
Kanada 2018 

Návšteva ovocinárov SR a ČR v Kanade – 
provincia Ontário 

20. – 31. August 2018 



Kanada má: 10 provincií a  3 teritóriá 
 
Ontário je rozlohou druhá najväčšia 
provincia v Kanade,  žije tu 12 mil. ľudí, čo je 
38%  celej kanadskej populácie. 
Provincia bohatá na  možnosti cestovania po 
veľkých mestách, prírodných oblastiach a 
kultúrnych inštitúciách. 
Ontário leží vo východnej  časti Kanady, kde 
susedí s provinciou Québec. 
Na juhu susedí s USA, kde hranica je po celej 
dĺžke tvorená jazerami a riekami. 
Na západe provincia susedí s provinciou 
Manitoba a na severe je hranicou Hudsonov 
a Jamesov záliv.  





Ovocinárstvo v provincii Ontário 

• Ontário v preklade znamená “nádherné jazero”.  

• V roku 1920 tu vznikla odroda zimná odroda jablone Ontário,  
ktorá je dnes rozšírená po celom svete. Bola vyšľachtená Ch. 
Arnoldom a do pestovateľskej praxe zavedená v roku 1882. Pre 
svoju chuť  sa používala najmä  do koláčov.  

• V súčasnosti sa pestuje v provincii asi 20 odrôd jabloní na ploche 
16 tisíc akrov (1 aker = 0,4046 ha).  

• Hlavná produkčná plocha sa nachádza pozdĺž  pobrežia  jazier 
Ontário, Erie a Hurónske a zátoky Georgiana. Tieto jazerá 
vytvárajú ideálne prostredie pre pestovanie jabĺk.  

      

 

 



Produkčná plocha jabloní v  provincii 



PROGRAM  ODBORNEJ EXKURZIE 

20. august 2018  Ontário – Toronto/Niagara Falls navštívená 
oblasť  

Príchod do Toronta, stretnutie účastníkov so zástupcom 
AgriToursCanada Inc. Richardom Buckom a Viliamom Zvalom 
zástupcom Perennia  Nové Škótsko. 

 21. August 2018  Niagara Falls – Vineland – Beamsville  

Vineland Research and Innovation Centre – Výskumné 
a inovačné centrum Vineland pre ovocie, zeleninu a vinič. 

Cherry avenue farms - Tom Moyer farm - farma na čerešne, 
broskyne a zeleninu   

Skylon Tower prehliadka veže v meste Niagara Falls  

 



22. august 2018  – Niagara Falls –Niagara-on-the-Lake – Niagara Falls  
Jan Prins Inc. - firma holandského majiteľa na produkciu rezaných 
kvetov: limonka, pivoňky, amarylis.  
Asociácia pestovateľov hrozna  
Farma vinohradov Elenor a Matthiasa . 
Prehliadka historického mesta Niagara-on-the-Lake,  
Wayne Gretsky’s Winery and Craft Distillery – návšteva múzea W. 
Gretzkeho spojená s degustáciou vína  a whisky.  
23. august 2018 – Niagara Falls 
Niagarské vodopády, plavba člnom Hornblower Boat po rieke,  
IMAX Theatre – film o príbehu objavenia Niagarských vodopádov  
Niagar park, Botanická záhrada, Pavilón motýľov 
Wirpool areo prevoz nad riekou Niagara  
 



24. august 2018 – Niagara Falls – Vineland – Port Dover - Simcoe  
Edgewood orchard  farm, broskyne, nektarinky, čerešne, hrušky,  
piata generácia farmárov  
Blueberry Knoll Berry farm – nemecký farmár,  čučoriedky, maliny, 
samozber 
Norfolk Fruit Growers Association Simcoe,  Fruit Packing - baliareň 
ovocia,  
25. august 2018 Simcoe Region - Simcoe   
Meadow Lynn Market Garden – rodinná ekologická farma  na 
jahody, zeleninu, proso, chov hydiny, dobytku 
Schuyler Farms Limited – farma, pestuje rôzne plodiny:  ovocie,  
strukoviny, olejniny aby optimalizovali diverzitu krajiny  i svojej 
výroby.  
 



26. augusta 2018 – Simcoe - Woodstock – Kitchener 
St. George  Brantview Family Orchard, ôsma generácia holandských 
farmárov, farma produkuje čerstvé ovocie,  jablkové maslo a cider 
s rôznymi príchuťami.  
 Apple Land Station Thorndale, Realizujú  samozber, zábavné aktivity 
tzv „funny farm“ , zvieratá, výroba šťavy, nákup nielen produktov, 
suvenírov ale je to celodenná aktivita pre rodiny s deťmi.  
27. augusta 2018  – Waterloo – Thornbury – Collingwood  
Pfenning Organic farm – Wolfgang Pfenning – organická farma na 
zeleninu.  
University of Waterloo – prehliadka objektov autobusom  
Martin’s Family Fruit Farm - farmu jabĺk, triediareň a baliareň jabĺk  
St. Jacob’s – historické mestečko kde žije komunita menonitov 
 



28. august 2018  – Collingwood – Thornbury/Beaver Valley – 
Collingwood  
Marius Botden -Blue  Montains Fruit Company- tradičná jabloňová 
produkcia, skladovanie a obchod.  
Thornbury Craft Cider Company – prehliadka sadu jabloní, skladu, 
obchodu, ochutnávka cideru.   
T&K Ferri Orchard & Apple market - Tom a Karen Ferri - tretia generácia 
farmárov z Talianska.  
University Guelf- Muck Crops Research Station King – pobočka 
univerzity Guelf zameraná na pestovanie zeleniny  
29 august 2018 – Collingwood – Wasaga Beach – Midland – Holland 
Marsh - Toronto  
Návšteva  Wasaga Beach ,  najväčšej pláže s dĺžkou 14 km. 
Návšteva skanzenu  a múzea Saint Marie medzi Hurónmi 
  
 



30. august 2018 – Toronto   
Prehliadka mesta Toronto. 
Distillery Historic District bývalá pálenica na whisky, mlyn,  hokejová 
hala,  Toronto City Hall, Queens’ Park, the Ontario Government home, 
University of Toronto,Downtown Toronto, Čínska štvrť, the Toronto 
Eaton’s Centre, the Queen’s Quay Waterfront area. 
  
31.august 2018 – Toronto  
CN Tower Observation  
 
Odlet z Pearson International Airport do Prahy.  
 



Niagarské vodopády 
plavba člnom Hornblower Boat po rieke,  
IMAX Theatre – film o príbehu objavenia Niagarských vodopádov  
Niagara park, Botanická záhrada, Pavilón motýľov 
Wirpool areo prevoz nad riekou Niagara 
 

KULTÚRNE AKTIVITY 



NIAGARA FALLS –je kanadské mesto v provincii Ontário, ležiace na 
brehu rieky Niagara, priamo pri Niagarských vodopádoch. Má asi 80 tis. 
obyvateľov. Oblasť okolo vodopádov bola osídlená už od 17. storočia, 
najskôr Irokézmi a neskôr Európanmi, ktorých priťahovali mohutné 
vodopády.  



NIAGARSKÉ VODOPÁDY – NIAGARA FALLS 

Niagarské vodopády - Niagara Falls sú vodopády na hranici Kanady 
a USA. Rieka Niagara je dlhá iba 56 km a odvádza vodu z Erijského 
a Ontárijského jazera. Vodopády majú tri navzájom oddelené časti: 
kanadská časť Horseshoe Falls - Konská podkova a americké 
vodopády - American Falls a priľahlé Bridal Veil Falls - Svadobný 
závoj. Vodopády sú významné svojou mohutnosťou,  priemerný 
ročný prietok 5 936 m³/s . Sú vysoké 53 m, resp.  21 m, široké sú 790 
m, resp. 320 m. Prietok vody je regulovaný. Jazerá a vodopády 
navštívi 12 miliónov turistov ročne. Cesta tunelom za vodopády. 





 NIAGARSKÉ PARKY 



SKYLON TOWER 

 Veža v meste Niagara Falls, vysoká 158,5 m, bola 
postavená v rokoch 1964 – 1965. Z otáčajúcej 
sa reštaurácie je výhľad na Niagarské 
vodopády.  



NIAGARA-ON-THE-LAKE 
je dôležité historické mesto v Kanada, postavené v koloniálnom štýle. 
Bolo prvým hlavným mestom Hornej Kanady, volalo sa Newark 
v rokoch 1792 – 1797. Je tu najstarší anglikánsky aj katolícky kostol 
v Ontáriu. Dnes je cieľom turistov, ktorí navštevujú  vodopády. Sú tu 
obchodíky so suvenírmi, vinárne, reštaurácie, je tu druhý najväčší 
počet žijúcich seniorov v Ontáriu. 



WAYNE GRETZKY’S WINERY AND CRAFT DISTILLERY – 
Múzeum, výroba vína a whisky značky Wayna Gretzkeho 
V blízkosti mestečka Niagara on the Lake sa nachádza múzeum W. 
Grezkeho s možnosťou degustácie vína, whisky a nákupu suvenírov. 



UNIVERSITY OF WATERLOO  
Zriadená  v roku 1956, na ploche 404 ha, má 36 tis. študentov, 6 
fakúlt, 35 výskumných centier, 3 kampusy. 
Nobelová cena za fyziku pre prof. Donna Strickland za objavy 
laserovej fyziky, tretia žena čo získala túto cenu. 



ST. JACOB’S 
historické mestečko kde žije komunita menonitov- novopokrstenci. 
Prišli z Holandska a Nemecka. Obmedzujú technológie a iné moderné 
vymoženosti podľa toho, ako vplývajú na ich rodinu. Jazdia na kočoch 
ťahaných koňmi, nepoužívajú elektrinu,obliekajú sa tradične ako v 
roku 1850. Venujú sa farmárčeniu, sú sebestační.  



  Skanzen  a múzeum Saint Marie medzi Hurónmi 
 

Živé múzeum, znázorňuje život v osade Huron 
Wendatu v Ontariu, založenej francúzskymi Jezuitmi. V 
roku 1639 jezuiti začali s výstavbou ohradenej obce, 
kde boli kasárne, kostol, dielne, rezidencie 
a pod.  Stručná história SaintMarie sa skončila v roku 
1649, kedy členovia misijnej komunity boli nútení 
opustiť a spáliť svoj domov. 
Po rozsiahlom archeologicko-historickom výskume je 
obec znovu vytvorená na pôvodnom mieste, ako 
skanzen. 
Nachádza sa v blízkosti oblasti Midland v zálive južnej 
georgiánskej zátoky. Táto rekonštrukcia ilustruje 
interakciu francúzskych a wendatských národov. 
Návštevníci majú jedinečnú príležitosť vidieť prvý 
kanadský priekopnícky život formou rôznych 
programov. 



Skanzen  a múzeum Saint Marie medzi Hurónm 



BLUE MOUNTAIN RESORT 
Je lyžiarske centrum nachádzajúce sa pri Collingwoode, kde sa ročne 
predá 750 tis. lístkov. Je to tretí najväčší lyžiarsky rezort v Kanade, ktorý 
založil v roku 1941 Jožo Weider, Slovák zo Žiliny. Od roku 2017 je vo 
vlastníctve Alterra Mountain Company .  Je tu 42 zjazdoviek, 13 vlekov 
a lanoviek s kapacitou 26,7 tis . osôb za hodinu. 
 



PREHLIADKA MESTA TORONTO 
Toronto City Hall, Queens’ Park, Ontario Government, University of 
Toronto, Downtown Toronto, Čínska štvrť, Toronto Eaton’s Centre, 
Queen’s Quay Waterfront area.  



AIR CANADA CENTRE  
je hokejová hala pre NHL hokejistov klubu Toronto Maple Leafs . Ma kapacitu 18 800 
divákov, klubové farby sú modrá a biela. Hala bola postavená na mieste bývalej pošty, 
pri stavbe zachovali južnú stenu  a východnú fasády pošty, kde bolo obnovené pôvodné 
murivo a historické profily okien.  

Downtown Toronto 
vytvára stred mesta a hlavné obchodné centrum Toronta, situovaný je do starej časti 
mesta Old Toronto, má rozlohu 14 km 2  . Nachádzajú sa tu 3 najvyššie mrakodrapy 
v Severnej Amerike presahujúce výšku 200m.  



DISTILLERY HISTORIC DISTRICT 

Bývalý objekt mlyna a výroby whisky Gooderham a Worts Distillery  po rekonštrukcii sa 
stala obchodnou a obytnou časťou Starého mesta. Na ploche 5,3 ha je komplex 
historických budov a uličiek z Viktoriánskej éry priemyselnej architektúry Severnej 
Ameriky. V roku 1988 bolo miesto vyhlásené za chránené UNESCOm. 



CN TOWER  - Canadian National Railwai 
553,33 metrov vysoká veža v Toronte na brehu Ontárijskeho jazera, 
postavená v rokoch 1973-76. Je to druhá najvyššia voľne stojaca stavba 
na svete a najvyššia betónová veža na svete. Slúži ako telekomunikačná 
veža, za dobrých  podmienok je z nej vidieť do vzdialenosti 64 km. Na 
plošine sa nachádza reštaurácia a rozhľadňa. 



Ďakujem za pozornosť 

Benedikova.daniela@gmail.com 




