Workshop ekologického ovocinárstva
a záchrany starých a krajových ovocných odrôd

Správa z realizovanej aktivity
Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj zorganizovala zaujímavú aktivitu s názvom
Workshop ekologického ovocinárstva a záchrany starých a krajových ovocných odrôd. Táto
aktivita, nakoľko išlo o workshop, sa uskutočnila v areáli ovocného sadu v obci Nová Bošáca
(okres Nové Mesto nad Váhom) v sobotu 25.3.2017. Jednalo sa o extenzívne
obhospodarovaný ekologický sad. Sad slúži ako genofondová plocha na odber vrúbľov
starých a krajových odrôd pre verejnosť. V sade na nachádza 90 starých odrôd jabloní, 50
hrušiek, 18 odrôd čerešní a 12 odrôd sliviek.
Na začiatok podujatia privítal účastníkov regionálny koordinátor NSRV SR pre Trenčiansky
kraj, Ing. Andrej Milo. Poskytol základné informácie o národnej vidieckej sieti, definoval
podopatrenia PRV SR 2014-2020, ktoré sú zamerané na ovocné sady s hlavným zameraním
na podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov a podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj
malých poľnohospodárskych podnikov a operácie „Platby za udržanie ekologického
poľnohospodárstva“. Na záver poskytol informácie o pripravovaných výzvach z PRV SR 20142020 v roku 2017.
Lektor Ing. Ľudovít Vašš mapuje staré a krajové odrody ovocných drevín v rámci Európy už
viac ako 4 roky. Na začiatku svojej prvej prezentácie účastníkom prestavil históriu
ovocinárstva na Strednom Považí. Prezentoval skúsenosti s pestovaním ovocia bez použitia
chemických postrekov v systéme ekologického poľnohospodárstva. Účastníci workshopu si
mohli vyskúšať praktickú starostlivosť o mladú ovocnú výsadbu. Lektor v prípade potreby
priebežne upozorňoval na nesprávny postup. V rámci prezentácie sa rozoberala celková
starostlivosť o ovocný sad vrátane chovu hospodárskych zvierat, biologickej ochrany
a podpory užitočných organizmov v sade. Na príklade ošetrených aj neošetrených stromov
lektor vysvetľoval princípy rezu ovocných drevín. Poukázal na najčastejšie chyby a ich
následky nevhodne zapestovaných kotlovitých korún.
Súčasťou druhého bloku prezentácie lektora Ing. Ľudovíta Vašša boli praktické ukážky rôznych
spôsobov štepenia. Zaujímavou časťou prezentácie bola aj informácia o rôznych prvkoch zvyšujúcich
biodiverzitu v ovocnom sade, ako napríklad prítomnosť včiel, zvierat, budovanie hmyzdníkov,
ježníkov atď. Čo sa týka spracovania ovocia, stále sú v obľube tradičné a osvedčené spôsoby: sušenie
v hlinenej sušiarni alebo výroba lekvára v medenom kotli.
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