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ZAPROSZENIE
Lubuska Izba Rolnicza

organizuje szkolenie pn.

"Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych"

w ramach działania

"Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie"

objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Szkolenie odbędzie się

w dniach 20 - 21 listopada 2014 r. o godz. 9:30.

w Barze "Pod Lwem" w Połupi nie przy ul. Krośnieńskiej 1

Zapraszamy:

• Rolników, którzy planują założyć las oraz członków ich rodzin;

• Beneficjentów działania 5 "Zalesianie gruntów rolnych" Planu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 "Zalesianie gruntów rolnych oraz

zalesianie gruntów innych niż rolne" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013", którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członków ich rodzin;

• Posiadaczy lasów oraz członków ich rodzin.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe, zaświadczenie

o ukończeniu szkolenia oraz w każdym dniu szkolenia obiad i serwis kawowy.

Zgłoszenia proszę kierować do Biura lubuskiej Izby Rolniczej pod nr tel, 68 324 62 62 lub

e-mail: sekretariat@lir.agro.pl. Osoba do kontaktu: Pani Aneta Jędrzejko.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejnośĆ! zgłoszeń.
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Serdecznie zapraszamy!



Program szkolenia:

I dzień, godz. 9: 30. Zajęcia merytoryczne.

1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych

PROW (2004-2006, 2007-2013).

2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.

3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych

z produkcji rolnej.

4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych,

z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania.

5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi

służących do wykonywania poszczególnych zabiegów.

W przerwie - obiad.

II dzień, godz. 9.30 Zajęcia w terenie (prosimy o odpowiedni ubiór).
Zbiórka przy Barze "Pod lwem" w Połupinie (przejazd na tereny leśne autokarem)

1. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia

2. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia.

3. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej

rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego)

w różnych fazach rozwojowych.

Po powrocie - obiad w Barze .Pod Lwem".


