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ZADEVA:

TEČAJ USPOSABLJANJA OŽIVITVENE REZI VISOKODEBELNIH
SADNIH DREVES (VSD)

Visokodebelna sadna drevesa in travniški sadovnjaki so del tradicionalnega izgleda kulturne
krajine. So eden najbolj pestrih življenjskih prostorov v kmetijski kulturni krajini. Z visokimi
krošnjami dreves ustvarjajo značilno podobo številnim podeželskim naseljem, prispevajo pa tudi
k ugodni mikroklimi bivalnih okolij. Veliko visokodebelnih sadnih dreves je neoskrbovanih in tako
prepuščenih propadanju. Z namenom zmanjšanja izmenične rodnosti, izboljšanja kakovosti in
količine plodov, moramo izvajati oživitveno rez. Oživitvena rez pomembno vpliva tudi na
oblikovanje krošenj visokodebelnih sadnih dreves. Največkrat se oživitvena rez ne izvaja zaradi
fizične zahtevnosti dela (višina dreves) in pomanjkanja ustreznega znanja.
Kljub številnim aktivnostim z namenom ohranjanja visokodebelnih sadnih dreves v zadnjih letih,
ostaja še vedno veliko dreves neoskrbovanih. Zato v okviru aktivnosti pri izvajanju projekta
pobude Skupnosti INTERREG III/A Sosedskega programa SL-MA-HR z naslovom
»Visokodebelni travniški sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti in estetske
vrednosti krajine« organiziramo dva tečaja usposabljanja oživitvene rezi visokodebelnih
sadnih dreves. Namen tečajev je usposobiti določeno število ljudi za oživitveno rez
visokodebelnih sadnih dreves. Udeleženci tečaja bodo pridobili teoretično in praktično znanje ter
po uspešno opravljenem preizkusu znanja pridobili tudi potrdilo o usposobljenosti. Na ta način
bo udeležencem posredno omogočeno, da bodo izvajali oživitveno rez vsem zainteresiranim
lastnikom visokodebelnih sadnih dreves. Na tečajih bo prav tako predstavljeno potrebno in
ustrezno orodje za izvajanje oživitvene rezi. Pri prijavi bodo imeli prednost prijavitelji z
dokončano poklicno oz. srednjo kmetijsko šolo.
En tečaj rezi smo že izvedli v aprilu 2006 na območju občine Brežice. Drugega pa bomo letos
spomladi na območju Dolenjske in Bele krajine. Tečaj je dvodnevni. Prvi dan je namenjen
teoretičnemu izobraževanju in praktičnemu usposabljanju, drugi dan (z določenim časovnim
zamikom) pa preizkusu znanja (teoretičnemu in praktičnemu).

Vabimo vse zainteresirane, da se prijavijo na
2. tečaj oživitvene rezi visokodebelnih sadnih
dreves, ki se bo izvajal na območju Dolenjske in
Bele krajine v mesecu februarju.
Za podrobnejše informacije in prijavo lahko pokličete na telefonsko številko
07/373 05 97 (Tatjana Kmetič Škof) najkasneje do četrtka, 01.02.2007.

Strokovni vodja projekta:
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Zavod RS za varstvo narave, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje in Hrvatski zavod za poljuprivrednu savjetodavnu službu.
Funkcionalni vodja projekta: mag. Zdenka Kramar, zdenka.kramar@gov.si, tel. + 386-7373-05-70.

