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V rámci Dne na ekofarmě pro střední a vysokou školu
bude připraven zábavně-vzdělávací okruh po farmě
– na každém stanovišti se účastníci dozví teoretické
informace a zároveň bude připravený jednoduchý
praktický úkol k danému tématu (např. určování
minoritních plodin, poznávání ptáků a ptačího
zpěvu, vyvěšení ptačích budek, ukázky
protierozních opatření apod.).

Stanoviště „Ornitologie a zemědělství“

V rámci tohoto stanoviště studenti zjistí, proč právě v zemědělské krajině dochází k největšímu
úbytku ptačích druhů, jaké jsou vhodné životní podmínky polních ptáků a jak je podpořit. Dále se
studenti dozvědí, jak polní ptactvo přispívá v regulaci škůdců polních plodin, co jsou to Ptačí
oblasti a naučí se zásady vyvěšování ptačích budek.

Stanoviště: Šetření s vodou a ochrana proti suchu a erozi:

V rámci tohoto tématu bude studentům vysvětleno, jakými způsoby může zemědělec pozitivně
ovlivnit vodní režim v krajině, předejít či snížit vodní deficit v půdě a zabránit erozi. Dále se dozví o
významu organické hmoty v půdě, osevního postupu, orbě po vrstevnici, erozi a suchu.

Stanoviště: Biologická a nechemická ochrana rostlin:
Studenti se dozví více informací o biologické ochraně rostlin, pěstování odolných, původních a
tradičních rostlin a šlechtění nových odrůd. Dále zjistí, jak významnou roli v biologické ochraně
rostlin hraje vyvážený osevní postup, agrotechnické zásahy a jejich načasování, redukující plevel a
škůdce, a jak lze využít přírodních zákonitostí.

Stanoviště: Rostlinná produkce se zaměřením na méně rozšířené plodiny:

Cílem tohoto tématu je obeznámit studenty s méně rozšířenými, minoritními plodinami, které jsou
pěstovány v režimu ekologického zemědělství. Dále budou seznámeni s produkcí polní zeleniny,
bylinek, s vinohradnictvím, s ovocnářstvím v intenzivním a extenzivním sadu.
Během programu bude k dispozici pití a malé občerstvení z místních surovin.
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