Zaproszenie
Konferencja „drzewa moi przyjaciele” 7 czerwca 2019 roku
Miejsce - Radziejowice Pałac - Mszczonów szkółka drzew Grupy Drewsmol
7 czerwca - Konferencja poświęcona prawidłowej uprawie i ochronie drzew.
Architekt krajobrazu - poznasz nowe możliwości
Pracownik wydziału Ochrony Środowiska - jakie drzewa warto i można przesadzić.koszty przesadzenia
Właściciele i pracownicy szkółek drzew, sadownicy - nowości
Konferencja- godzina 9:00- okazja do spotkania praktyków i teoretyków. Osób którzy całe swoje życie
poświęcili pogłębianiu wiedzy oraz tych co dopiero zaczynają w tej branży się rozwijać.
1. Najczęstsze błędy przy sadzeniu drzew.
2. Dlaczego nasze przepisy nie chronią najcenniejszych taksonów.
Aktualne przepisy „Ochrona drzew w Polsce” mgr K.Gruszeck.
3. Jak udzielać gwarancji na sadzone drzewa.
4. Prezentacja książki „Poradnik dla mojego pracownika- sadzenie drzew” - książka autorstwa praktyka.
5. Instalacja do bezinwazyjnego sadzenia drzew w praktyce.
6. Balotowanie drzew - praktyczne porady.
7. Jakie drzewa i jak duże można posadzić.

Pokazy na szkółce - godzina 15:00
- Pokazy maszyn likwidujących chwasty w rzędach- przy użyciu pary wodnej.
Na pokaz zostanie sprowadzona z Niemiec specjalna maszyna do tego celu.
- Prezentacja największej maszyny w Polsce do wykopywania i balotowania drzew na szkółce.
- Elektryczna ładowarka dla sadownika,szkółkarza. Pokaz maszyny pracującej bez wydzielania spalin.
- Pokaz pracy ciągnika bezzałogowego- bez traktorzysty.
- Śladami teledysku „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło.
- Spotkanie z nestorami polskich szkółek z Lucjanem Gursztyn i Lucjanem Kurowskim.

Punktem kulminacyjnym będzie posadzenie sadzonki Dębu szypułkowego Quercus robur - Bartłomiej - potomka słynnego Dębu Bartek z Zagańca
Sadzenie drzewa dokonamy wspólnie z znaną aktorką Kamilą Baar Kochańską
Każdy z uczestników będzie miał możliwość własnoręcznie przesadzić drzewo na szkółce.

Udział w konferencji bezpłatny.
Obowiązuje zgłoszenie na adres konferencjadrewsmol@onet.pl
z podaniem nazwiska, imienia, instytucji oraz ilości osób pragnących uczestniczyć w spotkaniu.
Organizator:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej drewsmol

konferencjadrewsmol@onet.pl

Współpraca:
Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
Patron medialny - Zieleń Miejska

