Doprovodný program výstavy Podzimní Zemědělec 2019
Čtvrtek 3. 10. 2019
10.00 - 10.30 Slavnostní zahájení
11.00 - 12.30 Přednáška - Ludmila Dušková a Jan Kopřiva
Téma: Choroby a škůdci letošního roku a jak jim předejít
Novinky v zeleninách
12.30 – 13.00 Hudební vystoupení
13.00 –14.00 Václav Větvička – „Jak jsme vymysleli den stromů a dřeva“ + autogramiáda
14.30 –15.00 Hudební vystoupení
Pátek 4. 10. 2019
10.00 - 10.30 Přednáška na téma zazimování bylinek
10.30. - 12.30 Hudební vystoupení skupiny POHODA
12.30 - 13.00 Komentovaná praktická ukázka osázení okrasné bedýnky
13.00 - 14.30 Hudební vystoupení skupiny POHODA
14.30 - 15.30 Přednáška zakladatele spolku Ekodomov a kompostování - pan Hodek
15.30 - 16.30 Hudební vysotupení skupiny POHODA
Program přednášky:
1. Úvod do problematiky degradace půdy
• ztráta organické hmoty,
• vodní eroze, větrná eroze,
• sucho,
• znečištění spodní vody
2. Role organické hmoty v půdě
• zásobárna živin a vody, mineralizace a imobilizace, zlepšení fyzikálních vlastností,
tvorba kapilár,
• mikrobiální aktivita – živá půda;
• 2 stará, ale čím dál aktuálnější videa
3. Přínos kompostování
• navrácení uhlíku do půdy,
• uzavřený cyklus,
• tvorba půdních agregátů,
• zadržování vody,
• kompost - domov pro mikroorganismy
4. Základní pravidla kompostování
• vzduch, voda, struktura, poměr C:N)
5. Co patří a nepatří do kompostéru
6. Průběh kompostování
• termofilní fáze, přeměnná fáze, dozrávání, překopávání kompostu,
• organismy v kompostu
7. Typy kompostérů
• ukázky,
• výhody x nevýhody
8. Možnost kompostování v bytě – vermikompostování
• vermikompostér, žížaly, žížalí čaj

9. Pomůcky na třídění bioodpadu
• koše a sáčky
10. Využití kompostu
• hnojení pokojových rostlin, podpora veřejné zeleně, výroba pěstebního substrátu,
čtverečkové záhony
11.30 - 13.00 Beseda s panem Hodkem na téma kompostování
Sobota 5. 10. 2019
9.30 – 13.00 STŘEDOČESKÉ DOŽÍNKY
9.30 – Přivítání starostou města Lysá nad Labem Karlem Otavou na náměstí
10.00 – Zahájení Středočeských dožínek
10.10 – Slavnostní vyhlášení Zemědělských hospodářů Středočeského kraje roku 2018
10.45 – Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Středočeský šupináč 2018“
10.50 – Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje roku
2019
11.00 – Hudební vystoupení BrassBand
11.30 – Taneční vystoupení krojovaného souboru Baráčníci z Lysé nad Labem
12.00 - 15.00 Hudební vystoupení BrassBand
11.50 – 13.15 Malá dechovka Kmochovka – Harmonie 1872 Kolín - venkovní plocha
Programem provází Jakub Kohák.
Neděle 6. 10. 2019
Hudební vystoupení DUO VINŠ
Zdroj: Výstaviště v Lysé nad Labem

