
Farma EARL GONTEL

Motto:“Být  svým vlastním  pánem a  uživit  se  jako  zemědělec,  aniž  by  bylo  poškozováno  životní  
prostředí.“

Manželé Christiane a Guillaume Gontelovi pracují společně se synem Alexisem na farmě u městečka 
Ampuis, ležícím 38 km jižně od Lyonu, v regionu Rhone - Alpes. Hospodaří v nadmořské výšce 150 
m.n.m., v údolí řeky Rhony. Toto údolí má díky řece, které se tu stáčí od východu k západu, a díky 
okolním kopcům velmi teplé klima, podobné středozemnímu. Pozemky, na nichž tu pěstují zeleninu, 
brambory,  peckoviny a aromatické byliny jsou na písčité půdě, některé parcely na půdách o něco 
těžších.

Hospodářství leží v oblasti, kde podle pana Gontela velmi málo prší (600 - 800mm/rok), což se nám 
může zdát dost. Déšť však přichází pouze v období od listopadu do února, výjimečně zde sněží. Pole 
jsou v produkčním období, které trvá v podstatě od února do listopadu (např. květák sázejí na pole 
v únoru a sklízejí poprvé v květnu), hojně zavlažována díky desítkám studní. Voda se nachází už v 5m 
pod zemí, nicméně studny jsou alespoň 10m hluboké, neboť ve větších hloubkách je voda čistší.

Farma má 8,5ha polí  a 1,3ha krytých ploch (fóliovníků).  Díky téměř 2 sklizním za rok, lze říci,  že 
výnosy jsou z 15,9ha, z toho z 3ha krytých ploch (fóliovníků), kde jsou i více než 2 sklizně.

Od roku 1969 hospodaří na farmě podle principů ekologického zemědělství. Dohled nad dodržováním 
zásad EZ provádí certifikační organizace Ecocert. Jak správně obdělávat půdu a zvýšit výnosy se pan 
Gontel naučil od německého specialisty na biodynamické hospodaření. V roce 1997 se jméno podniku 
rozšířilo z Gontel na EARL GONTEL.

Stručný popis produkce:
- Produkce velkého množství zeleniny pro přímý prodej.
- Půda je upravována do stabilních záhonů, které zůstávají neměnné, tedy mají stále stejné 

místo a tvar. Jsou to záhony cca 110cm široké, mezi nimi je ulička cca 40cm. Toto uspořádání 
usnadňuje práci s půdou, její obdělávání i střídání kultur. Pro obdělávání mají Gontelovi stroje, 
které dokáží zpracovat půdu popsaným způsobem.

- Opatření pro zvyšování úrodnosti – základem jsou statková hnojiva - koňský hnůj a kompost, 
prodávaná hnojiva a přípravky pro zlepšení kvality půdy, zelené hnojivo.

- Odplevelování – okopávání, mulčování a ruční pletí.



- Ochrana zdraví rostlin a půdy – střídání plodin, vhodné odrůdy, roubování, biologická ochrana 
rostlin  pomocí  užitečného  a  dravého  hmyzu  (používáno  od  r.  1988),  opatření  zvyšující 
biodiverzitu atd.

Hlavní  nevítaní  hosté jsou:  mandelinky,  roztoči,  ve fóliovnících háďátka,  mušky na pórku a mšice. 
Letos  byly  hlavními  škůdci  mandelinky  a  pavoučci.  Hospodáři  se  s prvními  vypořádali  pomocí 
speciálního vysavače a s druhými pomocí roztočů. 

 Distribuce produktů probíhá 3 způsoby:
- Přímý prodej realizovaný prostřednictvím „biobedýnek“ organizovaných asociací AMAP (více 

http://www.amap-biosdefeuilly.fr).  Gontelovi  připraví  800  košíků  týdně,  a  to  v  několika 
velikostech a cenách.

- Pravidelný prodej na 1 trhu.
- Dodávky produktů do velkoobchodu.

V roce 2009 představovali ekonomické výsledky farmy čistý zisk 944 Euro / 10 Arů a hrubý zisk 2858 
Euro / 10 Arů. V podniku pracuje vedle 3 rodinných majitelů ještě 6 zaměstnanců.

Co nás zaujalo:
Zajímavé bylo vidět používání biodegradabilní fólie pro zakrytí záhonů, jako způsob mulčování. Fólie 
je strojově natažena na záhon a pěkně drží díky zahrnutí okrajů cca 20cm hluboko do půdy. Nízký a 
nevelký traktor pak tuto fólii dle potřeby děruje a do otvorů jsou ručně umísťovány sazenice zeleniny, 
které např. v případě salátu zůstávají jen cca ze 2/3 zapuštěny do půdy, zbytek je nad její úrovní, a to 
z důvodu prevence uhnívání  krčků rostlin  a jejich  spodních listů  v důsledku každodenní  intenzivní 
zálivky. Kořeny rostlin díky lehké písčité půdě snadno prostupují hlouběji a zelenina dobře prospívá, i 
když  část  kořenového  systému  zůstane  při  výsadbě  nad  povrchem  země.  Fólie  je  vyrobena 
z kukuřičného škrobu a její využití  se, i přes vyšší cenu (cca o 30%) dle slov pana Gontela velmi 
vyplatí.  Zabraňuje  odpařování  vody,  kterou  bez  problému  propouští  do  půdy  a  eliminuje  výskyt 
doprovodných  rostlin  (=  plevelů).  Plevel  obecně  Gontelovi  příliš  netrápí.  Například  pěšiny  mezi 
záhony projíždějí plečkou, pouze když zelenina na záhonech vzchází a je malá. Ve stadiu, kdy už je 
zelenina narostlá, nejsou pro ni plevely v pěšinách žádnou konkurencí. 

Pan Gontel působil jako spokojený hospodář a potíže při práci mu v podstatě působily jen 2 zásadní 
okolnosti – rozdělené pozemky nacházející se na 4 místech a cyklisté, kteří každodenně kradou část 
jeho úrody, neboť okolo polí vede údolím rušná cyklostezka.

http://www.amap-biosdefeuilly.fr/

