
Milí přátelé, zveme vás na exkurzi do Rakouska  
na téma

POKUSNICTVÍ  
V POLNÍCH PODMÍNKÁCH  
A SDÍLENÍ INFORMACÍ 
PĚSTOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OBILNIN  

V BIOREGIONU MÜHLVIERTEL

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. 

P O Z V Á N K A

I N F O R M A C E  O  P R O J E K T U 
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24. a 26. června 2015, Rakousko

PROGRAM
  Prohlídka zemědělské školy Schlägl (www.bioschule.at): polnosti, pivovar, ubytování
  Prezentace současných projektů: Bionet (www.bio-net.at):  

Biocentrum (www.biokompetenzzentrum.at), šlechtění žita a další

Navštívíme:
  Firma Biosaat: šlechtění, produkce a prodej bioosiv a krmiv (www.biosaat.at)
  Statek Gahleitner: obilniny, sušení sena
  Pivovar Hofstetter (www.hofstetten.at): polní pokusy se starými odrůdami obilin,  

ochutnávka piva
  Biofarma a pekárna Mauracher (www.mauracherhof.com)

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 5.6. 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.
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