perspektivní odrůdy ovocných druhů odolných proti
chorobám vhodných pro ekologickou produkci.
 Nocleh v Odense.
2. den (středa 4. září 2019)
 Dopoledne návštěva největšího evropského pěstitele šípků Hyben Vital ApS (www.hybenvital.com) v Tullebølle – témata exkurze: pěstování a kultivace plodiny, množení, možnosti
zpracování dužniny, využití oleje ze semen pro humánní i krmivářské využití, vývoj
specializované mechanizace.
 Odpoledne přejezd do Švédska a návštěva Švédského pomologického výzkumného centra
(www.stenestadpark.se) v Stenestadu – témata exkurze: introdukce nových druhů ovoce,
bobulovin a ořechů s přidanou hodnotou, vývoj zdraví propagujících výrobků z ovocných
a bobulových odrůd vyšlechtěných a testovaných ve středisku, hodnocení starých a tradičně
pěstovaných ovocných a bobulových kultivarů. Budou představeny tradiční i nové odrůdy
ovocných druhů s vysokým obsahem nutričně významných látek pro pěstování v podmínkách
ČR.
 Nocleh v Jöngköpingu.
3. den (čtvrtek 5. září 2019)
 Odjezd do Finska (souostroví Alandy).
 Přejezd trajektem na Alandy a nocleh v Mariehamn.
4. den (pátek 6. září 2019)
 Dopoledne návštěva obchodního a technologického sdružení 120 zemědělských subjektů
finské provincie Alandy Ålands Trädgårdshall (www.ath.ax/en) v Jomole – témata exkurze:
poradenství, posklizňová úprava, skladování a marketing v rámci sdílených služeb.

 Odpoledne návštěva podniku zaměřeného na pěstování jablek a výroby jablečných vín
a destilátů Tjudö vingård (www.smakbyn.ax/branneri/) – témata exkurze: vývoj nových
produktů a rozvoj agroturistiky.
 Nocleh v Mariehamnu.
5. den (sobota 7. září 2019)
 Dopoledne návštěva dalších výsadeb pěstitelů a zpracovatelských podniků ze sdružení Ålands
Trädgårdshall.
 Odpoledne přejezd trajektem zpět do Švédska a nocleh v Jöngköpingu.
6. den (neděle 8. září 2019)
 Návrat do Prahy a Brna, příjezd v pozdních nočních hodinách.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O EXKURZI
Organizační zajištění programu exkurze a doprava klimatizovaným dálkovým autobusem je hrazena
z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Ostatní náklady účastníků (zejména stravování, ubytování, vstupné do objektů příp. další náklady)
jsou financovány mimo zdroje Celostátní sítě pro venkov a účastníci si je budou hradit sami
z vlastních prostředků přímo na místě.
Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí.
Další upřesňující informace dostanou účastníci exkurze e-mailem od odborného garanta exkurze
Ing. Radka Vávry, Ph.D., předsedy spolku BioSad.
Případné dotazy a registrace směřujte na e-mail jaroslav.novotny@szif.cz nebo tel. č. 731 193 811.
Na exkurzi Vás srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zveřejněny na www.szif.cz“.

