Činnost v rámci projektu
Demonstračních farem
V rámci projektu Demonstračních farem jsou
na ekofarmě v letech 2018 a 2019 realizovány
tyto akce pro zemědělce:
• Polní dny | několikrát ročně
Větší akce s přednáškami i praktickými
ukázkami v terénu
• Demonstrační akce skupinové | 5× ročně
pro skupinu minimálně tří zemědělských
subjektů
• Demonstrační akce individuální |
min. 20× ročně
pro jednotlivé subjekty
Projekt je realizován ve spolupráci s výzkumnými pracovníky, neziskovými organizacemi
a dalšími odborníky.
Mikro, malí a středně velcí zemědělští
podnikatelé (od roku 2019 i velcí) se mohou
na demonstrační ekofarmu do Štítné nad Vláří přijet seznámit například s ekologickým
hospodařením na orné půdě, vhodnými
osevními postupy, protierozními opatřeními,
půdoochrannými technologiemi, krajinotvornými projekty a dalšími činnostmi, které jsou
v rámci programu podporovány.
Účastníci demonstračních akcí realizovaných
na ekofarmě mají možnost vzájemně si vyměnit
zkušenosti a konzultovat své agrotechnické
a pěstitelské postupy s odborníky.

Kontakty pro zájemce
o činnost Demonstračních farem
Zájemci o informace k projektu a akcím mohou
zaslat kontaktní mail na iskopanice@razdva.cz.
Vedoucí projektu:
Ing. Milan Drgáč, registrovaný externí poradce
v ekologickém zemědělství
m.drgac@centrum.cz | +420 721 943 628
Více informací o Ekofarmě JAVORNÍK:
www.ekofarmajavornik.cz

Projekt podporuje a financuje
Ministerstvo zemědělství
www.eagri.cz

Cíle projektu
Cílem podpory činností Demonstračních
farem je posílení systému předávání znalostí
v zemědělství zaměřené na praktické ukázky
a prezentaci udržitelných systémů hospodaření
a ochrany půdy v praxi.
Projekt podporuje cesty vedoucí k udržitelnému nakládání s přírodními zdroji skrze
podporu činnosti Demonstračních farem.
Jsou prezentovány například protierozní
způsoby hospodaření v souvislosti s ochranou
vody v krajině, ty i pro širokou veřejnost.
V roce 2018 je program zaměřen na oblast
péče o půdu. Jsou podporovány prezentace
postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů
přispívajících k zadržování vody v krajině nebo
prezentujících mitigační a adaptační opatření
ve vztahu ke změně klimatu. Tyto postupy
příznivé pro půdu jsou demonstrovány také
v systému ekologického zemědělství (EZ).
V oblasti ekologického zemědělství je podporována prezentace postupů a technologií EZ
se zaměřením na hospodaření na orné půdě
s využitím postupů, které umožní hospodaření
bez používání herbicidů, rychle rozpustných
minerálních hnojiv a chemicko-syntetických
přípravků na ochranu rostlin. Cílem je prezentace uceleného a udržitelného systému ekologického hospodaření na orné půdě s důrazem
na ochranu půdy, udržitelný osevní postup,
pěstování meziplodin a šetření vláhou.

Komu je projekt určen
Mikro, malým a středně velkým zemědělským
podnikatelům (do 250 zaměstnanců, roční
obrat do 50 mil. €). Od roku 2019 i velkým
zemědělcům.

Druhy demonstračních činností
a místa jejich realizace
Ministerstvem zemědělství bylo vybráno
pro rok 2018 celkem 11 českých farem v různých krajích, na kterých probíhají v rámci dvouletého projektu vyjmenované druhy demonstračních činností – polní dny, demonstrační akce
individuální a skupinové.
Jedna z vybraných demonstračních farem hospodaří ve Zlínském kraji (Ekofarma Javorník).

Období realizace projektu
Demonstrační činnosti budou na farmách realizovány v letech 2018 a 2019 s předpokladem
pokračování i v dalších letech.

Ekofarma JAVORNÍK-CZ s.r.o. se sídlem
ve Štítné nad Vláří hospodaří v CHKO Bílé
Karpaty, v katastru několika obcí. S ekologickým zemědělstvím začala už v roce 1991.
Zabývá se rostlinnou a živočišnou produkcí,
zpracováním i agroturistikou. Realizuje dlouhodobě i projekty na podporu ekologické
stability krajiny a rozvoj krajinného rázu.
Za své šetrné hospodaření i vlastní produkty
získala řadu ocenění.
Celkovou obhospodařovanou výměru půdy
1 711 ha farma využívá především pro ekologický chov mléčného i masného skotu, produkci sena, senáže a výrobu krmných směsí
pro vlastní chov.
Na 417 ha orné půdy pěstuje krmné plodiny
(vojtěška, jetelotrávy, jetel pěstovaný na semeno nebo na krmení), obiloviny, luskoviny
a speciální plodiny pro vlastní potřebu i jako
tržní plodiny (např. koriandr). Společnost patří
mezi významné producenty pšenice špaldy.

V sadech se zaměřuje na ovocné stromy –
především slivoně, jabloně a okrajově hrušně.
Bio mléko zpracovává ve vlastní bio
mlékárně. Vyrábí několik druhů mléčných
výrobků v bio kvalitě.
Kromě zemědělských činností farma
provozuje i faremní jídelnu, pekárnu,
pálenici, farmářskou prodejnu, penzion
a přidruženou výrobu.

