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BIOINSTITUT o. p. s.
Institute for Organic Agriculture and Sustainable Landscape Management

About Bioinstitut
Bioinstitut, o. p. s. was founded in 2004 as a
partner organisation to FiBL Frick – a research
institute for organic agriculture in Switzerland.
The other co-founders were PRO-BIO Association
of Organic Farmers in Šumperk, and the Palacky
University in Olomouc.
Bioinstitut’s mission is to support the
development of organic farming in the Czech
Republic by means of research, education, provision of
information, training and transfer of scientific findings
into practical use. We see organic farming as the only
supervised and legally defined method of sustainable
agriculture in CZ which not only fulfils a productive
function, but also a whole range of non-productive
functions, supporting sustainable rural development,
biodiversity of landscape and sustainable production
of food.
Bioinstitut is the coordinator of the Czech
Technology Platform for Organic Agriculture (CTPOA)
founded in 2010. In 2013 the CTPOA had a total of 19
members (6 primary members among producers,
traders and processors, 12 members from research,
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educational and advisory institutions, and 1 member
representing the consumer public).

Visions and
Objectives
The aim of our activities is to make
Bioinstitut:
a specialist centre for consultancy on organic
farming with regard to the relationship between
farming and conservation of nature and landscape.
an intermediary and guarantor in ensuring effective
transfer of findings from research and development
into practice and vice versa in the field of organic
farming and in terms of the relationship between
farming and the environment.
the representative for the interests of the
organic farming sector and the interests of the
rural community in communication with state
administration in CZ and for the non-profit sector
at EU level.
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People in Bioinstitut
Managerial Board
CHAIRPERSON -  -  -  -  -  -  -Ing. Ludmila Mužikovská (to 2/2013)

Ing. Zdeněk Perlinger (from 2/2013)
VICE-CHAIRPERSON  -  -  - Ing. Petr Trávníček
MEMBERS -  -  -  -  -  -  -  -  - prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Dr. Ing. Agr. ETH Urs Niggli
Ing. Jiřina Pavelková (to 2/2013)
Ing. Přemysl Čech (from 2/2013)

Supervisory Board
CHAIRPERSON -  -  -  -  -  -  -Mag.iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
MEMBERS -  -  -  -  -  -  -  -  - Ing. Miloslav Knížek

Ing. Ivan Pur
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Employees
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Mgr. Pavlína Samsonová – Director

Alice Bohačíková – secretary
Mgr. Karolína Dytrtová, Ph.D. – project coordinator
(on maternity leave in 2013)
Ing. Miloslava Kettnerová – CTPOA coordinator
Mgr. Jana Laciná – project coordinator for Partnership Foundation projects
Ing. Alena Malíková – accredited adviser on organic farming,
nature conservation and landscape protection
Ing. Petra Ochmannová – manager of finances for OP VK project
Ing. Markéta Doubravská – PR

External colleagues
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Ing. Radim Jarošek

Mgr. Stanislav Mudra
Ing. Roman Rozsypal, CSc.
Ing. Jiří Urban
Ing. Martin Hutař
Ing. Milan Berka
Ing. Stanislav Boček
Ing. Tomáš Smékal
Ing. Jaroslav Pražan
Ing. Martin Mistr
Ing. Anna Vejvodová
Mag. Alois Wilfling
Ing. Václav Zámečník
Accredited MoA advisers and others

Translation and interpretation
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Ina and Jim Leckie

Ing. Radomil Hradil
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Education and information
projects and commissions

Projects
2015

2014



2 /2013 – 8/2013
Transfer of knowledge in the field
of organic fruit-growing



10/2012 – 6/2013
Development of guidelines for handling pesticide
analysis in organic inspection in the Czech Republic
(sampling, evaluation and interpretation)

 9 /2012 – 10/2013
REGOL – Development of environmental awareness
among specialists and the public

2013

 7 /2012 – 9/2013
Organic seed
 2 /2012 – 7/2014
Consequences and risks of not adhering
to the "European Landscape Convention"

2012

2011

 7 /2011– 6/2013
Organic Farmers for Nature: asserting new approaches
in agro-envi programmes. Model Organic Farms as an
Example for Preservation of Nature and Landscape at
the Level of Agricultural Enterprise in areas of interest
within Olomoucký, Moravskoslezský and Zlínský regions
 1 /2011 – 12/2014
Podpora rozvoje ekologického zemědělství
v Moldavsku
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Education and information projects
and commissions
Organic Farmers for Nature: asserting new approaches
in agro-envi programmes. Model Organic Farms as an
Example for Preservation of Nature and Landscape at the
Level of Agricultural Enterprise in areas of interest within
Olomoucký, Moravskoslezský and Zlínský regions

Registration number: 67-BG-079
Implementation period: 07/2011 – 06/2013
Provider: Swiss-Czech Cooperation Program via

Partnership Foundation

A

s in previous years, in 2013 our work continued
with members of the “Organic Farmers for
Nature” network, we assisted them in practical
nature-preservation, intermediated communication
with state administrative bodies within the region,
organized educational seminars where organic
farmers had the opportunity to consult experts on
soil protection, biodiversity and climate. We held the
regular 2-day “Sluňákov” seminar; this time its topic was
“Agroecosystem – an opportunity for cooperation to
the benefit of mankind and nature”.
Advisory visits to farms also continued, during
which we discussed possible measures in favour of
biodiversity of nature and landscape. For companies we
drew up applications for financial support to introduce
the measures via the Landscape Management
Programme (MoE). We published further copies of the
Organic Farmers for Nature newsletter and made new
information boards for members of the network. The
boards acquaint the public with the operation of the
farm and nature-related points of interest.
Thanks to the implementation of this project we
have actively taken part in the new Rural Development
Programme (within work groups on Natural Resources
and Biodiversity) and in the work of the Organic Farming
Commission established by the MoA.
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Consequences and risks of not adhering to the
"European Landscape Convention"
Registration number: CZ.1.07/2.4.00/17.0020
Implementation period: 02/2012 – 07/2014
Provider: Ministry of Education, Youth and Sports (“Education for Competitiveness” Operational Programme)
Primary project organizer: Mendel University in Brno, Horticultural Faculty (MENDELU)
Co-participants: Bioinstitut, o.p.s, CENELC.CZ (Czech Centre of the European Network for the Implementation

of the European Landscape Convention), Faculty of Science at Palacky University in Olomouc, the Silva Tarouca
Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, public research institute (VÚKOZ)

B

y ratification of the ‘European Landscape
Convention’ (hereafter Convention) the Czech
Republic accepts the obligation to protect and take
care of the landscape and its configuration. At the same
time it commits itself to European-level cooperation in
this field. The reason for implementing this project is
insufficient access to information and poor exchange of
experience and information relating to implementation
of the Convention in CZ.
Therefore the aim of the project is to spread information on principles issuing from the Convention and their
practical application, to start social discussion on problems connected to its introduction in Czech legislation, to
develop cooperation between partners, organizations and individuals who work with the cultured landscape.
Key activities of the project include mutual study visits to partner institutions and cooperation with worksites
abroad, as well as interactive seminars and creative workshops focusing on adherence to the Convention. Outputs
of the project: a treatise of the same title – the preparation of which involves all project partners, proceedings
of an international conference and a travelling exhibition of landscape design studies which aims to present
the Convention to specialists and the public. The target groups consist of students and staff of universities and
people working in the fields of education, research and development.
www.umluvaokrajine.cz
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REGOL – Development of environmental awareness among
specialists and the public
Registration number: CZ.1.07/3.1.00/37.0033
Implementation period: 09/2012 - 10/2013
Provider: Ministry of Education, Youth and Sports (“Education for Competitiveness” Operational Programme)
Primary project organizer: Bioinstitut, o. p. s.
Co-participants: CONBIOS s. r. o. and RADDIT consulting s.r.o.

T

he main topic of the project is to support
individual educational efforts (in the form of
interactive seminars and workshops) in the field of
specialist and general competence with a focus on
nature and landscape protection, extending into farm
management. The target group consists of people
who, due to their responsible attitude to protection of
the environment and sustainable development, can
contribute to improvement of the current situation. By
resolving model situations the workshop participants
learned to identify problems, seek information and
propose new solutions. Project outputs are thematic
workshops and practical guides on the following topics:
Non-forest woody vegetation
Biodiversity of the rural landscape
Reducing the environmental impact of human
activity on the quality of life: decentralised
composting
BIOINSTITUT o. p. s.
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Sources of information on nature and landscape
Water within landscape – sources of pollution and

consequences of watercourse regulation, antierosion and anti-flood measures in the agricultural
landscape
Environmental NGOs – partners or rivals?

I

n cooperation with our partners we ran 10 workshops
in 2013 and elaborated 6 thematic methodical guides
which, after conclusion of the project, we now use in
our advisory work and also within our educational and
promotional activities aimed at agricultural workers and
the lay public. The guides can be downloaded from the
project website.
www.regol.conbios.eu
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Organic Seed
Registration number: 12015/1310b/671/000212
Implementation period: 09/2012-09/2013
Provider: SZIF – Rural Development Programme, Axis 1.3.1. Further specialist education and information activity

T

he aim of the project was to provide growers and producers of organic seed with the principles of good
production practice which will increase their effectiveness, because organic seed production is more
demanding in terms of the proper production process than in the case of conventional seed, especially regarding
the health condition of seed and plants. Organic farmers are as yet unfamiliar with the particularities and difficulties
of seed production. The seminars also involved practical excursions to the operational plants, testing laboratories
and production plants which linked theoretical information with practical experience and created a space for
wider discussion. This project followed on from our publication of the “Organic Seed Production” handbook
(Bioinstitut, Olomouc 2012). The seminar lecturers included the authors of this handbook and other experts
from this field. In 2013 we held 8 seminars; presentations from all seminars have been archived on our website
and after the conclusion of the project they remain available for those interested in the issues of organic seed.

Development of guidelines for handling pesticide
analysis in organic inspection in the Czech Republic
(sampling, evaluation and interpretation)
Registration number: CH-003-109
Implementation period: 10/2012 - 06/2013
Provider: Czech Ministry of Finance via Partnership Foundation
Partners: FiBL Frick (Switzerland), ÚKZÚZ

T

he project focused on improvement in inspection for pesticide residue throughout the whole process
of organic agricultural production, and included demonstrations of sampling and testing, as well as the
transfer of know-how from Switzerland to the Czech Republic. In CZ there are no set orientation limits for
residue of prohibited extraneous substances which could prove intentional contamination by primary producers
or processors. Therefore the main topic of the project was to elaborate a method of sampling, analytical
testing and interpretation of results. Our Swiss partner FiBL has been involved in this area for several years
within international research and is the leader of a European Anti Fraud Initiative active in the field of organic
farming. In cooperation with Swiss experts, the Czech project partner – Central Institute for Supervising and
Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) – prepared methods for testing and evaluation of the presence of pesticide
residue in organic farming.
We organized a study trip to Switzerland for representatives of inspection bodies, ÚKZÚZ and State Phytosanitary
Administration, with the aim of discussing strategies of assessment of pesticides in organic farming in CZ and
preparing new methodical guides for checking the content of pesticide residue within CZ.
The project output and, at the same time, the result of cooperation between the non-profit sector and state
administration, with the support of foreign partners, was a Methodical Guide by ÚKZÚZ entitled “Carrying out
official inspection of companies and persons active in organic farming (organic entrepreneurs)” and, consequently,
MoA Methodical Guide No. 3/2013 “Rules for sampling, analysis and consequential evaluation of samples from
organic farming”.
BIOINSTITUT o. p. s.
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Transfer of knowledge in the
field of organic fruit-growing
Registration number: PF135
Implementation period: 02/2013 – 08/2013
Provider: the Czech Ministry of Finance via

Partnership Foundation
Partners: FiBL Frick (Switzerland)

A

nother project carried out in cooperation with a
foreign partner, based on the transfer of research
and advisory experience from Switzerland, focused on
the establishment of a know-how system in the field of
organic fruit-growing in CZ. The project contributed to
new professional contacts between Swiss experts and
people involved in Czech organic farming (OF) sector
in the fields of education, consultancy and production.
We organized a seminar with a foreign lecturer in
Dětenice and translated four specialist publications by
our partner FiBL, which present the results of research
and consultancy in the field of organic fruit-growing
and provide useful advice and information for organic fruit growers. The seminar was mainly intended for
members of PRO-BIO Association of Organic Farmers and Biosad Association, but was also open to the public.
The publications are still available to order.

Support for development of organic farming in Moldova
Registration number: PF135
Implementation period: 01/2011 – 12/2013
Provider: Czech Development Agency via People in Need, o.p.s.
Partners: FiBL Frick (Switzerland)

A

project focusing on preparation of an OF Action Plan for Moldova, consultancy and education. Within advisory
services and the development of local organic farmers’ practical skills we focused on the establishment and
maintenance of intensive organic orchards, we held an educational seminar including an excursion and issued
two methodical handbooks in Romanian language.
– 11 –

A nnua l r eport 2013

Cooperation
with the MoA
(Ministry of Agriculture)
Training for Organic Agriculture Inspection staff
Traditionally, Bioinstitut organizes joint training for all OA inspection staff and ÚKZÚZ staff who carry out
official inspection. On the basis of an agreement between the MoA and SVS (State Veterinary Administration) on
coordination of inspection on organic farms, this year’s training topics were animal welfare, inspection of fulfilment
of cross-compliance in the field of welfare and the quality of feedstuffs. The MoA informed the participants of results
of supervision on farms and of changes in Methodical Guides in 2013. The second training day involved a field
excursion to Mr. Karmazín’s farm in Lubné (dairy cattle breeding, arable land, permanent grassland) and Mr. Zoltán
Korenko’s farm in Hluboké dvory (sheep breeding, permanent grassland, a certified mini-dairy, agrotourism.)
within this excursion inspectors evaluated the level of welfare and feedstuff quality. Afterwards they presented
their findings to the rest of the participants and discussed them with lecturers and farmers.

Non-investment subsidies for NGOs
Through non-investment subsidies for NGOs the MoA supported our activities in the field of consulting and
advisory services for members of the Organic Farmers for Nature network, organizing a seminar at Sluňákov
Ecological Centre, and in co-financing some activities within the project “Transfer of Knowledge in the Field of
Organic Fruit-Growing”.

BIOINSTITUT o. p. s.
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Commissions
for partners of Bioinstitut
ProPIG – organic pig-breeding:
reducing environmental impact and improving pig health,
welfare and nutrition
Implementation period: 8/2013 – 11/2013
Primary project organizer in CZ: VÚŽV, v.v.i.
Participants: BOKU Vienna (AT), INRA (FR), FiBL (CH),

AARHUS University (DK), FLI (DE), CRA (IT), Newcastle University (UK), BAT (DE)

T

he Institute of animal science (VÚŽV) in Prague–Uhříněves is a partner of an EU “ProPig” project supporting
the development of organic pig breeding throughout Europe. The project activities within CORE Organic
II are, financially supported in CZ by the Czech Ministry of Agriculture. The project aims to monitor the health,
welfare, and feeding of animals and environmental impact on organic pig farms across 8 European countries.
This is a good opportunity for Czech farmers to gain new experience as organic pig breeding is not sufficiently
developed in CZ. Bioinstitut o.p.s was a sub-supplier of services for VÚŽV.
The subject of the commission was a survey of demand for the theme “animal welfare in organic farming”
among the target group, as well as – in cooperation with CTPOA – translation and printing of a publication
entitled “Bioschweinehaltung in Europa”, summarising results of the first phase of CORE Organic. It was issued
under the title Practical Handbook: Organic Pig Breeding in Europe, published by Bioinstitut o.p.s. This handbook
is used as a teaching material within various educational events; it has been distributed among the Platform
members and made available in the Organic Eprints Database. It is also included in the range of publications
on the company website.
http://www.coreorganic2.org
– 13 –
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Events
Agroecosystem – an opportunity for cooperation
to the benefit of mankind and nature
DATE: 26. - 27. 02.2013
VENUE: Sluňákov Ecological Centre, Horka n. M.

F

or the sixth year we held an annual two-day seminar in Sluňákov Ecological Centre near Olomouc. This time
the topic was “Agroecosystem – an opportunity for cooperation to the benefit of mankind and nature. The
aim of the seminar was to acquaint the participants with possibilities of understanding and making use of various
relationships within agroecosystems in order to ensure good quality crops and, at the same time, contribute to the
environment. Research results and possibilities for their practical application were presented by several experts:
Functional biodiversity – Tomáš Kopta (Mendel University Brno – Horticultural Faculty); Prevention of disease
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in agroecosystems – Evženie Prokinová (Czech University of Life Sciences, Prague); Relationships in legumecereal mixes – Marek Seidenglanz (AGRITEC Šumperk); Botanical pesticides – Roman Pavela (Crop Research
Institute, Prague); a lecture on relationships in agricultural soils was presented by Petr Janát Dolista (Academy
of Social Arts - Tabor). The seminar motto was: “Agroecosystems are not suitable venues for natural antagonists
due to high disturbance, fragmentation or complete loss of their natural environment; therefore such a diverse
environment must be created”.

Places for nature on an organic farm – planting a tree-line,
a pool, further maintenance

DATE: 8. 6. 2013
VENUE: Mr and Mrs Šelong’s organic farm,

Pustějov

A

n excursion for state administrative staff, specialists
and the public was organised at Gabriela and
Pavel Šelong’s farm which is a member of the “Organic
Farmers for Nature” network. Our cooperation began
in 2012 when, thanks to a successful application and
financial support from RDP, we planted an avenue
of fruit and forest trees on the farm and drew up a
proposal to establish a pool in a water-logged site
within an arable plot.
Seminar participants first learned of the significance
of establishing, renewing and maintaining various
landscape features (Radim Jarošek, AOPK - Nature
Conservation Agency of the Czech Republic, Ostrava).
Within the excursion we then evaluated the state of the
tree avenue, discussed the need for its maintenance,
care and protection. The next focus of the excursion
was the planned pool – marsh on an arable plot – the
remainder of a former watercourse.

– 15 –
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Farm plans – new instruments to optimize
agri-environmental measures
DATE: 5. – 6. 6. 2013
VENUE: Švarná Hanka chalet, Staré Hamry

T

he two-day seminar was intended for a wide range of specialists in the field of nature and landscape protection,
members of a work group preparing new agri-environmental measures, PLA (Protected Landscape Area)
management staff, EIA assessors, accredited agricultural advisers and many others. The aim of the seminar was
to present the purpose and mission of farm plans, the current state of the future Rural Development Programme,
the transfer of advisory experience from Austria – communication between advisers and farmers, training for
advisers, and a proposal of training for advisers in the field of farm plans in CZ. On the second day of the seminar
we presented the pilot farm plan of the Staré Hamry Cooperative.

Closing seminar of the Organic Farmers for Nature project

DATE: 27. 6. 2013
VENUE: Fulnek campsite, Jerlochovice

T

hrough this seminar we presented the participants with the results and outputs of the project “Organic farmers
for Nature: asserting new approaches in agro-envi programmes; Model Organic Farms as an example for
Preservation of Nature and Landscape at the level of Agricultural Enterprise in areas of interest within Olomoucký,
Moravskoslezský and Zlínský regions”. Participants discussed the possibilities of further development of cooperation
within the network and topics for future projects. We introduced new members of the network (the Lačňák farm
in Vlčice, the Šelong farm in Pustějov and ZS Pitín, a.s. company) including outputs of our cooperation. We also
presented a new supportive advisory tool created thanks to the project – a Catalogue of measures for improving
species diversity on agricultural enterprises.

BIOINSTITUT o. p. s.
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Bioinstitut
for the public and farmers
Newsletter
SADY PRO OVOCE, NE PRO DOTACE

We regularly publish an “Organic Farmers for Nature
Newsletter” in the “Bioměsíčník” (Organic Monthly) magazine
which is issued to a volume of around 6000 copies every month.
Newsletter themes in 2013
1/2013 – Protecting seed
2/2013 – Bionet – an Austrian network for the development
of organic farming
3/2013 – Austrian farmers: diversifying agricultural activities
4/2013 – Agroecosystem – opportunity for cooperation to
the benefit of mankind and nature
5/2013 – People and landscape II
6/2013 – Implementing new approaches in agro-envi
programmes, Model farms as an example for nature and
landscape protection
7–8/2013 – Orchards for fruit, not for subsidies
9/2013 – New requirements for organic farming inspection
within the EU
10/2013 – Improving landscape quality – an opportunity for
farmers
11/2013 – Landscape features in a different way
12/2013 – Organic farming as a new paradigm of diversity

An electronic archive of all issues
is accessible on the website
www.bioinstitut.cz.

V druhé polovině dubna uspořádal Bioinstitut, o. p. s., seminář pro ekologické ovocnáře ve východočeských Dětenicích. Díky dlouhodobé spolupráci se švýcarským výzkumným ústavem FiBL oslovil ke spolupráci jednoho z jeho odborníků – Andrease
Häseliho, který v průběhu tří dnů prezentoval zkušenosti jak z dlouholetého výzkumu,
tak ze své vlastní poradenské praxe. Součástí semináře byla i praktická exkurze, při které si účastnici měli možnost vyzkoušet např. analýzu půdních podmínek rýčovou
zkouškou, techniku řezu apod., také navzájem prodiskutovat své zkušenosti.

Diskuze o řezu peckovin na exkurzi v sadu Ing. Vondráčka v Tuchorazi.
O zhodnocení poznatků ze semináře jsme
požádali jednoho z jeho účastníků – Ing. Stanislava Bočka, Ph.D., který působí jako odborný asistent v Ústavu šlechtění a množení
zahradnických rostlin Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity, kde mj. garantuje a vyučuje předmět ekologické ovocnářství a vede
kurz celoživotního vzdělávání s názvem
Ovocný strom v krajině, zaměřený na tradiční, přírodě blízké extenzivní pěstování ovocných dřevin. Současně je ovocným školkařem, specializovaným na produkci vysokokmenů historických odrůd jádrovin, přičemž ve školkařské praxi důsledně uplatňuje
principy ekologického zemědělství. Již v minulosti s Bioinstitutem spolupracoval, např.
při překladu publikace Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech.

ING. STANISLAV BOČEK, PH.D.
ZE SEMINÁŘE
Zájemci o ekologické ovocnářství měli ve
dnech 17. až 19. dubna 2013 příležitost zúčastnit se semináře s názvem Ekologické
intenzivní sady, zakládání, péče a ochrana, konaného v Dětenicích pod vedením švýcarského lektora Andrease Häseliho. Skutečnost, že lektor se již 30 let věnuje výzkumu v ekologickém zemědělství, konkrétně
ovocných sadů, zavdala očekávání velkého
zájmu ze strany českých ekologických

ovocnářů či poradců v ekologickém zemědělství.
Při vzájemném představování se však ukázalo, že účastníky semináře tvoří velkou měrou členové neziskových organizací, pedagogové a výzkumníci. I tato skutečnost do jisté
míry ilustruje situaci českého ekologického
ovocnářství, které je charakterizováno sice
velkým podílem ploch v režimu ekologického
zemědělství (cca 6 700 ha ekologických sadů), ale z nich odhadem pouze jeden tisíc
hektarů sadů lze označit jako sady intenzivní.
Zde je ovšem třeba
upozornit na skutečnost, že se v našem
prostředí zcela nesprávně mnohdy označují tzv. extenzivní sady
jako neprodukční.
Již z programu semináře bylo jasné, že minimálně ve Švýcarsku,
tedy v zemi s nejrozvinutějším ekologickým
zemědělstvím, extenzivním sadům v žádném případě produkční
charakter nepopírají, jinak by stěží lektor zaČeská odrůda Topaz je nejrozšířenější rezistentní odrůdou v intenřadil přednášku na tézivních ekologických sadech
ma Plánování nízko-
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„SLUŇÁKOVSKÝ“ SEMINÁŘ 2013:
AGROEKOSYSTÉM – PŘÍLEŽITOST KE SPOLUPRÁCI VE PROSPĚCH ČLOVĚKA A PŘÍRODY
Vážení čtenáři měsíčníku BIO, dovolte nám, abychom vás seznámili
s průběhem letošního „sluňákovského“ semináře, který jsme uspořádali ve
dnech 26. – 27. února již tradičně v Ekologickém centru města Olomouc SLUŇÁKOV v Horce nad Moravou. Tématem bylo seznámení jeho účastníků
s možnostmi využití nejrůznějších vztahů, které probíhají v agroekosystémech tak, aby měl člověk zajištěnou kvalitní úrodu a současně svojí činnosti prospíval prostředí, ve kterém hospodaří.

O biodiverzitě
Dvoudenní setkání zahájil Tomáš Kopta
(Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity,
Brno). Zařadil pojem funkční biodiverzita
do širšího rámce biodiverzity jako takové
a dále pojmenoval a popsal funkční skupiny, které by měly být schopné podporovat,
udržovat a vylepšovat specifické ekologické (ekosystémové) služby – jak upřesnil
– podpůrné, zásobovací, regulační a kulturní. Funkční skupiny (rostlinné i živočišné
druhy) představují primární producenti (vegetace), poskytovatelé služeb (zprostředkování živin rostlinám) a primární a sekundární regulátoři (predátoři, opylovači atd.).
Následovaly informace týkající se současné situace využívání funkční biodiverzity
v zemědělství – „Monokultury se pro škůdce stávají ,více viditelnými' než kultury smíšené...“ – na druhé straně byly zmíněny
možnosti využití smíšených kultur (v současné době především v tropických oblastech). Posledním pojmem úvodní přednášky byly indikátory diverzity v zemědělství.
Tomáš Kopta přednesl i druhou přednášku prvního dne semináře na téma
„Kvetoucí rostliny jako útočiště užiteč-

bio
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kmenného a vysokokmenného sadu, byŅ nesl seminář v názvu titul ekologické „intenzivní“ sady.
V průběhu semináře se pak také ukázalo,
že rozdíly mezi intenzivním a extenzivním sadem nevnímají jako u nás především v počtu
jedinců na plochu, ale v míře agrotechnických zásahů, nutných k dosažení potřebné
kvantity a kvality produkce. Rozhodujícím činitelem pak je zejména výběr vhodné odrůdy,
jak bylo prezentováno na příkladu moderních
rezistentních odrůd, vhodných do extenzivnějších forem pěstování, v kontrastu s klasickými tržními odrůdami, pěstovanými v systémech konvenčního zemědělství nebo integrované produkce (v západních zemích mezi těmito systémy moc rozdílů nedělají, jak
jsem se mohl přesvědčit na konferencích
Ecofruit, pořádaných jednou za dva roky na
Univerzitě Hohenheim v Německu).
Seminář trval tři dny, proto zde není možné
zmínit detailně všechna probraná témata, zaměřím se proto na zajímavosti a postřehy,
které mě zaujaly nejvíce.
Velice se mi líbilo, že přednášející neztrácel
čas vyjmenováváním legislativních nařízení
a směrnic EU, které si každý může nastudovat sám, stejně tak se nevěnoval finančním
subvencím do ekologického zemědělství,
což by bylo zjevně od věci (už když jeden
z prvních dotazů se dotačních titulů týkal,
Andreas moc otázce nerozuměl, a když mu
organizátoři v rychlosti vysvětlili situaci u nás,
jen se pousmál a vysvětlil, že přijel školit o sadech pro ovoce a ne pro dotace, podat praktická doporučení ovocnářům, vzešlá z dlouholetých exaktních výzkumů.
Po krátkém úvodním vstupu věnovanému
seznámení s principy ekologického zemědělství a podání stručných informací o situaci
v Evropě a ve Švýcarsku, např. o činnosti svazu Bio-Suisse, zahájil lektor první den
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Agroekosystémy nejsou vhodným místem pro výskyt přirozených nepřátel
z důvodu vysokého stupně narušení,
fragmentace nebo úplných ztrát jejich
přirozeného prostředí. Proto je nezbytné
pro ně toto pestré prostředí vytvářet.
Pfiffner, L.; Luka, H.; Schlatter, H.; Lichtenhahn, M.:
Wildflowers strip to reduce lepidopteran
pests in cabbage crops; FiBL 2006

ných organizmů“. V souvislosti s ekologickou infrastrukturou farmy zdůraznil
nutnost komplexnosti krajiny, dostatečnou
přítomnost „polo-přirozených“ krajinných
prvků (ekologických kompenzačních
ploch) a optimum jejich rozlohy 15 % obhospodařované zemědělské půdy (minimum 5 %); včetně významu jejich kvality
a rozmístění. Tyto plochy poskytují přirozeným nepřátelům potravu v době, kdy
na poli ještě není dostatek potravy, rozmístění pomáhá rychlejšímu rozvoji jejich
populací. Následoval přehled konkrétních

užitečných organismů – mšicomaři, zlatoočka, pestřenky, slunéčka, lumci, dravé
ploštice a další; a možností jejich podpory – vyloučení insekticidů, budování
a udržování agroekosystémové biodiverzity. Závěr přednášky byl věnovaný výsledkům výzkumu zaměřeného na testování nejrůznějších možností využití
květnatých pásů v porostech zeleniny.

Choroby rostlin a prevence
„Prevence chorob rostlin v agroekosystémech“ bylo téma přednášky Evženie Prokinové (Česká zemědělská univerzita Praha). Jejím úvodem byla citace
z Metodického pokynu č. 2/2012 Ministerstva zemědělství písm. g) – „prevence
chorob způsobených škůdci, chorobami
a plevely je založena především na ochraně přirozenými nepřáteli, volbě druhů
a odrůd, na střídání plodin, pěstitelských
postupech a termálních procesech“. Po
vyložení pojmů „patogen“ (včetně rozdělení patogenů podle způsobu jejich výživy)
a „choroba“ se paní docentka věnovala
zdrojům primární infekce, významu kvality
včetně zdravotního stavu osiva a sadby,
významu střídání plodin. V návaznosti
pak byli představeni původci chorob (patogeny) rostlin přenosní osivem, resp. sadbou, a popsán jejich vliv na zdravotní stav
pěstovaných rostlin; a dále důsledky napadení rostlin na kvalitu sklizeného produktu.
Dále paní Prokinová popsala metody
ochrany rostlin – nepřímé (agrotechnické,
organizační, šlechtění na odolnost
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Information boards
We made a further four information boards for
selected farms involved in the Farmers for Nature
network to familiarize the public with activities
and nature-related points of interest of the farm.
The boards are made of solid wood, fitted with a
colour-printed plastic poster and placed at touristfrequented sites. Each board is an original due to its
content, introduces the history of the location, the
production focus of the farm; explains how organic
farming benefits the landscape, nature and animals.
In 2013 the following information boards were made:
Organic farming in Pustějov – Places for nature on
Gabriela and Pavel Šelong’s farm; Organic farming
in Fulnek – Jerlochovice – Places for nature on the
Ševčíks’ farm; Organic farming in Bílé Karpaty / White
Carpathians; Places for nature on ZS Pitín, a.s. farm;
Organic farming in Heřmanice u Oder – landshaping
measures in the agricultural landscape of Heřmanice
u Oder.

EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ
VE FULNEKU – JERLOCHOVICÍCH

HARMONIE ČLOVĚKA S PŘÍRODOU

EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ v Pustějově,
na okraji Chráněné krajinné oblasti Poodří

Místa pro přírodu na hospodářství
manželů Ševčíkových
MÍSTA PRO PŘÍRODU
I v člověkem obhospodařované krajině je možno nalézt
hodnotná přírodě blízká stanoviště – tam, kde je přírodní bohatství rostlinných a živočišných druhů výrazně ovlivněno jeho šetrnou péčí. Jsou to drobné krajinné struktury jako například remízky, meze, stromořadí,
solitéry, tůňky, snosy kamenů a další.
VÝZNAM PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH STANOVIŠŤ
 útočiště ohrožených druhů rostlin a živočichů
 genetická „zásobárna“ nejrůznějších druhů planě
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a edafonu
 útočiště lidem prospěšných organismů – predátorů
těch živočišných druhů, které komplikují lidem zemědělské hospodaření
 stálý rostlinný pokryv a absence minerálních hnojiv
a pesticidů na ekologických hospodářstvích pomáhají chránit druhovou rozmanitost, půdu a vodu
 jsou součástí harmonické krajiny

Skot plemene masný siemental

Hospodářství Gabriely a Pavla Šelongových

Po sametové revoluci, roku 1994 se rodiče – Bayerovi – vrátili k hospo
daření, a od roku 2010 část pozemků ekologicky obhospodařuje naše
rodina. Z celkem 12 hektarů zemědělské půdy pěstujeme na 7 ha obi
loviny, na 1 ha okopaniny, na 2 ha zeleninu a 2 ha zaujímají travní po
rosty. Obiloviny a travní porosty slouží ke krmení hospodářských zvířat,
zelenina a okopaniny pak pro nás a spotřebitele z blízkého okolí.

Od roku 2012 prodáváme naši zeleninu v bedýnkách stálému počtu pra
videlných odběratelů z blízkého okolí, Kopřivnice, Rožnova pod Rad
hoštěm. Stali jsme členy hnutí komunitou podporované zemědělství.

Pastviny většinou lemují smíšné lesní porosty

Trnité keře ocení
ťuhýk obecný (Lanius colurio)

Šípková růže (Rosa canina)
oživí mez na přelomu jara
a léta, květy poskytnou nektar
blanokřídlému hmyzu

Na podzim se pak meze rozzáří
barvami listy a plody například
hlohu obecného (Crataegus
oxyacantha)

Podpořeno z Programu
švýcarsko-české spolupráce

Pohled na Pitín

Podpořeno nadací Pancivis

BIOINSTITUT o. p. s.

Vážka ploská
(Libellula depressa)

Mokřad v bloku orné půdy je pozůstatkem sníženiny v místě bývalé trasy toku Pustějovského potoka.
Hladina vody je závislá na srážkových poměrech. V sušších obdobích zcela vysychá. Dočasná vodní
plocha je významná jako refugium
a místo rozmnožování obojživelníků, bahňáků a dalších na vodu vázaných organismů – například ropuchy zelené, čejky chocholaté,
užovky obojkové nebo vážky ploské. Vodní plocha má význam i jako
napajedlo a koupaliště pro ptáky
a drobné savce.

Autoři fotografií: archiv rodiny Šelongových, archiv Bioinstitutu,
Pavlína Samsonová, Stanislav Mudra, Alena Malíková, Dušan Boucný, Jiří Hrubý

Podpořeno nadací Pancivis

Místa pro přírodu

Jihovýchodní část Nízkého Jeseníku, náhorní plošina Oderské vrchy, byla vyhlášena jako přírodní park v roce 1994. Krajina osídlená
během druhé kolonizace ve druhé polovině 14. století, poznamenaná odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce, intenzivním zemědělským hospodařením do roku 1989, dodnes slouží k zemědělské produkci – zejména k chovu hospodářských zvířat
a péči o louky a pastviny.

REMÍZ – směs místně původních a stanovištně vhodných
druhů keřů a stromů; pro zajištění ochrany sazenic proti
poškozování zvěří je celá plocha remízu oplocena dočasnou oplocenkou lesnického typu. Při výsadbě jsou upřednostňovány plodonosné druhy dřevin, které zvýší potravní
nabídku pro divokou zvěř a ptáky. V remízu jsou ponechány průchody pro zvěř pro zmírnění bariérového efektu dočasného oplocení.
Pro výsadbu v lokalitě náhorní plošiny kolem Obce Heřmanice u Oder jsou používány tyto druhy: keře – trnka obecná, líska obecná, hloh obecný, svída krvavá, krušina olšová,
růže šípková, brslen evropský; strOmy – dub zimní a letní, habr obecný, lípa srdčitá, třešeň ptačí, jeřáb ptačí, javor
klen, topol osika, buk lesní a jilm horský
STROMOŘADÍ – řada dřevin vysazená ve vzdálenostech
6–9 m od sebe v závislosti na zvolených druzích. Jednotlivé dřeviny jsou dočasně opatřeny trojnožkou, příp. jedním
kůlem, chránícím proti zlomu dřeviny (zejména v zimním
období), a ochranou kmene (např. plastové pletivo) chránící proti okusu a vytloukání kmene zvěří. Pro výsadbu jsou
použity ovocné dřeviny starých krajových odrůd nebo neovocné dřeviny místně vhodných a původních dřevinných
druhů; složení je navrhováno tak, aby k dozrávání docházelo postupně a byly zastoupeny i pozdně dozrávající odrůdy, které obohatí potravní nabídku zvěře v zimním období.

I v člověkem obhospodařované
krajině je možno nalézt hodnotná přírodě blízká stanoviště – tam,
kde je přírodní bohatství rostlinných a živočišných druhů výrazně
ovlivněno jeho šetrnou péčí. Jsou
to drobné krajinné struktury jako
například okraje polních cest, remízky, meze, stromořadí, solitéry,
tůňky, kamenné zídky a další.

Význam přírodě blízkých stanovišť
 útočiště ohrožených druhů rostlin a živočichů
 genetická „zásobárna“ nejrůznějších druhů planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a edafonu
 útočiště lidem prospěšných organismů – predátorů těch
živočišných druhů, kteří komplikují lidem zemědělské hospodaření
 stálý rostlinný pokryv a absence minerálních hnojiv a pesticidů
na ekologických hospodářstvích pomáhá chránit druhovou
rozmanitost, půdu a vodu
 jsou součástí harmonické krajiny
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Zvonek klubkatý
(Campanula glomerata)

Orlíček obecný
(Aquilegia vulgaris)

Nově zakládané krajinné prvky v lokalitě vrchu Chrastavec

K ekologickým zemědělcům, z nichž většina pečuje o louky
a pastviny, patří: František Válek (chová ovce a kozy),
Pavel Ovčáčík (chová skot bez tržní produkce mléka a ovce), Karel Ptáček (chová ovce), Stanislav
Ptáček (chová ovce a skot). Dále zde hospodaří Jan Pavlica, Cyril Vašut a Jan Sumega.
Ti všichni včetně samotné Obce Heřmanice
u Oder se rozhodli věnovat část svých pozemků výsadbám remízů, alejí, stromořadí;
místům pro přírodu.

1 Nesečené pásy v mezofilních a vlhkomilných loukách, a v horských a suchomilných loukách – slouží
jako útočiště a zdroj potravy nejrůznějším živočichům od půdních mikroorganismů po vyšší obratlovce;
jsou zásobárnou semen nejrůznějších druhů planě rostoucích rostlin
2 Vybrané travní porosty sečené nejdříve 15. srpna umožňují vyhnízdit chřástalu polnímu
3 Biokoridor vysazený v rozsáhlém a svažitém půdním bloku zabraňuje erozi, zvyšuje druhovou rozmanitost i estetickou hodnotu krajiny
4 Mezičky, lemy kolem cest a vodních toků (stejně jako nesečené pásy) – slouží jako útočiště a zdroj
potravy nejrůznějším živočichům od půdních mikroorganismů po vyšší obratlovce; jsou zásobárnou semen nejrůznějších druhů planě rostoucích rostlin a zabraňují erozi
• Tůňka na pastvinách nad hospodářskými budovami přispěje ke zvýšení retenční schopnost krajiny a vytvoří příznivé prostředí pro rostlinná a živočišná společenstva vázaná na vodu
• Ochranný pás trvalých travních porostů kolem obce chrání proti přívalovým srážkám

Tužebník obecný
(Filipendula vulgaris)

Krajinotvorná opatření
v zemědělské krajině Heřmanic u oder

Naše informační tabule je věnovaná
části Heřmanic zvané Chrastavec
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Zemědělská společnost ZS Pitín vytváří místa pro přírodu:

Plemeno masný siementál

Užovka obojková
(Natrix natrix)

Tůňka

Alej ovocných a lesních dřevin byla založena na podzim v roce 2012
díky finanční podpoře z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Správy chráněné krajinné oblasti
Poodří a Krajského střediska Ostrava. Bylo vysazeno 75 ks ovocných
dřevin – třešní, švestek, hrušní, jabloní a jeřábu sladkoplodého; 35 ks
neovocných dřevin – olší, jasanů, lip a habrů. Alej rozdělila rozsáhlý
souvislý lán orné půdy. Zvýší se tak ochrana půdy proti jejímu odnosu ať již větrem nebo vodou. Půda pod porostem bude sloužit jako
zásobárna půdních mikroorganismů. Ovocné i neovocné stromy
zvýší potravní nabídku a zlepší stav úkrytů pro ptactvo zemědělské
krajiny, ale i pro ostatní organismy. S odrůstáním navrhovaných výsadeb bude jejich význam stoupat. Méně intenzivně obhospodařované plochy kolem výsadeb se stanou přirozeně se vyvíjejícími ostrůvky luční vegetace v intenzivně obhospodařovaném území. Pás
vzrostlé zeleně odcloní pohledově dominantní a hmotově nevyváženou bioplynovou stanici a areál zemědělského podniku. Krajina
se stává krásnější.

HARMONIE ČLOVĚKA S PŘÍRODOU

Vojtěška je kvalitní krmivo pro hospodářská zvířata a prospívá i půdě

Na orné půdě se pěstují obiloviny – pšenice ozimá a špalda, ječmen ozimá, triticale, žito ozimé a žito lesní, oves černý; luskoviny – bob setý, hrách
ozimý, peluška jarní, vikev ozimá panonská, lupina úzkolistá a luskovinoobilné směsky; ke krmení se pěstují i víceleté pícniny a jednoletá pícní směska. Pestrý osevní postup se zařazenými luskovinami
a jetelovinami pomáhá zvyšovat přirozenou úrodnost
půdy a tak i chránit ji proti vodní erozi. K dalším
protierozním opatřením se řadí obhospodařování půdy po vrstevnicích, používání bezorebných
technologií a setí luskovin do podrostu hořčice
seté. Travní porosty se sečou nebo se využívají
k pastvě skotu. Společnost chová skot bez tržní produkce mléka, plemeno masný siementál,
prodává býčky do hmotnosti 250 kg.

Ropucha zelená
(Bufo viridis)

Alej

EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ
v Heřmanicích u Oder, jedné z obcí
přírodního parku Oderské vrchy

1

Společnost ZS Pitín, a.s. byla založena v roce 1998 a od počátku se snaží
o návrat k tradičním způsobům práce s půdou; zemědělci zde hospodaří podle principů ekologického zemědělství, bez používání chemických
ochranných látek a průmyslových hnojiv – v současnosti na 522 hektarech zemědělské půdy; z toho je 216 hektarů orné půdy, 305 hektarů
travních porostů a 1 hektar sadu.

Význam přírodě blízkých stanovišť
 útočiště ohrožených druhů rostlin a živočichů
 genetická „zásobárna“ nejrůznějších druhů planě rostoucích rostlin,
volně žijících živočichů a edafonu
 útočiště lidem prospěšných organismů – predátorů těch
živočišných druhů, kteří komplikují lidem zemědělské hospodaření
 stálý rostlinný pokryv a absence minerálních hnojiv a pesticidů
na ekologických hospodářstvích pomáhá chránit druhovou
rozmanitost, půdu a vodu
 jsou součástí harmonické krajiny

HARMONIE ČLOVĚKA S PŘÍRODOU
Místa pro přírodu
na hospodářství Zs pitín, a. s.

Bílé Karpaty jsou od roku 1980 chráněnou krajinnou oblastí, od roku
1996 Biosférickou rezervací a od roku 2004 součástí evropsky významného území NATURA 2000. Nejvýznamnějším fenoménem této krajiny jsou rozsáhlé plochy druhově bohatých luk a pastvin, které vznikly
a jsou udržovány zemědělským hospodařením. Jsou významným přírodním a současně kulturním dědictvím nás všech.

Zemědělská společnost ZS Pitín, a.s.
hospodaří v centrální části Bílých Karpat.

Dudek chocholatý (Upupa
epops) vyhledává prostornou
zemědělskou krajinu

Setkání sedláků s komunitou

Systém komunitou podporovaného zemědělství:
 vychází z vůle spotřebitelů podpořit konkrétního
hospodáře v jeho práci
 jedná se o partnerství mezi sedlákem a spotřebitelem,
kteří sdílejí rizika (neúrodu) ale i přínosy (nadúrodu)
hospodaření
 vyjadřuje vzájemný závazek – ze strany spotřebitelů
platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat
veškerou produkci farmy – ze strany hospodáře
produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio potraviny
 spotřebitelé hospodářům zajišťují spravedlivou cenu za
jejich produkty, placenou s předstihem na celou sezónu,
která jim a jejich rodině zajistí důstojné živobytí.

Autoři fotografií:
Václav Zámečník, Martin Lípa, Alena Malíková

Podpořeno nadací Pancivis

EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ
V BÍLÝCH KARPATECH

Podpořeno z Programu
švýcarsko-české spolupráce

Čejka chocholatá
(Vanellus vanellus)

Chováme masný skot, koně (plemene slezský norický kůň), prasata (přeš
tické černostrakaté) a drůbež (slepice, husy, kachny, krůty).

Na některých pastvinách se ještě zachovaly zbytky mezí – chrání
půdu proti erozi, jsou útočištěm hmyzu, savců a ptáků zemědělské
krajiny, půda pod nimi je zásobárnou bezpočtu zástupců edafonu,
a v neposlední řadě utvářejí ráz krajiny.

Od roku 2013 se Ševčíkovi věnují agroturistice - provozují Autokemp
Fulnek, ve kterém nabízejí ubytování, stravování, dětské tábory na
koních, prohlídky biofarmy a další služby.
Více na www.autokempfulnek.cz

Do konce roku 1949 v Pitíně hospodařilo 273 zemědělců, v roce 1950
bylo ustanoveno Jednotné zemědělské družstvo. V této souvislosti se
změnila krajina. Změna hospodaření ovlivnila nejen její vzhled, ale snížila i rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Převážně ruční práci
na malých políčcích a loukách nahradily stroje vyžadující rozsáhlé bloky půdy; zmizely hranice mezi vlastníky půdy – remízky, mezičky, polní
cesty; krajina se stala fádní. Začalo se využívat chemických prostředků
k podpoře zemědělské produkce – průmyslových hnojiv, pesticidů.

I v člověkem obhospodařované
krajině je možno nalézt hodnotná přírodě blízká stanoviště – tam,
kde je přírodní bohatství rostlinných a živočišných druhů výrazně
ovlivněno jeho šetrnou péčí. Jsou
to drobné krajinné struktury jako
například remízky, meze, stromořadí, solitéry, tůňky, kamenné zídky a další.

Náš statek je jedním z nejstarších statků v obci. Naši předci zde hospo
dařili již před více než 150 lety.
Kamenné snosy v původně orné, dnes zatravněné půdě, dávají základ „ostrůvkům biodiverzity“ v rozsáhlých pastvinách. Zarůstají
travními společenstvy, keři a stromy a slouží jako útočiště, zdroj potravy i místo pro rozmnožování ptákům zemědělské krajiny, drobným savcům, hmyzu a dalším živočichům.

Ševčíkovi pečují o 295 hektarů travních porostů – pastvou a sečením
luk; na 5 hektarech orné půdy pěstují obilí; doplňují jím krmné dávky chovaných zvířat.

Podpořeno z Programu
švýcarsko-české spolupráce

Místa pro přírodu

Pustějov. Obec ležící na Jantarové stezce, která spojovala Baltské a Černé
moře, byla pravděpodobně osídlena již ve 12. století Slovany. Lesní lá
nová ves se záhumenicovou plužinou; usedlosti rozkládající se podél
Pustějovského potoka; za statkem zahrada, sad, dále orná půda, pastvi
ny a louky.
Jižní část katastru Pustějova se nachází v Chráněné krajinné oblasti
Poodří – v krajině anglického parku s rozptýlenou zelení – remízky, sku
piny dřevin, vzrostlé solitéry. Aluviální louky lemují přirozeně meandru
jící Odru.

V Jerlochovicích se od jejich založení koncem 13. století zemědělsky hospodařilo. Převažoval chov skotu; v 19. století zde bylo vyspělé ovocnářství a včelařství. Po letech poválečného zemědělství, kdy
byly sceleny pozemky jednotlivých sedláků do rozsáhlých lánů a oralo se i na velmi svažitých pozemcích, se hospodaření postupně vrací
ke způsobům odpovídajícím půdním a klimatickým podmínkám.
Rodina Jiřího Ševčíka zde hospodaří od roku 2003, a od roku 2007
v režimu ekologického zemědělství. Věnuje se chovu skotu bez tržní
produkce mléka (prodej telecího masa) a koní – českých teplokrevníků. Chov skotu včetně plemenářské práce je zaměřen na plemeno
masný siemental.

HARMONIE ČLOVĚKA S PŘÍRODOU
Místa pro přírodu na hospodářství
Gabriely a Pavla Šelongových

remíz založený
alej ovocná založená
alej ovocná navržená
alej neovocná založená
alej neovocná navržená

Provedené výsadby
FraNTišeK VáleK – remíz založený v r. 2007 o délce
550 m. Karel PTáčeK – remíz vymezující hranici půdních
bloků založený v r. 2011 o délce 330 m v pastevním areálu • stromořadí ovocné založené v r. 2011 o délce 360 m, 45 ks ovocných dřevin
starých krajových odrůd • stromořadí neovocné založené v r. 2011
o délce 480 m, 60 ks neovocných dřevin. STaNiSlaV PTáčeK, JaN
PaVliCa, VáClaV šíma – stromořadí ovocné a neovocné vedoucí podél zaniklé polní cesty z Heřmanic u Oder do lesa nad obcí
Vítovka, založeno r. 2012, délka 1400 m. PaVel OVčáčíK – kombinovaná liniová výsadba tvořená úseky ovocných stromořadí a remízu tvořeného směsí původních keřů a stromů, založeno r. 2010,
délka remízu 370 m, délka ovocného stromořadí 440 m, výsadba
severně od obce Heřmanice u Oder. ObeC HeřmaNiCe u ODer –
založení ovocného stromořadí o délce 1000 m v roce 2011, výsadba v místě zaniklé polní cesty ve vlastnictví obce, 136 ks ovocných
dřevin starých krajových odrůd.

Druhově bohatá
bělokarpatská pastvina

Podpořeno z Programu
švýcarsko-české spolupráce

Autoři fotografií: archiv ZS Pitín, a.s.,
Petr Šaj, Alena Malíková, Stanislav Mudra
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Rozpracované projekty
Obec Heřmanice u Oder • prodloužení ovocného stromořadí vysazeného v r. 2011 o dalších 600 m směrem k zastavěné části obce, pro výsadbu budou použity opět ovocné dřeviny starých krajových odrůd, předpoklad podzim
2014
Jan Pavlica • založení ovocného stromořadí o délce 270 m
uprostřed rozlehlého bloku orné půdy podél zaniklé obecní polní cesty, předpoklad podzim r. 2013
Cyril Vašut • založení stromořadí tvořeného úsekem ovocných dřevin a úsekem neovocných dřevin o celkové délce
850 m, předpoklad podzim r. 2013.

Podpořeno nadací Pancivis

Druhy pro neovocná stromořadí – javor klen, javor mléč, jasan ztepilý, dub letní, lípa srdčitá, jednotlivě doplněná o habr
obecný a třešeň ptačí, vhodný je i jeřáb ptačí.
Příklady odrůd ovocných dřevin
 jabloně – Boskoopské (koženáč), Gdanský hranáč, hvěznatá reneta, jadernička moravská, jeptiška (železné jablko),
kožená reneta zimní, malinové holovousé, malinové hornokrajské, panenské české, průsvitné letní, řehtáč soudkovitý, smiřické vzácné, strýmka, sudetská reneta
 hrušně – Clappova máslovka, Hardyho máslovka, jačmenka, konference, krvavka, Lucasova, praskule, špinka, williamsova
 švestky a slivoně – durancie, hamanova, malvazinka, mirabelka nancynská, renkloda oullinská a althanova, špendlík
žlutý, švestka česká domácí, vlaška, Wangenheimova
 třešně – hedelfingenská, karešova, kaštánka, napoleonova
chrupka

Autoři fotografií:
Petr Stupárek, Vít Michálek, Viktor Fiker, Alena Malíková, archiv Bioinstitutu

ÚČEL OPATŘENÍ
 rozčlenění rozlehlých bloků zemědělské půdy bez
doprovodné zeleně
 obnova tradičních prvků zemědělské kulturní krajiny, stromořadí vedou podle původních často zaniklých polních cest, příp. vymezují hranice mezi stávajícími zemědělsky hospodařícími subjekty,
 zvýšení prostupnosti krajiny nejen pro zvěř, ale i pro
místní obyvatele (výsadba stromořadí je někdy spojena i s obnovou původních polních cest)
 vytvoření hnízdních možností pro ptactvo a zvýšení možností obživy pro divokou zvěř obecně
 zlepšení vodního režimu v zemědělské krajině (stromořadí se zatravněnou mezí je místem se zvýšeným
vsakem srážek do hlubších vrstev půdy a snižuje riziko eroze na orné půdě), zmírnění účinků větrné
eroze
 ovoce z vysazených ovocných dřevin ve volné krajině může být v budoucnu zajímavým doplňkem
místní zemědělské výroby
 zvýšení ekologické stability a estetické hodnoty
krajiny

Ťuhýk obecný
(Lanius collurio) samice

Svída krvavá
(Cornus sanguinea)

Růže šípková
(Rosa canina)

Stará odrůda jabloně
Panenské české

Remíz

Stromořadí

Publications
PR AK T I CK Á PŘ ÍRUČK A

Establishing dwarf-stock fruit orchards
Commercial production of good-quality organic
fruit is very demanding and, besides specialist
knowledge, also requires optimal use of available
supplementary means. Organic fruit-growing
should also be exemplary in the organic approach to
landscape and soil. This publication shows, among
other things, how the self-regulating capability of
orchards can be utilised, with the aid of natural
biotopes, and which growing systems support
healthy trees and simplify care of the orchard.

Ekologické ovocnářství, část 1:

Založení nízkokmenného
ovocného sadu

Tržní produkce kvalitního
ekologického ovoce je
velmi náročná a kromě
odborných znalostí
vyžaduje optimální
pomocných prostředků. Ekologické ovocnářství by navíc mělo
být i vzorem v ekologickém přístupu ke krajině a půdě. Tato publikace mimo jiné ukazuje,

Ekologické ovocnářství, část 2:

jak lze pomocí přirozených
biotopů využívat samoregu-

Údržba nízkokmenného
ovocného sadu

lační schopnosti sadu a které
pěstební systémy podporují dobrý
zdravotní stav dřevin a usnadňují péči
2013

o sad.

Maintaining dwarf-stock fruit orchards
Fruit trees growing in good conditions are less
susceptible to outbreaks of disease and pests and
have the prerequisites to be able to provide good
crops of quality fruit. Care of these trees entails, apart
from plant protection, also the harmonic supply of
nutrients, adequate weed control and ensuring
airiness of tree crowns. This publication gives concise
and comprehensible up-to-date information on
cultivation methods for the production of organic
fruit and presents a great deal of practical advice for
optimal organisation of work.

Ovocné stromy rostoucí
za dobrých podmínek
jsou méně náchylné
k chorobám a škůdcům a mají předpoklady k tomu, aby
poskytovaly dobré
v ýnosy k valitní ho
ovo ce . Pé če o n ě
zahrnuje vedle ochrany rostlin harmonický
přísun živin, přiměřenou regulaci plevelů
a zajištění vzdušnosti
korun. Tato publikace přináší ve stručné a srozumitelné formě aktuální poznatky o kultivačních opatřeních
při produkci ekologického ovoce
a uvádí množství praktických rad
k optimální organizaci práce. O ochraně
rostlin pojednávají zvláštní publikace.

2013

PR AK T I CK Á PŘ ÍRUČK A

použití dostupných
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A nnua l r eport 2013

PR AK T I CK Á PŘ ÍRUČK A

agrotechnických opatření jsou
podmínkou dobrého zdravotního
stavu rostlin. Toto základní pravidlo
vypadá jednoduše, ale v ekologické
pěstitelské praxi to není tak snadné.
V této publikaci je přehledně
a s ohledem na praktickou
proveditelnost popsáno, jaké
předpoklady a opatření jsou nutné
k produkci zdravých biojablek a hrušek
2013

v nízkokmenném sadu.

Klíčem k úspěšné produkci peckovin
v ekologickém zemědělství je regulace
četných chorob a škůdců.
Vedle preventivních opatření, mezi
něž patří např. použití odolných odrůd
a produkce pod ochranným krytem,
je v současnosti k dispozici také mnoho
metod přímé ochrany. Tato publikace
představuje choroby i škůdce peckovin
a ukazuje možnosti, jak se proti nim může
2013

Ochrana jádrovin
v ekologickém
zemědělství

Odolné odrůdy a cílené provádění

Ochrana peckovin
v ekologickém
zemědělství

Pr ak t i ck á Př íručk a

PR AK T I CK Á PŘ ÍRUČK A

Protection of Pome Fruits in Organic Agriculture
The use of resistant species and targeted agrotechnical measures are the preconditions for healthy
trees. This basic rule seems simple, but in organic
growing practice it is not so easy. This publication
gives clear and practically executable descriptions
of preconditions and measures which are essential in
the production of healthy organic apples and pears
in dwarf-stock orchards.

ovocnář bránit.

Protection of Stone Fruits in Organic Agriculture
The key to successful production of stone fruits
in organic agriculture is the regulation of numerous
diseases and pests. Besides preventive measures,
including e.g. the use of resistant species and
production under protective coverings, many methods
of direct protection are also currently available. This
publication presents the diseases and pests affecting
stone fruits and describes the methods that fruitgrowers can use to protect against them.

Chov prasat
v ekologickém zemědělství
Ustájení a péče o zdraví prasat v ekologickém chovu

Ekologičtí
zemědělci
v Evropě vyvinuli nejrůznější
systémy ustájení
prasat podle
dostupnosti
pozemků, půdních
vlastností, klimatu, místních zvyklostí
a národních pravidel pro
ekologické zemědělství. Tento
průvodce přináší přehled obvyklých
systémů ustájení prasat v ekologickém
zemědělství. Vypočítává výhody a nevýhody různých systémů a poskytuje zemědělcům příslušná

2013

doporučení pro péči o zdraví zvířat.

Tato publikace je výsledkem projektu COREPIG financovaného z programu CORE Organic.

Organic Pig Production in Europe
This guide gives an overview of the typical
housing systems used for pigs in organic farming. It
lists advantages and disadvantages of the different
BIOINSTITUT o. p. s.

systems and provides relevant recommendations to
farmers for health management.
– 20 –

FOUNDATION FOR CULTURE
AND ECOLOGY
FUNDATIAPENTRU CULTURA SI ECOLOGIE

Tehnica cultivării fructelor în sistem ecologic

Înﬁinţarea unei livezi de pomi
fructiferi în sistem intensiv

FUNDATIAPENTRU CULTURA SI ECOLOGIE

Întreţinerea unei livezi de pomi
fructiferi în sistem intensiv

asigurate condiţii bune de dezvoltare
sunt mai puţin susceptibili la boli și
recoltelor abundente și calităţii
ridicate a fructelor. Pe lângă măsurile

o multitudine de cunoștiinţe de

propriu zise de protecţie a plantelor

specialitate folosirea optimă a

îngrijirea cuprinde aprovizionarea cu

resurselor auxiliare disponibile.

diferitele substanţe nutritive intr-un

Pe lângă aceasta pomicultura

dozaj suﬁcient și echilibrat, controlul

ecologică își revendică rolul de

adecvat al răspîndirii ierburilor

model exemplar din punct de

convieţuitoare și asigurarea de spaţiu

vedere ecologic.

suﬁecient între pomii plantaţiei.

Prezenta broșură scoate în evidenţă,

Broșura redă succint și ușor de

Anul 2013, ediția II pentu Moldova

dăunători constituind premisa

pretenţioasă și necesită pe lângă

printre altele, modalităţile în care
se pot valoriﬁca forţele de autoreglare din cadrul unei plantaţii cu
ajutorul spaţiilor vitale legate de
natură, și prezintă acele metode de
înﬁinţare și îngrijire a culturii care
sprijină sănătatea plantelor și înlesnesc măsurile de îngrijire.

CZ.1.07/3.1.00/37.0033

DECENTRALIZOVANÉ KOMPOSTOVÁNÍ

Krajina v České republice je tvořena řadou krajinných typů, které jsou dány přírodními faktory, jako jsou
například geologická stavba, geomorfologie, klima
a činiteli antropogenními. Jako krajinu zemědělskou
lze označit tu, která je využívána převážně k zemědělskému hospodaření. V nížinách a pahorkatinách
tento charakter převládá a je zde možno nalézt řadu
podtypů podle charakteru využívání půdy – orná půda,
louky, pastviny apod.

Decentralizovaným kompostováním se rozumí vytvoření sítě regionálních kompostáren, která pokryje dané
území tak, aby veškerý vznikající bioodpad byl svezen a zpracován s co nejnižšími náklady. Tento model je obvykle
provozován v úzké spolupráci obcí se zemědělci. Zatímco v zemích s vyspělým odpadovým hospodářstvím se
jedná o nejčastější způsob řešení problematiky přebytečné biomasy, v České Republice se zatím objevují jen první
pilotní projekty.

uzavřený koloběh živin a organické hmoty v regionu

Proč zavádět decentralizované kompostování?

zpracováním bioodpadu dojde ke snížení objemu
odpadu na skládkách a produkci kvalitního kompostu
= stabilní organické hnojivo
je založeno na odstranění anonymity a vytvoření

důvěry občanů v systém nakládání s odpady
minimální dopravní vzdálenosti (recyklace probíhá

v regionu) snižují náklady a umožňují nižší poplatky
za odpad pro občany
zemědělec spojuje ekologicky příznivou recyklaci

bioodpadu a udržitelné hospodaření
dochází k trvalé péči o půdní organickou hmotu,

udržení biodiverzity a fyzikálních vlastností půdy
a snížení náchylnosti půdy k erozi
kompostárna s kapacitou cca 1000 t/rok podpoří

stabilitu pracovního místa v zemědělském podniku


zemědělec sám kontroluje kvalitu bioodpadu a produkuje kvalitní kompost vhodný pro zemědělsky
využívané pozemky
nabízí možnost zpracovávat vedle komunálního bio
odpadu i odpady ze zemědělské prvovýroby nebo
její vedlejší produkty (statková hnojiva)

zemědělec je uznán jako kompetentní partner v recyklaci biologického odpadu

BIOODPAD
Biologicky rozložitelný odpad (BRO nebo
bioodpad) je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu. Jedná se o bioodpady
ze všech odvětví průmyslu a komunální sféry.
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
veškerý bioodpad vznikající na území obce při činnosti

Autor fotografií a textu: Radim Jarošek

Catalogue of measures for
improving biodiversity on
agricultural enterprises
is a supportive educational and
information material which we use
within our advisory and educational
activities. In consists of sets of
proposals for measures that may
be implemented on arable land,
grassland, in orchards; measures
focusing on water bodies in the
landscape and measures intended
for sites that are not agricultural
land (farm sites, rocky outcrops,
road and path edges etc.).

FOUNDATION FOR CULTURE
AND ECOLOGY

Tehnica cultivării fructelor în sistem ecologic

fructelor ecologice de calitate este

BIODIVERZITA VENKOVSKÉ KRAJINY
drobné krajinné struktury v zemědělské krajině

Polyfunkční krajina s množstvím drobných struktur.

FCE

Producţia cu scop lucrativ a

CZ.1.07/3.1.00/37.0033

Důležité je, že byť je v těchto lokalitách zemědělství
hlavní činností, nejde o uniformní prostředí a i v místech s intenzívní zemědělskou produkcí nacházíme
v krajině různé drobné krajinné struktury. Jsou buď
přirozené – vzniklé geologickými a geomorfologickými
procesy za spolupůsobení rostlin a živočichů a umělé – vytvořené člověkem. Velikostně jsou to menší
části krajiny – linie s délkou nejčastěji v jednotkách až
stovkách metrů nebo plochy cca do jednoho hektaru.

GHID TEHNIC

GHID TEHNIC

FCE

Pomii fructiferi cărora le sunt

Anul 2013, ediția II pentu Moldova

Establishing dwarf-stock
fruit orchards
Maintaining dwarf-stock
fruit orchards
Both publications were issued
in Romanian language within the
framework of the “Support for
Development of Organic Farming
in Moldova” project.
All afore-mentioned publications were issued by Bioinstitut
in cooperation with FiBL research
institute for organic agriculture in
Switzerland.

Autoři textů: Květuše Hejátková a Lucie Valentová

înţeles stadiul actual al cunoștinţelor
referitoare la producţia de fructe
biologice oferind sfaturi practice
pentru o planiﬁcarea de lucru
optimală.
Protecţia plantelor reprezintă
subiectul altor broșuri.

Methodical guides from
REGOL project workshops
Woody plants outside forest
Water bodies within the
landscape
Sources of information on
nature and landscape
Decentralized composting
Biodiversity of rural
landscape
Environmental NGOs –
partners or rivals to public
administration?

Katalog opatření ke zvýšení biodiverzity v zemědělském podniku

Rizika agrotechnická
§§zaplevelení ploch jednoletými druhy plevelů lze zvládnout v rámci běžné agrotechniky
§§počet skřivaních oken na ha může být i vyšší, pokud to
situace v zaplevelení dovolí

ORNÁ PŮDA
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA – KULTURA – ORNÁ PŮDA
porosty ozimých obilovin a jiných hustě rostoucích ozimých plodin na orné půdě,
zvláště na volných prostranstvích (není účelné na malých enklávách sevřených lesy).
Vhodné zejména na pole, kde vegetace vytváří hustý jednolitý porost
a podobná stanoviště tak nevznikají přirozeně.

Rizika administrativně
§§opatření není rizikové

PŘÍNOS OPATŘENÍ

ZALOŽENÍ OPATŘENÍ

§§opatření na podporu živočichů, pro které je náročné
nalézt útočiště, potravu, dokončit vývojový cyklus v příliš hustých porostech (typicky skřivan polní)
§§podpora výskytu planých (často ohrožených) polních
plodin, např. ostrožka stračka

Bodové plošky
§§zvednout secí stroj při zakládání porostu na 10 m jízdy
na alespoň na 2 místech na ha

POPIS OPATŘENÍ
§§bodové plošky – na minimálně 2 místech na hektar ponechat neoseté plochy o velikosti asi 12–30 m2
§§liniové plošky – cca 50 cm šířky neoseté pásy v délce
alespoň 50 m alespoň na 3 místech na ha plochy

Pásové plošky
§§nevázat na sebe jednotlivé jízdy secího stroje

sankční

Nutnost přítomnosti poradce
§§opatření lze realizovat bez přítomnosti poradce

PLOŠKY PRO SKŘIVANA

MOŽNOST FINANČNÍ PODPORY
§§finančně nenáročné opatření

Foto: Jaroslav Pražan

NÁSLEDNÁ PÉČE

HLAVNÍ PROBLÉMY/RIZIKA

§§opatření nevyžaduje speciální následnou péči

Čeho se vyvarovat
§§plošky pro skřivany nejsou vhodné na pozemku se
silným tlakem vytrvalých plevelů především pcháče
rolního (oset)
§§prázdná místa v porostu musí být vynechána v případě
vláčení, plečkování nebo válení porostů či jiných zásahů,
které by mohly zničit hnízda

LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ:
§§Fuchsová, S., Stein-Bachingerová, K., Ochrana přírody
v ekologickém zemědělství, Praktická příručka pro ekologické zemědělství v severovýchodním regionu Německa, česká verze – Bioinstitut, 2009
§§(ke stažení v pdf: http://www.bioinstitut.cz/publikace/
documents/brodowin_web.pdf)
§§Ministerstvo zemědělství ČR, Zemědělská krajina – místo pro život; skřivan polní
§§Česká společnost ornitologická, 2005, Skřivan polní, pták
roku 2005
www stránky:
§§http://www.cso.cz/index.php? ID=1769
§§http://www.birdlife.cz/index.php? ID=749
§§http://www.hgca.com/document.aspx? fn=load&media_id=7049&publicationId=8628

Foto: Chris Bailey
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Financial review 2013
Expenditure
Breakdown of costs
Material – general needs

CZK

EUR

199 014

7 257

Sold goods

1 711

62

Representation costs

5 940

217

Travel

322 593

11 763

Other services

3 227 778

117 695

Salaries

2 052 707

74 848

12 000

438

Salaries – positional remuneration

495 091

18 053

Other taxes and fees

Compulsory social insurance

390

14

Other fines and penalties

643

23

Exchange rate losses

15 832

577

Other additional costs

31 286

1 141

0

0

6 364 985

232 087

Contributions from participants
in organisation
TOTAL

Report on management
and use of financial
means from the
Education and Further
Development Fund
In 2013 Bioinstitut, o.p.s. did not withdraw
financial means from the Education and
Further Development Fund; final state of
account on 31. 12. 2013 is 610,811 CZK.

Income
Breakdown of income
Income from own produce
Income from sale of services
Income from goods sold
Interest
Exchange rate gains
Accepted contributions (gifts)

CZK

EUR

72 359

2 638

746 306

27 213

2 171

79

14 130

515

2 998

109

310 236

11 312

EUR = 27.425 CZK
(according to Czech National Bank
exchange rate 31. 12. 2013)

Business result

51

2

CZK

EUR

53 390

1 947

Total Income

6 368 913

232 230
232 087

5 167 272

188 415

Total
Expenditure

6 364 985

Operational grants
TOTAL

6 368 913

232 230

Business result

3 928

143

Other additional income
Contributions from participants
in organisation

BIOINSTITUT o. p. s.

Auditor’s report on final accounts for the year 2013

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
Subject:
Title:
Address:
Legal status:
ID No.:

Bioinstitut, o.p.s.
Ondřejova 489/13 , 779 00 Olomouc
Public Benefit Company
26856948

Main focus of activity:
Carrying out research, advisory work, education and consultancy in the field of organic agriculture,
sustainable management, optimization of landscape use and landscape ecology.
I have conducted an audit of the attached final accounts of the Public Benefit Company Bioinstitut,
o.p.s. which comprised of the balance sheet for 31.12.2013, profit and loss accounts for the year
ending 31.12.2013 and a copy of these final accounts which includes a description of the main
accounting method used and other explanatory information. Information on the Public Benefit
Company Bioinstitut, o.p.s. is given in an appendix to the Final Accounts.
Responsibility of statutory body of accounting entity for final accounts
The statutory body of the Public Benefit Company Bioinstitut, o.p.s. is responsible for submitting final
accounts which present a true and accurate picture in accordance with Czech Accounting Regulations,
and for such an internal control system as is considered essential for the submission of final accounts
such that they do not contain any significant (material) inaccuracies due to fraud or error.
Responsibility of Auditor
My task is to issue a statement on the final accounts on the basis of the audit conducted. I have carried
out the audit in accordance with the law on auditing and international auditing standards, and related
application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. In accordance with these
regulations I am obliged to adhere to ethical norms, and to plan and conduct the audit in such a way as
to achieve reasonable assurance that the final accounts do not include any significant inaccuracy.
The audit involved auditing procedures intended to find proof of facts and figures stated in the final
accounts. The choice of auditing procedures depends on the auditor’s judgement and includes a risk
evaluation on significant (material) inaccuracies in information stated in the final accounts due to
fraud or error. In making an evaluation of these risks the auditor judges a relevant internal control
system for the submission of final accounts giving a true and accurate picture. The aim of this
judgement is to propose an appropriate auditing procedure, not to pass comment on the efficiency of
the internal control system of the accounting entity. The audit also includes an evaluation of the
appropriateness of the accounting method, the suitability of accounting estimates made by
management, and an evaluation of the overall presentation of the final accounts.
I am confident that the material information I have obtained provides an adequate and appropriate
basis for the issue of an auditor’s statement.
A nnua l r eport 2013

Auditor’s Statement
In my opinion the final accounts give a true and accurate picture of the assets and liabilities of Public
Benefit Company Bioinstitut, o.p.s.as at 31.12.2013, the income and expenditure and the business
results for the year ending 31.12.2013 in accordance with Czech Accounting Regulations.
Auditor:

Ing. Johana Otrubová

Certification No.:

2075

Date of issue:

26th May 2014

Auditor’s address:

Zámecká 97, Plumlov

BIOINSTITUT o. p. s.
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Bioinstitut is a member of…
Czech Technology Platform for Organic Farming

PRO-BIO Association of Organic Farmers

Green Circle – association if environmental NGOs
Green Circle – Platform of non-governmental

ecological organizations
International association IFOAM World

and IFOAM EU Group

FiBL International

Cooperation
BioSad

Central Institute for Supervising and Testing

in Agriculture

Czech Society for Ornithology
People in Need, o.p.s.

Institute of Animal Science, v.v.i.

Organic farms participating in the “Organic

FiBL Research Institute of Organic Farming –

Farmers for Nature” network

Switzerland, Germany, Austria

Ekovín- Association for integrated and organic

production of grapes and wine o. s.
IFOAM World and IFOAM EU Group
Mendel University, Brno
Ministry of Agriculture of the Czech Republic
PRO-BIO League
PRO-BIO Association of Organic Farmers,
Šumperk and regional branches
Faculty of Science at Palacky University in
Olomouc
State Phytosanitary Administration, Brno Division
Institute of Agricultural Economics and
Information

Our special thanks to
A collective of external colleagues for their

cooperation in elaborating handbooks and
guides
Lecturers speaking at educational seminars
All sponsors supporting our projects financially,
especially Pancivis Foundation, which financially
supported the implementation of the Organic
Farmers for Nature III project
Editorial staff at BIO Monthly
All people and organizations supporting
us and helping us in our work

– 25 –

A nnua l r eport 2013

Bioinstitut, o. p. s.
Institute for Organic Agriculture
and Sustainable Development of the Landscape

Office address:
Ondřejova 489/13
779 00 Olomouc – Chválkovice
Czech Republic

Contacts

IČ: 268 569 48
DIČ: CZ 268 569 48
tel: +420 581 115 181
e-mail: info@bioinstitut.cz

Company recorded in the Business Register of the Regional Court in Ostrava on 9th April 2005, Section 0, File 198

Donations
If you are interested in the activities of Bioinstitut for the sector of organic farming and you would like to give us your
financial support, you can make a donation by credit transfer to: Account No. 196 757 397 / 0300 held in Československá
obchodní Bank. We welcome financial support of any kind for our activities. If you would like us to send you confirmation
of receipt of your donation (e.g. for the purpose of a tax statement), please email us the necessary information (name
and permanent address). We thank you in advance for whatever financial contribution you are able to make.
BIOINSTITUT o. p. s.

