
Milí přátelé, zveme vás na exkurzi do Lucemburska 
na téma

POKUSNICTVÍ V POLNÍCH 
PODMÍNKÁCH A SDÍLENÍ 
INFORMACÍ 
PĚSTOVÁNÍ ZELENINY,  

SOCIO-EKONOMICKÉ ASPEKTY  

A ZAMĚSTNANOST

Dvouletý projekt z evropského vzdělávacího fondu 
Leonardo da Vinci s názvem „On Farm Education To-
wards Organic Farmers“ má za cíl zlepšit možnosti 
ekologických zemědělců profesně se vzdělávat a to 
prostřednictvím sítí založených na principech BIONETu, 
kdy zemědělci sami ověřují řešení různých problémů 
prostřednictvím jednoduchých polních pokusů. Part-
nery projektu jsou ČR (ČTPEZ jako koordinátor), Maďar-
sko (ÖMKi), Rakousko (FiBL) a Lucembursko (IBLA). 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah 
sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich 
obsahem. 
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4. a 5. června 2015, Lucembursko

PROGRAM
  Představení ekologického zemědělství v Lucembursku a diskuse o možnostech spolupráce
  Návštěva družstva ekologických zemědělců Oikopolis (http://www.oikopolis.lu/de/home): 

obchod, zpracování a balení produktů

Navštíváme tyto bio zelináře: 
  De Grenge Kuerf-Colabor, Walferdange: družstvo, které pomáhá nezaměstnaným lidem  

(http://www.co-labor.com)
  Sociální farma v kantonu Diekirch: pěstování a zpracování zeleniny
  Ditgesbach, Ettelbruck: pěstování zeleniny, tradiční sady, zpracování, faremní obchod, program 

pro hendikepované 
  Frank Adams, Ansembourg: pěstování zeleniny a produkce bio osiv zeleniny 

Určeno pro:  
zemědělce, poradce, pracovníky NNO, výzkumníky.
Tlumočení do češtiny bude zajištěno!  
Veškeré náklady související s účastí jsou hrazeny  
z projektu OFEOF Leonardo da Vinci.
Více informací a přihlášky do 15.5. na  info@bioinstitut.cz nebo na tel. 603 545 697
Pořádá Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ)

BIONET V ČR

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství zahájila v roce 2013 první pilotní 
projekt v rámci tzv. sítě Bionet. Tématem pilotního projektu je ověřování odrůd ozimé pšenice. 
Cílem je vybudovat národní síť pro participativní řešení problémů a požadavků zemědělců 
prostřednictvím poradenství, výzkumu na farmách a uplatnění výsledků výzkumu. Principem 
je vytvoření podmínek pro to, aby zemědělci ve spolupráci s odborníky mohli ověřovat řešení 
praktických problémů prostřednictvím jednoduchých polních pokusů.

http://www.ctpez.cz
http://www.oikopolis.lu/de/home
http://www.co-labor.com

