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Struktura členské základny

STRUKTURA ČLENSKÉ
ZÁKLADNY
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Ekozemědělec ......................................398 podniků
Z toho
do 50 ha....................................... 146 podniků
50–100 ha......................................... 81 podniků
100–200 ha......................................... 51 podniků
200–300 ha......................................... 25 podniků
300–500 ha......................................... 27 podniků
500–1.000 ha......................................... 43 podniků
nad 1.000 ha......................................... 25 podniků
Čestný člen ............................................... 10 osob
Zpracovatel ……………………................................. 51
Velkoobchodník ………………. .............................. 29
Prodejna ……………………….. ................................. 73
Poradce ………………………… ................................. 25
Škola …………………………… ..................................... 11

60000
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lé

K 31. 12. 2007 svaz PRO-BIO sdružoval 547 členů +
215 spotřebitelů (členů PRO-BIO Ligy). Celkem 762
členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

výměra v ha

80000

* Pozn. Někteří členové spadají do více kategorií

Struktura půdy obhospodařované členy
100000

83902

výměra v ha

80000

Členění dle velikosti farem

60000
40000
20000

160

14504
6544

214

14

30

0

146

orná

TTP

sady

vinice

zelenina

ostatní půda

počet ekozemědělců

140
120
100

81

80
51

60
40

43
25

27

200-300

300-500

25

20
0
do 50

50-100

100-200

500-1000

nad 1000

výměra v ha

Obhospodařovaná výměra
Celkem: .................................................... 105 208 ha
Z toho:
Orná...............................................................6 544 ha
TTP ..............................................................83 902 ha
Sady...................................................................214 ha
Vinice ..................................................................14 ha
Zelenina ..............................................................30 ha
Ostatní půda..............................................14 504 ha
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Počet členů regionálních center a odborných poboček
Bílé Karpaty ............................................ 46 podniků
Jeseníky................................................... 88 podniků
Jižní Morava ............................................ 16 podniků
Krkonoše a Podkrkonoší ..........................18 podniků
Litomyšl ...................................................... 45 podniků
Moravská brána ......................................... 27 podniků
Srdce Čech (dříve Polabí) ........................ 34 podniků
Severovýchod ..............................................7 podniků
Severozápadní Čechy.............................106 podniků
Šumava ........................................................ 45 podniků
Vysočina....................................................... 35 podniků
Sekce prodejců .......................................... 80 podniků
PRO-BIO LIGA....................................................215 členů
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PROJEKTY
Díky projektům je činnost pro členy svazu bohatší
a je z nich z velké části financována.

Propagace ekologického zemědělství
Projekt navazující na dohodnuté priority Akčního plánu rozvoje EZ v České republice podporuje Ministerstvo zemědělství ČR v rámci podpory
občanských sdružení (viz. kapitola Propagace
a podpora odbytu).

Bioakademie 2007
Evropská letní akademie ekologického zemědělství je již tradičně stěžejním mezinárodním
projektem svazu, který mimo jiné dává prostor
pro účinný lobbying, propagaci a vzdělávání (viz.
kapitola Bioakademie 2007).

Agroenvironmentální informační
a poradenská centra v ČR, vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém,
Moravskoslezském a Zlínském kraji
(dále jen „Síť agro-envi“)
Projekt svazu PRO-BIO v rámci grantového
schématu „Síť environmetálních informačních
a poradenských center“ MŽP ČR v Operačním
programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) podpořený z Evropského sociálního fondu (ESF)
a spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR.
Jeho cílem je podpořit ekologické zemědělství
ve vazbě na ochranu přírody a vytvořit nové
pracovní příležitosti. Vznikla síť 36 informačních a poradenských center pro ekozemědělství
a životní prostředí, ve spolupráci s 20 partnery
byla zrealizována celá řada vzdělávacích i osvětových akcí, vydány odborné příručky, knihy,
letáky a další publikace. Realizace projektu od
1. 3. 2006 do 28. 2. 2008.

PORADENSTVÍ
 Poradenství pro členy svazu –ekozemědělce
bylo zajištěno na regionální úrovni zejména
místními poradci - správci regionálních center (RC). V průběhu první poloviny roku bylo
základním cílem připravit podniky na řádnou
kontrolu ekologického zemědělství (EZ), časté byly dotazy k rozšíření počtu kontrolních
organizací EZ u nás a dále k rozdílům v nabídce jednotlivých kontrolních organizací.
V rámci terénního poradenství bylo nadále
využíváno financování z projektů OPRLZ.
 V regionech, kde neběžely projekty OPRLZ
podpořené z ESF, se negativně projevila
absence dotovaného akreditovaného poradenství, vinou nepružnosti MZe ČR došlo
k nespuštění poradenského systému z PRV,
zemědělci ve výše zmíněných regionech
byli nuceni si poradenství 100% financovat
sami.
 Pro poradce svazu byly uspořádány semináře ve spolupráci s kontrolní organizací
KEZ, o.p.s. k výsledkům řádných kontrol EZ
v roce 2007 a chystaným změnám pro rok
2009, především v souvislosti s novým Nařízením Rady o ekologickém zemědělství
č. 834/2007.

Exkurze do Norska

 Nadále v našem svazu přetrvává tendence
různé úrovně nabízeného poradenství v jednotlivých RC, zejména velká RC mohou nabízet svým členům podstatně širší portfolio
poradenských služeb než RC s menším počtem členů a tudíž s nedostatečným financováním poradenství.

Informační centrum v Olomouci

 Pro rok 2008 bude potřeba ve všech RC
maximálně využít nově otevřený titul dotace z PRV, opatření I. 3.4 Využívání poradenských služeb. Limitujícím faktorem pro
poskytování poradenství v tomto roce bude
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velikost podniku, zejména „menší“ členové - zemědělci s výměrou pod 160 ha ZP budou silně znevýhodněni oproti velkým farmám (diskriminující preferenční kriterium
15 000 Eur SAPS /podnik).
 Exkurze do Norska – ekologičtí zemědělci
svazu PRO-BIO se vydali v září na cestu za
poznáním do Skandinávie. Akci zorganizoval Bioinstitut Olomouc spolu s norským
výzkumným ústavem pro EZ Bioforsk Ökologisk v rámci projektu Ekozemědělci přírodě
ve spolupráci se svazem.
BioFach - česká expozice na mezinárdním veletrhu

PROPAGACE A PODPORA
ODBYTU
Propagační a osvětové akce
16.–17. 2. Exkurze na BioFach – celosvětový
veletrh biopotravin každoročně v Norimberku
15.–18. 3. Biostyl – účast svazu na mezinárodním kontraktačním a prodejním veletrhu zdravé
výživy, ekologie a zdravého životního stylu na
pražském výstavišti
28. 4. Mezinárodní spotřebitelská ochutnávka
biovín „Biovíno Pavlov pod Pálavou“ je tradiční akcí svazu PRO-BIO a Ekofarmy Pollau rodiny
Abrlovy z Pavlova
27. 5. Nejlepší ekologický zemědělec roku – čtrnácté ocenění nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2006 – Bartákův hrnec – získala
ekofarma Country Life
23. 6. Den otevřených vrat na Ekofarmě
Mlýnec
27.–29. 6. tradičně v Lednici na Moravě,
7. evropská letní akademie ekologického
zemědělství – Bioakademie 2007

14. 7. Bioslavnosti ve Starém Městě pod
Sněžníkem
Září - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství
proběhly akce na podporu propagace ekologického zemědělství v jednotlivých regionech
- biodožínky, biojarmarky, dny otevřených dveří,
semináře, exkurze, ochutnávky na ekofarmách
a v bioprodejnách
Česká biopotravina roku 2007 – soutěž je
oslavou toho nejlepšího v oboru biopotravin
a ekologického zemědělství
19. 11. festival Týká Se To Také Tebe (TSTTT)
v rámci proběhl seminář na téma „Aktuality
a zajímavosti z ekologického zemědělství“

Výroba propagačních předmětů
Svaz PRO-BIO zhotovil pro zájemce tabule určené k označení členských podniků a prodejen,
barevné propagační velkoplošné postery konkrétních farem a výrobců, velkoplošné fotografie z ekofarem, propagační doplňky určené
na akce a výstavy, propagační obecné postery,
kalendáře pro rok 2008. Rovněž nabídl papírové
tašky a sáčky s atestem pro použití na potraviny včetně pečiva. Svaz zakoupil v rámci projektu
„Síť agro-envi“ propagační stánek.

Tisk a výroba publikací a propagačních materiálů

Bartákův hrnec - Nejlepší ekologický zemědělec
roku ekofarma Country Life
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• Komoditní letáky
• Informační letáky
• Bulletin č. 28 Ekologické zemědělství v ČR
• Argumenty pro ekologické zemědělství
• Složka „Jak se stát ekologickým zemědělcem“
s aktuálními přílohami
• Výsevní dny pro rok 2008 - kalendář konstelací
pro zahrádkáře a zemědělce
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• Kalendář ekologického zemědělství 2008
• Sborník abstrakt Bioakademie 2007
• CD Bioakademie 2007
• Prezentace na přednášky a semináře

Spolupráce s médii a PR
Publikování v novinách a časopisech (Zemědělec, EKO ekologie a společnost, BIO měsíčník pro
trvale udržitelný život tradičně vydávaný firmou VH press)
Vydávání tiskových zpráv a spolupráce s médii
Tiskové konference

Vítěz Česká biopotravina roku - Pošumavský biomed

Další aktivity
Správa a aktualizace internetových stránek
www.pro-bio.cz (v roce 2007 tato stránka zaznamenala více než 25.000 přístupů)
Vytváření
nových
webových
stránek
www.zijubio.cz
Knihovna odborné literatury
Vedení a aktualizace tématického fotoarchivu
Vedení skupiny Propagace v rámci Akčního plánu ČR
Spolupráce s Bioinstitutem o.p.s. – Institut pro
ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny www.bioinstitut.cz
Databanka výzkumu ekologického zemědělství www.pro-bio.cz/vyzkum

ZASTUPOVÁNÍ ČLENŮ
SVAZU
Na celostátní úrovni komunikovali zástupci svazu zejména s ministerstvy zemědělství a životního prostředí. Jednalo se především o navýšení
dotací pro EZ v rámci PRV na maximální možnou
úroveň, což se podařilo s výjimkou zeleniny.
Ohledně zvýšení dotace pro travní porosty nepanoval v řadách členů svazu PRO-BIO jednotný názor, což se projevilo konfliktem na valné
hromadě svazu v březnu 2007 v Chrudimi. Část

členů svazu PRO-BIO, kterým jde o dostatek české bioprodukce si totiž uvědomili, že malý rozdíl
mezi kompenzací TTP a orné půdy v EZ může
vést k dalšímu zatravňování i u ekofarem dosud
polařících.
Zástupci svazu pracovali v monitorovacím výboru PRV (osa II) a v jeho pracovních skupinách
(např. pro poradenství). Důležité bylo i zastoupení členů svazu PRO-BIO v Akčním týmu pro EZ
při MZe ČR, kde bylo zajištěno financování propagačních kampaní pro ekologické zemědělství
a biopotraviny (30 milionů Kč do roku 2010). Bohužel se zde nepodařilo prosadit, aby z těchto
peněz byly podpořeny dosud fungující struktury
EZ. V roce 2007 se tento negativní trend projevil
např. při realizaci kampaně Žiju BIO, kterou s využitím našeho svazového propagačního sloganu
(bez dohody se svazem) pro MZe ČR zajišťovala
za 4 miliony Kč pražská reklamní agentura Nexos, bez jakékoliv vazby na potřeby členů svazu
PRO-BIO a struktur EZ v ČR.
Dobrá spolupráce byla navázána se Svazem integrované produkce révy vinné, který uznává
ekologické vinařství jako vyšší stupeň ekologizace produkce révy i výroby vína a část svých
podniků převádí na kontrolované ekologické vinohradnictví ve spolupráci s poradci PRO-BIO. Na
druhé straně zástupci svazu PRO-BIO poukázali
na MZe ČR na zneužívání dotace na ekologické
sady, kdy někteří noví „sadaři“ vysazují neprodukční sady s minimem stromů na hektar s jediným cílem - inkasovat lukrativní dotace. Důležitá byla jednání se zástupci Státní veterinární
správy o faremním zpracování a prodeji živočišné bioprodukce. Jednání pro svaz zajišťoval Bioinstitut, který v roce 2008 vydá i odbornou metodiku na toto téma.

ZAHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE
Svaz pokračoval v roce 2007 v rozvíjení zahraniční spolupráce podobným způsobem jako
v minulých letech. Zahraniční spolupráce je
nezbytnou součástí celé jeho činnosti - při poradenství, vzdělávání, propagaci i pro podporu prodeje. V roce 2007 se do popředí dostala zejména příprava nové obchodní struktury
s Biolandem. Tradiční je rovněž spolupráce se
zahraničními partnery v rámci Bioakademie
a organizování této mezinárodní konference,
dále účast na BioFachu spojená s prohlubováním a navazováním zahraničních kontaktů
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a dlouhodobá odborná spolupráce s FiBL. Další
formou zahraniční spolupráce jsou služby pro
členy např. vyhledávání a získávání odborných
informací ze zahraničních zdrojů, tlumočení,
překlady dopisů a odborných textů, organizování exkurzí do zahraničí (služby poskytnuty
všem členům, kteří o to požádali).

BIOAKADEMIE 2007
Evropská letní konference ekologického zemědělství – Bioakademie je jedním z největších projektů svazu. Zahrnuje oblast vzdělávání, propagace,
osvěty, lobbyingu a to nejen v ekologickém zemědělství České republiky, ale také na mezinárodní úrovni. Je to akce odborného i politického
zaměření. Vysoká odborná úroveň přednášejících
i příležitost k setkávání a komunikaci zemědělců,
poradců, politiků, vědeckých pracovníků, pracovníků svazů a NNO, ministerských úředníků a dalších skupin účastníků přispívá ke zvyšování jejich
znalostí a také k výměně zkušeností a názorů.
Hlavními tématy 7. ročníku Bioakademie, který se
konal od 27. do 29. 6. v Lednici na Moravě, byly
role ekologického zemědělství ve vztahu k ochraně krajiny a klimatickým změnám, faremní zpracování biopotravin a specifika chovu prasat a ryb
v biokvalitě. Čeští zpracovatelé biopotravin opětovně upozornili na příčiny nízké produkce biopotravin v České republice a poukázali na problematiku faremního zpracování biopotravin a jejich
následného odbytu. Sedmého ročníku mezinárodní konference o ekologickém zemědělství v Lednici se zúčastnilo 220 účastníků z 20 zemí. Mezi
významné hosty patřili, vedle Isabele Peutz, ředitel výzkumného ústavu FiBL Urs Niggli, president
IFOAM-EU Group Francis Blake či Berhnard Freyer
z BOKU Wien – zemědělské univerzity. Součástí konference byly exkurze na modelové farmy
v Rakousku, Čechách a na Slovensku.

Bioakademie - ezkurze Slovensko
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VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍCH CENTER SVAZU
Svaz PRO-BIO má 11 regionálních center. Na přelomu roku 2006/2007 svou činnost nově zahájilo PRO-BIO RC Krkonoše a Podkrkonoší. Oblasti
působení jednotlivých RC a jejich aktivity zahrnují poradenství, informační servis, propagaci,
vzdělávání a osvětu v EZ, rovněž odbyt regionální produkce.

PRO-BIO RC Bílé Karpaty
Správce: Ing. Milan Drgáč, Ing. Jaroslav Šašinka
– zástupce
687 74 Starý Hrozenkov 1
tel./fax: 572 696 323
iskopanice@razdva.cz
V roce 2007 měli zemědělci možnost získat ještě
dotované poradenství v EZ také přes IS Kopanice
v rámci projektu „Síť agro-envi“. Nebylo však již
možné čerpat podporu na poradenství z dotačního titulu MZe 9.F jak tomu bylo dříve. Zájem
o dotované poradenství byl vysoký a převyšoval
možnosti projektu. Funguje průběžný informační servis. RC stále nemá vlastní zaměstnance, proto nadále využívá služeb Informačního
střediska ve Starém Hrozenkově a služeb dalších
externistů (např. účetnictví, poradenství aj.)
Vzdělávací akce pro zemědělce
6. 12. uspořádalo RC na SOŠG ve Starém Městě
seminář nazvaný „Ekologické zemědělství- vyhodnocení roku 2007 a nové informace pro rok
2008“. Seminář byl finančně podpořen Ministerstvem zemědělství, přednášeli zástupci kontrolních organizací pro EZ (KEZ, ABCERT, BIOKONT),
zástupci ZAPÚ Uherské Hradiště, AOPK Praha,
správce PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Seminář byl zaměřen na změny v legislativě pro EZ, představení
kontrolních organizací a zhodnocení kontrol na
ekofarmách v uplynulém roce, Program rozvoje
venkova, agro-environmentální opatření.
Osvěta a propagace EZ
Z tradičních osvětových akcí pro veřejnost se
v roce 2007 podíleli členové RC na pořádání a organizaci:
• biodožínek s biojarmarkem ve Velké nad Veličkou (18. 8.)
• semináře o ekozemědělství „Aktuality a zajímavosti z EZ“ pro veřejnost v rámci festivalu
TSTTT v Uh. Hradišti (24.11.)

Výroční zpráva
Výroční zpráva 2007

• někteří členové se také prezentovali v archeoskanzenu v Modré (4.7.) během ekologického programu v rámci „Dnů lidí dobré vůle
Velehrad 2007“ (Vránovi Lužkovice, Sluneční
brána s.r.o. Čejkovice, Alma klub Kroměříž,
Krajinka zdravé výživy Uherské Hradiště, IS
Kopanice). Pořadatelem akce byl ekologický
institut Veronica Brno, prezentaci EZ zajišťovalo IS Kopanice se členy RC.
• v rámci projektu OPRLZ byly zajištěny na
podzim 2 exkurze pro studenty SOŠG Staré
Město a SŠZePř Rožnov p. Radhoštěm na ekofarmy v regionu.
Další prezentace regionálních ekofarem na různých osvětových akcích v ČR i zahraničí byly zajišťovány individuálně samotnými zemědělci.

Tradice Bílých Karpat

Zpracování a odbyt regionální produkce
V roce 2007 řešily podniky odbyt většinou individuálně. Zástupci RC se zúčastnili (6. 11.) semináře
zaměřeného na zpracování hovězího masa z ekofarem v Moravanu, a.s. Petřvald. Společnost zahájila zpracování biohovězího masa koncem roku
2007, s některými zemědělci již projednávala možnosti odběru skotu i z našeho regionu. Nepřímá
podpora odbytu biopotravin dále průběžně probíhá ve formě prezentace ekologických podniků
a jejich výrobků na různých regionálních akcích
pro veřejnost (například Jablečná slavnost v Hostětíně, biodožínky, seminář v rámci TSTTT aj.)
Informace o členech
Ke 31. 12. 2007 mělo RC 46 členů. V roce 2007
se do PRO-BIO RC Bílé Karpaty přihlásili dva noví
členové. Členství ukončilo v roce 2007 ZD Starý
Hrozenkov.
Valná hromada RC proběhla:
28. 3. na SOŠG ve Starém Městě u Uh. Hradiště
Schůzky výboru RC v roce 2007:

28. 3. na SOŠG Staré Město v rámci valné hromady RC
19. 12. v Lidečku, motorest Čertovy skály + Agrofyto spol. s r.o. Lidečko
Granty a dotace
V roce 2007 nemělo regionální centrum žádný
samostatný grant. Jeho členové se však většinou podílí na realizaci projektů IS Kopanice.
Někteří členové RC se zapojili jako partneři do
projektu „Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR; vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji“, jehož nositelem je PRO-BIO Svaz
ekologických zemědělců. Následující členové RC
byli také partnery projektu: IS Kopanice, Tradice Bílých Karpat Hostětín, SOŠG Staré Město,
SŠZePř Rožnov p. Radhoštěm. Projekt má však
také partnery z jiných než členských organizací
(např. regionální ZAPÚ MZe, NNO, aj.) a také z jiných krajů. Na některých dílčích akcích projektu
se podílí i další členové RC. Realizace projektu od
1. 3. 2006 do 28. 2. 2008.
Účast na dalších akcích v ČR a zahraničí
Účast na Radách svazu PRO-BIO
26. 4. Účast na školení MZe ČR a AK pro zemědělce v Hluku
4. 4. Účast a zastupování členů na Valné hromadě svazu PRO-BIO v Chrudimi
27.–29. 6. Evropská letní akademie EZ v Lednici
V rámci projektu OPRLZ účast zástupců IS a RC
na setkání poradenských projektů OPRLZ z celé
ČR (4.–5. 10.) v Praze a Děčíně
18.–19. 10. Exkurze na ekofarmy v JČ kraji – zástupci SŠZePř Rožnov a IS Kopanice
25.–26. 10. Účast na Bělokarpatské konferenci
v Belušských Slatinách
23. 9. Jablečná slavnost v Hostětíně
Renata Vaculíková

PRO-BIO RC Jeseníky
Správce: František Winter, místopředseda
svazu
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel.: 583 231 198, 602 533 707, fax: 583 231 330
rc.jeseniky@pro-bio.cz
Regionální centrum Jeseníky, působící na území bývalých okresů Jeseník, Bruntál, Šumperk,
částečně i v okrese Olomouc a Opava. Jeho velikost se nezměnila a je nadále druhým největším
regionálním centrem. Členskou základnu tvoří
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87 subjektů podnikajících v ekologickém zemědělství, převážně na TTP s chovem krav bez tržní produkce mléka, zpracovatelů, škol, poradců,
výzkumných ústavů a jeden čestný člen. Celková
výměra obhospodařované půdy činí cca 30.000
ha. Činnost RC se zaměřila na pomoc členské
základně, propagaci ekologického zemědělství
a jeho produktů, komunikaci s veřejností o ekologické zemědělské problematice a přiblížení se
ke spotřebitelům, v neposlední řadě spolupráce
se základními a středními školami. V poradenství
jsme plně využili projektu „Síť agro-envi“. Jako
partneři projektu jsme pokračovali v komunikaci s veřejností a propagací ekologického zemědělství a jeho produktů. Projekt také posílil již
dobře nastartovanou spolupráci se základními
a středními školami. Jeho zásluhou jsme mohli na
vybraných školách uspořádat přednášky o ekologickém zemědělství, uskutečnit exkurze na ekologicky hospodařící podniky a farmy, ochutnávky
bioproduktů formou doplňkových nebo hlavních
jídel ve školních zařízeních. Další aktivitou RC Jeseníky je účast a zapojení se do činnosti místních
akčních skupin. Zejména v MAS Zábřežsko o.p.s.
a MAS Horní Pomoraví o.p.s. Ve spolupráci s těmito dvěma MAS se členové svazu PRO-BIO a RC
Jeseníky prezentovali na výstavě „Země živitelka“
v Českých Budějovicích. Stánek PRO-BIO společně
s prodejem bio-výrobků z obchodní společnosti
PRO-BIO Staré město a díky ochutnávce masných bioproduktů (podpořeno KEZ) patřil mezi
nejnavštěvovanější stánky tohoto veletrhu. Zasloužil si pozornost čelních představitelů našeho
státu v čele s prezidentem republiky. Za zmínku
stojí také první ročník BIOFESTU a druhý ročník
BIOSLAVNOSTÍ ve Starém Městě pod Sněžníkem.
Dny plné zábavy, kvalitní hudby, dobrého a zdravého jídla, exkurzí na okolní farmy, odborných
filmů a prezentací byly velice kladně hodnoceny
všemi návštěvníky, kterých se sešlo téměř dva
a půl tisíce. Přestože se jedná o regionální akci,
nabývá na svém významu a již druhý ročník naznačil, že překročila svůj regionální charakter.

Březen
• konzultace na farmách, terénní poradenství
• spolupráce s MAS
• přednáška pro ZŠ Bohdíkov
Duben
• exkurze do pivovarů v Německu
• Den země v Břidličné – ochutnávka biopotravin
• přednáška pro facilitátory MAS o biopotravinách
• exkurze do obchodní společnosti PRO-BIO
• přednáška – Den země v Losinách
Květen
• poradenství na farmách
• kontrola činnosti a konzultace na IM
• příprava BIOSLAVNOSTÍ
Červen
• poradenství na farmách
• aktivní činnost v MAS
• příprava BIOSLAVNOSTÍ
Červenec
• terénní poradenství na farmách
• BIOSLAVNOSTI ve Starém Městě
Srpen
• práce v místních akčních skupinách
• příprava na výstavu
• prezentace RC Jeseníky na výstavě Země živitelka
Září
• exkurze pro školy na farmách
• poradenství na farmách
Říjen
• konzultace na IM
• poradenství v terénu na farmách
Listopad
• přednášky v domově pro matky s dětmi o BIO
potravinách
• poradenství u začínajících EZ
• práce na projektu OPRLZ
• zájezd na farmy v ČR a na Slovensku
Prosinec
• poradenství na farmách
• účast na vstupních kontrolách
František Winter

Stručný přehled akcí, na kterých se RC podílelo
Leden
• spolupráce na tvorbě ISRU MAS Zábřežsko
a Horní Pomoraví
• poradenství na farmách
Únor
• poradenství na farmách

PRO-BIO RC Jižní Morava
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Správce: Josef Abrle
692 01 Pavlov 191
tel: 604 579 736
josef.abrle@tiscali.cz
Členové RC mají široký obor činnosti, který je
dán přírodními podmínkami Jižní Moravy se za-

Výroční zpráva
Výroční zpráva 2007

měřením na polní plodiny (zelenina, léčivé rostliny, byliny, ovoce, vinice) a také chov skotu. Počet
členů v RC bylo ke konci roku 2007 celkem 16.
Propagace - účast členů při akcích během Měsíce Září, mezinárodní ochutnávka biovín Biovíno
Pavlov pod Pálavou 2007. Vzdělávání - seminář
Ekologické zemědělství na jihu Moravy v prvním
roce Programu rozvoje venkova.
Josef Abrle

PRO-BIO RC Krkonoše a Podkrkonoší
Správce: Bc. Hana Řehořková
512 36 Horní Branná 422
tel.: 481 584 165
pro-biokrkonose@volny.cz
15. 1. se konala ustavující schůze PRO-BIO regionálního centra Krkonoše a Podkrkonoší o.s.
Současně byla schválena vize chodu centra pro
rok 2007. Pro nutnost zajištění financování chodu střediska se RC dohodlo na spolupráci s AGT
CONSULTING o.s. a společně byla vypracována
žádost o Blokový grant pro NNO finančních
mechanismů EHP/Norska CZ 0004 – 1. Výzva.
Žádost byla zamítnuta protože RC jako partner projektu nemohl předložit účetní uzávěrku a závěrečnou zprávu za předchozí období.
Činnost správce centra tedy byla financována
z mzdových prostředků AGT CONSULTING o.s.
V průběhu jarního období RC aktivně spolupracovalo při přechodu konvenčních zemědělců do
systému ekologického způsobu hospodaření.
V březnu a dubnu se v okresech Semily, Trutnov
a Jičín pod vedením správce RC přihlásilo do EZ
celkem 10 nových zemědělců. Současně byla
zahájena spolupráce s kontrolními organizacemi. Na podzim roku 2007 centrum vypomáhalo
svým členům se zpracováním žádostí o dotace
z PRV – 1. výzva k přijímání žádostí. Na základě
získaných zkušeností s novými pravidly k této
ose byla zahájena spolupráce s ASZ Liberecké-

Farma Hucul v Krkonoších

ho kraje a přes člena předsednictva ASZ Praha
byly připomínkovány nedostatky těchto pravidel. V říjnu 2007 byla uzavřena smlouva se
svazem PRO-BIO o zajištění realizace semináře
s názvem Ekologické zemědělství, právní úprava EZ, dotace v EZ, zpracování a odbyt produktů
ekologického zemědělství. Seminář financovalo
MZe ČR. Po ukončení semináře se konala 1. valná
hromada RC. Na této valné hromadě bylo kontrolováno plnění vize. Jednou z vizí byla pomoc
se založením odbytového centra a biojatek v Krkonoších. Tento bod se nepodařilo splnit, ale již
byla navázána spolupráce s Městskými jatkami
Vrchlabí, které se nechaly certifikovat jako biojatka a současně podaly přihlášku i do RC. Další vizí chodu centra bylo zapojení do projektů
z PRV. Na podzim 2007 bylo zahájeno přijímání
žádostí o dotace z osy I. - opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání. Vzhledem k tomu, že RC nemá
žádnou minulost, jeho zapojení do programu by
bylo neúspěšné, neboť by nezískalo potřebný
počet bodů. Navíc RC Krkonoše nedisponuje žádnými finančními prostředky a proto by nemohlo
tyto akce předem zafinancovat, což je podmínkou pro získání dotace. Z těchto důvodů bylo od
této myšlenky upuštěno. Členové našeho RC se
však podíleli na zpracování tří žádostí společně
s AGT CONSULTING o.s., jež podala tyto žádosti,
které byly přijaty. Členové RC se tak budou moci
podílet na realizaci těchto projektů.
Hana Řehořková

PRO-BIO RC Litomyšl
Správce: Ing. František Chlad
Smetanovo nám. 87, 570 01 Litomyšl
tel.: 461 615 293, 774 218 413
pro-biolitomysl@lit.cz
V roce 2007 proběhly dle plánovaného harmonogramu schůzky, poradenství, školení i semináře. Byli jsme aktivně zapojeni do celosvazové
činnosti zaměřené na osvětu a propagaci EZ. Pokračujeme v šíření nových informací, postupů
a zákonů (nařízení rady EHS 2092/91 o ekologickém zemědělství), které je nutno konzultovat,
objasňovat a uvádět do praxe. Pozitivem této
činnosti je nárůst členů PRO-BIO RC Litomyšl na
46 členů. I tento rok činnosti byl úspěšný jak
z hlediska prohlubující se spolupráce, tak aktivní
spoluúčastí členů regionu z řad farmářů. Na RC
se obrací veřejnost z řad spotřebitelů a spoluobčanů s podněty na společné řešení, rady, získání
informací. S kladným ohlasem a zájmem byly přiStrana 9

Seminář Agroenvi opatření se zaměřením na EZ
v Litomyšli

jaty akce zorganizované v Litomyšli. Po celý rok
2007 pokračovala činnost Informačního centra
v rámci OPRLZ spolufinancovaného ze státního
rozpočtu ČR a ESF „Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR, vytvoření sítě
v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji“. Tento grant z velké části
zajistil režijní náklady kanceláře RC a mzdové náklady ve výši 0,5 úvazku.
Informace o členech
PRO-BIO RC Litomyšl má 46 členů (nárůst
o 8 nových členů). Prioritou pro rok 2007 byla
i nadále individuální poradenská činnost na
farmách a postupné rozšiřování služeb především pro členy svazu PRO-BIO, pro nově příchozí zájemce na regionální centrum i pro širokou
veřejnost.
Akce RC
Vzdělávání:
26. 1. Odborné školení o evidenci znečišťování
ovzduší v hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli
16.–17. 2. Poznávací zájezd Biofach Norimberk
27.–29. 6. účast zástupců regionu na Evropské
letní bioakademii v Lednici na Moravě
21. 3. Seminář na téma „Agroenvi opatření se
zaměřením na EZ“ konaný v penzionu Koliba spojený s valnou hromadou PRO-BIO RC Litomyšl
21. 11. Odborný seminář pro farmáře RC Litomyšl se konal za účasti předních odborníků EZ
v Deštném v Orlických horách v horské chatě
Domov, sídle ekologické farmy Josefa Povolného. Rodinná farma opětovně vytvořila ideální
podmínky pro zdárný průběh semináře.
Propagace ekologického zemědělství a biopotravin:
• Duben - spoluorganizování Dnu ZEMĚ v Litomyšli, zajištěna ochutnávka biopotravin a pro
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zájemce propagační informace o ekologickém
zemědělství a bioproduktech.
• Květen - přednáška po Mateřské centrum Svitavy o biopotravinách
• Září - Měsíc biopotravin: propagace v Litomyšli
a zastoupení farmářů na propagační akci na
Toulcově dvoře v Praze, spoluúčast na pracovních setkáních na MZe v Praze propagace
a marketing, organizace a financování (OPRLZ)
poznávacího zájezdu Mateřského centra Litomyšl (rodiče s dětmi) na horskou Farmu HUCUL na Janově Hoře u Jilemnice
• Listopad - Odborná přednáška „Strava a civilizační choroby“ spojená s ochutnávkou biopotravin (MUDr. Strnadelová, Jiří Zerzán)
Poradenství
Konzultace jsou prováděny pro členy svazu dle
potřeb průběžně (mobil, pevná linka, e-mail),
popř. osobní návštěvou farmy po předchozí dohodě. Daří se zajistit požadavky na individuální
poradenství v terénu, je zaznamenán zvyšující
zájem o tento typ služeb. Hlásí se noví zájemci o EZ resp. členství ve svazu PRO-BIO , kterým
jsou poskytovány zdarma základní úvodní informace, v případě zájmu o členství ve svazu zdárné dotažení registrace na MZe.
František Chlad

PRO-BIO RC Moravská Brána
Správce: Ing. Alena Malíková
Tyršova 705, 742 58 Příbor
tel.: 556 712 577, 604 905 611
probio.moravskabrana@seznam.cz
Informační centrum pro ekologické zemědělství
a agroenvironmentální programy – v rámci projektu „Síť agro-envi“– pokračování projektu.
RC Moravská brána má v současné době
27 členů, převážně jsou to chovatelé skotu na
trvalých travních porostech v oblasti Beskyd
a Nízkého Jeseníku, také pěstitelé biobylin
a bioovoce, biozeleniny a bioosiv, zpracovatelé
HOPI POPI a.s., OLMA, a.s. a organizace Bioinstitut,o.p.s. Olomouc.
Aktivity
23. 2. seminář v Novém Jičíně Ekologické zemědělství, dotace, kontrola, poradenství spojený
s valnou hromadou RC v Novém Jičíně
20. 4. Den Země, Třinec
7. 9. Den otevřených dveří na ekofarmě ing.
Josefa Folty v Kateřinicích – ve spolupráci s Bioinstitutem Olomouc

Výroční zpráva
Výroční zpráva 2007

16. 9. - přednáška pro Klub zdraví, Kopřivnice
18. 9. - Křtiny – účast na semináři Šetrné zemědělství
21. 9. - účast na BIOJARMARKu v Českém Těšíně
29. 9. - exkurze na Slovensko, ekofarma Borise
Baláže, ve spolupráci s EKOTRENDEM
5. 10. - seminář Bahenec – Evidence hnojení
5.–7. 10. Příbor, Víno Restaurant Terra Libera Víkend s jídly z biopotravin
18.–19. 10. exkurze do jižních Čech – chov koz
a zpracování kozího mléka na sýry – Emílie Citterbartová; chov ovcí v NP Šumava – Dušan
Lehocký, chov skotu, ovcí, koz; zpracování bioproduktů na farmě, agroturistika – Slunečná,
Ing. Pavel Štěpánek
6. 11. - MORAVAN a.s. Petřvald, Moravanské biohovězí chov krav bez tržní produkce mléka,
zpracování biohovězího. Seminář byl finančně
podpořený Ministerstvem zemědělství ČR.
6. 12. - gymnázium Třinec – Ekologická konference
12. 12. - školní jídelna Příbor – ochutnávka bio
hovězího
Alena Malíková

PRO-BIO RC Severovýchod
Správce: Ing. Kamil Toman
Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov
tel.: 737 284 212
toman@spojenefarmy.cz
Po oddělení části RC do vznikajícího PRO-BIO RC
Krkonoše a Podkrkonoší se činnost soustředila
na oblast okresů Česká Lípa, Liberec a Děčín. Daří
se udržet a rozvíjet odbyt ekologického hovězího masa přes jatky Biopark s.r.o. Ve finančním
vyjádření 45 mil. Kč v roce 2007. Podařilo se rozběhnout i odbyt biojehněčího masa. Z hlediska
propagačních aktivit jsme se účastnili na celé
řadě veletrhů a propagačních akcích Ministerstva
zemědělství. Další neméně důležitou aktivitou je
prosazování zájmů členů svazu. V rámci resortu
MZe ČR probíhala jednání ve spolupráci se Svazem
marginálních oblastí, který má sídlo v našem regionu. Správce RC se tak přímo účastnil meziresortních připomínkových řízení na Ministerstvu
zemědělství ČR především v oblasti legislativy agroenvironmentálních opatření včetně ekologického zemědělství, dále v oblasti dotačních předpisů
pro LFA a Top-Up. Současně s oponenturou nynější
dotační politiky má RC zástupce v monitorovacím
výboru Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – EAFRD. V průběhu roku RC působilo

v rámci tří místních akčních skupin připravujících
a realizujících dotační program metodou LEADER.
Kamil Toman

PRO-BIO RC Severozápadní Čechy
Správce: Ing. Zdeněk Perlinger, předseda svazu
Hlavní 27, 362 63 Dalovice
tel.: 353 223 129, 607 103 244
fax: 353 226 354
perlinger@volny.cz
Práce centra
• pomoc členům poradenskou činností – přes
1000 hodin poradenské práce (dotační tituly,
Nařízení rady 2092/91, příprava na kontrolu,
asistence při kontrole, změny výměry, odborné
poradenství – vypracování evidence hnojení farmy, vypracování havarijních plánů farmy, welfare zvířat, zemědělské stavby, účetnictví a daně,
optimalizace hospodaření, kontroly SZIF)
• provozování poradenského centra, které sdružuje akreditované poradce v oblasti welfare, zemědělských staveb, ekologického zemědělství,
nitrátové směrnice, zemědělského účetnictví
a optimalizace hospodaření farmy (podle dotačního titulu 9F – poradenství), Práce poradenského centra se zapojením do dotačního programu
na poradenství využilo přes 100 farem
• zpracování projektů na Operační program a Program rozvoje venkova poradenským centrem
využilo i opakovaně několik desítek farem a téměř 100 úspěšných projektů již představuje
částku přes 110 milionů korun získaných pro
naše členy v rámci priorit – nákup strojů, rekonstrukce a stavby stájí, agroturistika, rekonstrukce hnojišť, diverzifikace zemědělských činností
– zpracování masa, biomlékárna a biosýrárna,
diverzifikace nezemědělských činností
• organizace odborných seminářů týkajících
se ekologického zemědělství, legislativy EU,
dotačních titulů, ekonomiky farem, nitrátové

Odborné semináře spojené s propagací
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•

•

•

•

•

směrnice, cross-compliance, EAFRD, počítačových programů pro sedláky , výroby bioplynu
na ekofarmách atd.
organizace tématických exkursí – Biofach,
ekologické farmy v Sasku, rodinné farmy v Německu, zapojení RC do příhraničního projektu
s ekofarmami Saska a Bavorska „BIO spojuje“
organizace společenských a pracovních setkání sedláků regionálního centra s exkurzemi na
farmy našich členů – Děčínsko, Karlovarsko stáje pro chov masných plemen skotu, exkurse na přístřešky pro skot a nově vybudované
objekty agroturistiky, krytá hnojiště
organizace akcí propagující členy RC a ekologické zemědělství – Biodožínky 2007 na farmě F. Bartoně, Biojarmark Nežichov, Výroční
bioschůze Krajského informačního střediska
– Karlovarský kraj, propagace biopotravin na
Krajském úřadě Karlovarského kraje
propagace ekologického zemědělství mezi zemědělskou mládeží, studenty obchodní akademie a zdravotnické školy
pokračování partnerských vztahů s profesními
organizacemi a místními akčními skupinami působícími v regionu, zastupování zájmů členů na
ZA Mze ČR, Krajských úřadech, ÚKZUZ, SVS atd.

Informace o členech
V současnosti je přes 100 farem členy RC Severozápad v regionu krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého s výměrou
ploch cca 60 000 ha TTP a 1100 ha orné půdy
Projekty
Projekt „Partnerství pro budoucnost“ z Evropského sociálního fondu v rámci spolupráce nevládních organizací Karlovarského kraje jako
partner projektu - trvá.
Projekt „Bio spojuje“ s německou organizací EcoConnect
Zdeněk Perlinger

PRO-BIO RC Srdce Čech
Správce: Ing. Ivana Květoňová
Sedlo 4, 364 01 Toužim – Útvina
tel./fax: 353 312 023, 604 258 219
kvetonova.sedlo@seznam.cz
Práce centra
• pracovní návštěvy správce u většiny členů
(roztroušeni v 16 bývalých okresech) - především zemědělcům byly sdělovány novinky
Strana 12
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ve vedení povinné evidence a byla prováděna
pomoc s jejím vedením a příprava farmy před
kontrolami. Členové se zúčastnili různých akcí
a exkurzí ve spolupráci s RC Severozápad, zorganizován 1 seminář „Zkušenosti z hospodaření v ekologickém zemědělství“
poradenství (vedení evidence, pozemky na
LPIS, nitrátová směrnice,…)
exkurze ve spolupráci s RC Severozápad
osvěta
akce k Měsíci biopotravin a ekologického zemědělství
semináře
v roce 2007 nemělo RC žádný samostatný
grant

Informace o členech
Je evidováno 34 členů, z toho jsou 4 čestní členové, 2 poradci, 1 pokusná stanice, 7 zpracovatelů,
dovozců a prodejců a 19 se zabývá zemědělskou
provovýrobou. Z nich většina chová skot BTPM,
dále ovce, kozy, koně, prasata a 1 velkochov
nosnic, 5 farem je specializováno na pěstování
obilovin, zeleniny a bylin.
Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala
nebo se jich účastnila:
17. 2. Biofach Norimberk s RC Severozápad
26. 2. Exkurze Německo s RC Severozápad
12. 3. Valná hromada RC Polabí
26. 6. Polní den v Uhříněvsi
8. 9. Biodožínky Ležnice
28. 9. Biojarmark Nežichov
23. 11. Seminář Zkušenosti z hospodaření v ekol.
zemědělství - ČZÚ Praha
Členská schůze
Na členské schůzi bylo schváleno přejmenování
RC Polabí na RC Srdce Čech a oblast na východ
od Prahy z důvodu velké vzdálenosti od sídla RC
přesunuta k RC Krkonoše a Podkrkonoší. Tím
ubylo 5 členů. Nyní působí RC Srdce Čech v těchto okresech: Praha západ + východ, Beroun,
Příbram, Kladno, Rakovník, Rokycany, Plzeň sever + jih, K. Vary, Louny, Litoměřice. V okresech
Mělník, Benešov a Kolín záleží na vzdálenosti od
Prahy, vzdálenější členové spadají k RC Krkonoše
a Podkrkonoší, případně Vysočina. Na této schůzi byla také odsouhlasena nabídka čestného
členství Prof. Ing. Jiřímu Petrovi, DrSc., Dr. h.c.,
zakladateli a dlouholetému propagátorovi ekologického zemědělství v naší republice.
Ivana Květoňová
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PRO-BIO RC Šumava
Správce: Ing. Vladimír Krtouš
Zdíkov - Branišov 9, 384 73 Stachy
tel.: 602 830 998
info@highland.cz

Exkurze na ekofarmy

Činnost RC byla v roce 2007 zaměřena především
na zvyšování odborné, profesní, i teoretické
úrovně jednotlivých zemědělců a to formou školení, terénního poradenství, účasti na odborných
seminářích a odborných exkursích. Velkou pomocí pro členy RC je informační a poradenské centrum ve Stachách, včetně tvorby a využití vlastních internetových stránek a služeb internetu
/www.pro-bio.stachy.cz/.Poradenské centrum
je v provozu denně od pondělí do pátku. V letních
měsících členové využívali hlavně telefonického
poradenství, ke konci roku se toto poradenství
měnilo v častější osobní kontakt. Poradenství
pravidelně využívá cca 70 % členské základny,
ostatní členové využívají poradenství nepravidelně. V návaznosti na projekt EVVO financovaný z ESF bylo poskytnuto poradenství přímo na
farmách v rozsahu 150 poradenských dnů. Nezanedbatelnou část poradenství tvoří podávání informací o ekologickém zemědělství i nečlenům,
kteří se rozhodují o registraci k ekologickému
zemědělství a členství ve svazu PRO-BIO. Zemědělcům RC, hospodařícím na území NP a CHKO Šumava byla poskytována individuální poradenská
služba při přípravě managamentů, zpracování
agroenvironmentálních opatření a havarijních
plánů i pracovníky Správy NP a CHKO Šumava.
Členská základna
K 31. 12. 2007 je evidováno 45 členů RC. Většina členů RC se zabývá chovem skotu BTPM. Na
několika farmách jsou chovány ovce nebo kozy,
případně jsou i zpracovávány jejich produkty.

Chov koní na několika farmách je spíše zájmovou záležitostí, případně může sloužit též pro
agroturistiku.
Oblast působnosti RC
RC PRO-BIO Šumava působí v okresech Český
Krumlov, Prachatice, Klatovy, Strakonice a Písek. Největší část členů RC však hospodaří na
území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, v okresech Č. Krumlov, Prachatice
a Klatovy.
Projekty
Byl realizován dvouletý projekt z ESF, v garanci MŽP – „Síť environmentálních informačních
a poradenských center v regionu Šumava“. Nositelem tohoto projektu je Regionální rozvojová
agentura Šumava, o.p.s. RC PRO-BIO Šumava je
jedním z partnerů tohoto projektu. V rámci tohoto projektu byla otevřena 4 informační a poradenská centra: poradenské centrum Stachy,
Chvalšiny, Sušice a Horšovský Týn. Zároveň bylo
vytvořeno jedno pracovní místo pro terénní poradenství na farmách.
Realizované akce
Kromě výše uvedeného faremního poradenství
a činnosti informačních center bylo uspořádáno
12 seminářů s tematikou EZ a 6 kurzů zaměřených
na zdokonalení práce s počítačem a využití programů zemědělské evidence. Taktéž byly uspořádány
2 exkurze po úspěšných projektech PRV na farmách. Byly vydány 2 publikace s tematikou „cross
compliance“ a „Program rozvoje venkova“.
Plán činnosti PRO–BIO RC Šumava na rok 2008
Činnost RC bude v roce 2008 vycházet především z projektu PRV – „Odborné vzdělávání
a informační činnost“. Náplň plánovaných akcí
pro rok 2008 je z velké části obsahově podobná roku předchozímu. Znovu bude pozornost
věnována především terénnímu poradenství
přímo na jednotlivých farmách, odborným seminářům, školením, vzdělávacím kurzům a odborným poznávacím exkurzím na jiné ekofarmy,
či zpracovatelské kapacity. Osvětová a vzdělávací práce bude též věnována využívání alternativních zdrojů energie, ochraně vod, tvorbě
a ochraně krajiny, dodržování stanovených managementů. I nadále bude věnována pozornost
výuce počítačového zpracování a vedení předepsané evidence.
Vladimír Krtouš
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PRO-BIO RC Vysočina
Správce: Ing. Tomáš Klejzar – místopředseda
svazu
Náměstí Svobody 11
586 01 Jihlava
tel: 561 200 312, 603 279 735, fax: 567 300 245
rc.vysocina@volny.cz, tomas.klejzar@volny.cz
Správce RC zároveň působí na Biofarmě Sasov, je
akreditovaným poradcem pro EZ, je odborným
poradcem pro ČIA v oblasti EZ, je manažerem informačního centra Beseda Jihlava, členem pracovní skupiny na MZe pro osu II.
Stručné zhodnocení roku 2007
25. 1. proběhla valná hromada RC, která schválila Zprávu o hospodaření RC za rok 2006 a Výroční zprávu z činnosti za rok 2006. RC bylo
v roce 2007 aktivně zapojeno do projektu
OPRLZ „Síť informačních center zaměřených
na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“ pod vedením
spolku poradců EPOS. Tento projekt, resp.
jeho realizace odstartovala v březnu 2006.
V rámci projektu bylo prováděno poradenství
na farmách, školení pracovníků sítě, školení,
semináře, kurzy a exkurze pro všechny cílové
osoby - zemědělce, úředníky, poradce, širokou
veřejnost. Kancelář RC funguje v rámci Informačního centra v Jihlavě. RC bylo iniciátorem
aktivity „Vysočina Regionální produkt“. RC se
aktivně zapojilo do celostátní akce „Září 2007
– měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Tato akce byla na Vysočině podpořena
krajem Vysočina. V rámci „měsíce“ proběhly
dny otevřených dveří na farmách, BIO den ve
škole v Humpolci, byly uskutečněny biojarmarky a dále byl program po celý měsíc v informačním centru v Jihlavě a v Náměšti. V rámci
činnosti RC probíhaly semináře, RC poskytovalo svým členům nové informace a poradenství,
RC se věnovalo novým potenciálním členům
RC, resp. svazu. Správce RC byl Radou svazu
v květnu 2007 zvolen novým místopředsedou
a aktivně se zapojil do řešení svazových záležitostí. Nejdůležitější aktivitou je nová obchodní
organizace svazů PRO-BIO a Bioland, správce RC
je pověřen vedením této aktivity.
Informace o členech
K 31. 12. 2007 je v RC celkem 35 členů. Z toho
je 30 zemědělců, Střední škola a školní statek,
5 výrobců, 1 obchodník a 1 čestný člen a správStrana 14

ce jako poradce. 8 členů je v okrese Jihlava,
6 v okrese Pelhřimov, 3 Havlíčkův Brod, 7 Žďár
nad Sázavou, 4 Třebíč, 4 České Budějovice,
2 Jindřichův Hradec a 1 v okrese Tábor. Žádný
člen RC v roce 2007 nevystoupil ze svazu, 4 noví
(3 řádní a 1 čekatel) do RC vstoupili. V současné
době je minimálně 5 nových zájemců o členství
ve svazu.
Oblasti, ve kterých RC pracovalo
Realizace projektu, administrativa, poradenství, předávání informací, propagace, reklama,
pořádání dnů otevřených dveří, marketing, semináře.
Seznam akcí
Kurzy „Základy EZ“
Valná hromada RC (25. 1.)
BioFach (16. 2.)
Seminář o EZ – únor 07
Valná hromada svazu PRO-BIO v Chrudimi (4. 4)
Bartákův hrnec (27. 5.)
Kurzy k dotacím, evidencím apod. (24. 5. a 7. 6.)
Bioakademie v Lednici (27.–29. 6.)
Kurz k programu GC Ekolog (19. 7.)
Semináře k aktivitě Z Vysočiny
Vyjednávání se svazem Bioland
Září 2007 – měsíc biopotravin a ekologického
zemědělství:
Bio den na Sasově (8. 9.)
Den BIO v Humpolci (14. 9.)
Den otevřených dveří v Ratibořicích (29. 9.)
Biojarmark ve Žďáře nad Sázavou (5. 10.)
Biojarmark v Jihlavě (6. 10.)
Seminář k dotacím (5. 11.)
Zimní středy na ekofarmách (první 5. 12.)
Tomáš Klejzar

Výroční zpráva
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VÝROČNÍ ZPRÁVY ODBORNÝCH POBOČEK SVAZU
PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů
potravin a přátel ekologického zemědělství
Správce: Mgr. Jana Průšová
SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32
102 00 Praha 10 - Hostivař
tel: 272 660 501
infocentrum@biospotrebitel.cz
PRO-BIO Liga získala grant z EU prostřednictvím
NROS, grant z MŽP ČR a podporu MZe ČR a mohla
tak pokračovat v realizaci svých hlavních aktivit:
• webové stránky www.biospotrebitel.cz
• „Informačně-poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologicky šetrné spotřebě“
• knihovna
• spolupráce s rodinnými a veřejnosti otevřenými ekofarmami, (výlety na ekofarmy, brigády, „prodloužená ruka ekofarmy“ - odběrové
místo v IC, přednášky)
• srovnávací test cen biopotravin a konvenčních potravin
• vlastní publikační činnost a spolupráci s médii
• spolupráce se studenty a školami
• fundraising
Aktivity
• Provoz „Informačně-poradenského centra
o biopotravinách, ekologickém zemědělství
a ekologicky šetrné spotřebě“, které řešilo
740 dotazů, z toho 107 publikovaných v on-line poradně na www.biospotrebitel.cz. Skladba dotazů viz graf.
• Provoz spotřebitelských informačních stránek www.biospotrebitel.cz, zaměřených
hlavně na české biopotraviny, producenty
a místní EZ, s každotýdenní aktualizací a rozšířením rubrik o „Aktuálně z farem“, „Doporučujeme“. Návštěvnost www stránek - 57.519
unikátních návštěv, 92.605 návštěv celkem
• Provoz knihovny, rozšíření knižního fondu
o 193 nových titulů (930 titulů celkem), který
je přístupný na internetu. V roce 2007 půjčeno celkem 302 titulů.
• Pořádání 19 akcí:
- 3 výlety za ekosedláky i zpracovateli - 90
účastníků (Ekofarma bratří Lehockých, Den
otevřených dveří Sluneční brána, Dvůr Rati-

PRO-BIO Liga pro děti

•
•

•

•
•
•
•

•

bořice manželů Dobrovolných) + den otevřených vrat na ekofarmě Mlýnec - 100 návštěvníků
- 2 brigády na ekofarmách (Camphill České
Kopisty - 7 pomocníků, Ekofarma Mlýnec
- 15 nadšenců);
- 11 přednášek – 255 posluchačů
- 2 dílničky pro děti jako doprovodný program
Pražského biojarmarky
- účast na 3 biojarmarcích
Realizace odběrového místa, tzv. prodloužené ruky ekofarem, v IC – 9x, 98 objednávek,
7 dodavatelů (Biofarma Sasov, Ekofarma Pollau, Ekofarma Kofa, Zámecké sady Chrámce,
p.Štencl, pí. Citterbartova, ekofarma bratří
Lehockých).
Vlastní publikační činnost - vydání 4 čísel
bulletinu BIOSPOTŘEBITEL (250 odběratelů,
1000ks celkem), pravidelná rubrika v časopise pro rodiče „Aperio“ (čtvrtletník), příprava
publikace pro děti „Jak se rodí bio“.
Organizace spotřebitelské ankety „Nejoblíbenější česká biopotravina roku“.
Spolupráce s ČZU Praha (Doc. Perla Kuchtová)
Spolupráce se studenty VŠ – konzultace pro
seminární, bakalářské a diplomové práce.
Spolupráce s médii – 84 mediálních výstupů
(tištěná – 26, elektronická – 51, rozhlas – 5,
televize – 4)
Realizace pilotního projektu pro zavádění biopotravin do jídelníčku - „Bio do mateřských škol“
v MŠ Semínko v Toulcově dvoře v Praze 10.

ANALÝZA DOTAZŮ V INFOCENTRU
v průběhu realizace projektu „Informačně-poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném způsobu života“
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Forma kontaktu v IC
23%

30%
47%

návštěva

telefon

e-mail

Informační centrum kontaktují lidé převážně přes
webovou poradnu 47% a osobně 30%, 23% představují telefonické dotazy
Typ klienta navštěvující IC
66,5%

10,3%
3,6%
0,3%

3,1%
13,7%

2,4%
Občan

Podnikatel

Médium

Veřejná inst.

Student

NNO

Expert

Informační centrum kontaktují hlavně občané
- 67%, 14% návštěv představují studenti, 10%
podnikatelé/zemědělci, 4% média, 3 % veřejné instituce (školy, úřady), 2,5 % nevládní organizace
a 0,3 % odborníci
Nejčatěji řešené dotazy (čítající více než 1%)
1,57%
1,92%
1,93%

1,26%

Biopotraviny
Ekologické zem.

2,26%

Liga

2,50%

Kontakty

2,81%

a další odborníky nejen v EZ. Těchto dotazů je 9%,
respektive 7%. O něco menší podíl dotazů se týká
literatury o EZ (5%) a akcí v EZ (5%). Mezi nejméně
časté oblasti dotazů pak patří otázky v oblastech
zemědělství (3%), ekologické domácnosti (2,5%),
agroturistikya (2,3%), spotřebitelství (2%), zahradničení a biozahradničení (2%) a také výživy
a kosmetiky (1,5 respektive 1,3%).
Projekty
• „Jak se hledá BIO?“ – rozvoj, podpora a posílení aktivit IC – podpořeno EU v rámci programu Transition Facility prostřednictvím
Nadace NROS (49.924 EUR z EU, 55.470 EUR
celkem)
• „Informačně – poradenské centrum o biopotravinách a EZ“ – podpořeno MZe ČR
775.000Kč
• „Informačně – poradenské centrum o biopotravinách, EZ a ekologické domácnosti“ –
podpořeno MŽP ČR 200.000Kč
• „Informační aktivity k ekologickému zemědělství“ – podpořeno MZe ČR 100.000Kč
• „Bio do mateřských škol“ – podpořeno UZPI
65.000Kč
Jana Průšová

PRO-BIO prodej a marketing biopotravin
Správce: Mgr. Pavlína Samsonová
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
tel.: 585 631 179, 776 305 605
p.samsonova@seznam.cz

Ostatní

4,44%
39,26%

4,48%

Aktivity
Literatura

5,28%

Zemědělství/potraviny
Ekologická domácnost

7,40%

Ekoagroturistika
Spotřebitelství

9,34%
15,56%

Zahrada/biozahrada
Výživa
Kosmetika

Největší počet dotazů řešených naším infocentrem se týká biopotravin (38 %), řešíme především
otázky dostupnosti, kvality a značení biopotravin,
klamavého značení a legislativní úpravy prodeje.
Další významnou oblastí dotazů jsou otázky týkající se ekologického zemědělství samotného,
tedy opět legislativa, vstup do systému, kontrola
atp. Podíl těchto dotazů činí 15 %. Mezi další častější dotazy patří otázky na činnost PRO-BIO LIGY,
členství, pořádaných akcí a vydávaných materiálů
a dotazy týkající se kontaktů na farmáře, poradce
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Oblasti působení pobočky a hodnocení činnosti
Poradenství zejména novým členům v oblasti
prodeje a budování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Na základě poptávky členů byl
zorganizován dotisk papírových tašek s logem
Žiju BIO. Pobočka uspořádala v únoru pro své
členy zájezd na veletrh BioFach. Bioprodejny
PRO-BIO se aktivně zapojily do propagace akce
Září-Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Ve spolupráci s velkoobchody byl zhotoven a prostřednictvím prodejen distribuován
leták cenově zvýhodněné nabídky biopotravin.
Do akce se zapojilo 41 prodejen a 2 internetové obchody z celé ČR. Za finanční podpory MZe
ČR uspořádala pobočka v listopadu vzdělávací
seminář v Čejkovicích, tématicky zaměřený na
oblasti:
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• sběru a zpracování bylin
• principů značení a certifikace BIO kvality
Některé bioprodejny se také angažovaly v propagaci ekologického zemědělství a biopotravin
přímo ve svém regionu, prezentací na ekojarmarcích, Dnech zdraví, dožínkách apod. Celostátní propagaci těchto akcí si členové mohli
zdarma zajistit v časopise Bioměsíčník. Členům
pobočky byly svazem PRO-BIO zdarma poskytovány materiály na podporu prodeje biopotravin a propagaci EZ. Celostátní propagace členů
byla zajištěna v aktualizovaném adresáři členů
a také v regionálních adresářích, vydávaných
jednotlivými krajskými úřady (např. Ekologické
zemědělství v Olomouckém a Jihomoravském
kraji). Na přípravě těchto adresářů spolupracovaly kraje se svazem PRO-BIO. Správce pobočky
se zapojil do práce Akčního týmu, který implementuje Akční plán rozvoje ekologického zemědělství v ČR.
Informace o členech
Odborná sekce měla k 31. 12. 2007 celkem
78 členů. K členství ve svazu PRO-BIO se v průběhu roku přihlásily další velkoobchody a nové bioprodejny. Nárůst členské základny oproti roku
2006 (62 členů) o 16 nových členů.
Projekty a granty
Pobočka byla partnerem projektu „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji
Vysočina“.
Akce pořádané pobočkou
• Zájezd na BioFach, únor 2007
• Celostátní setkání členů Praze, březen 2007
• Celostátní setkání členů v Nenačovicích, květen 2007
• Vzdělávací seminář Čejkovice, listopad 2007
Plán aktivit na rok 2008
• Propagace členských bioprodejen v rámci
svazu PRO-BIO
• Nová podoba webových stránek sekce na
webu www.pro-bio.cz
• Další spolupráce s PRO-BIO Ligou
• Spolupráce s ekozemědělci na rozvoji trhu
s regionálními produkty – odbytové příležitosti
• Aktivní zapojení do akcí na propagaci EZ: Den
Země, Měsíc biopotravin
Pavlína Samsonová

SVÉPOMOCNÝ FOND
Půjčky poskytnuté ze Svépomocného fondu v roce 2007:
Jaroslava Marková – Farma Mlýnec
100.000,- Kč (agroturistika)
Jiří Mikšík – Rodinná farma „Za vrchem“
150.000,- Kč (traktor s nakladačem)
Josef Šourek – Farma Filoun
100.000,- Kč (dostavba penzionu)

PARTNERSKÉ
ORGANIZACE
V roce 2007 jsme spolupracovali s řadou organizací a institucí, kterým tímto děkujeme.
Domácí partneři:
• Ministerstvo zemědělství ČR
• Ministerstvo životního prostředí ČR
• Kontrolní organizace (ABCERT, BIOKONT, KEZ)
• Bioinstitut, o.p.s., Olomouc
• EPOS, Spolek poradců v EZ ČR
• ÚZPI, Praha
• Státní zemědělský intervenční fond
• Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV),
Praha Ruzyně
• Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky,
Praha a Brno
• Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves
• Univerzita Palackého, Přírodověděcká fakulta,
Olomouc
• Mendelova lesnická a zemědělská univerzita,
Brno
• Česká zemědělská univerzita, Praha
• REC, kancelář pro ČR
• Saatchi & Saatchi
• Svaz marginálních oblastí
• Nadace na ochranu zvířat
• Nakladatelství Martina Sedláčka, Praha
• Tiskárna Reprotisk s.r.o., Šumperk
• VH Press, Hradec Králové
• Agritec, Šumperk
• Zelený kruh, Praha
• Euromontana Bohemia, Šumperk
• Young Blood Advertising
• Veletrhy Brno, a.s.
• Incheba Praha s.r.o.
• Data Office s.r.o.
a další
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Zahraniční partneři:
• IFOAM - Světová asociace ekologického zemědělství
• FiBL - Výzkumný ústav ekologického zemědělství, Švýcarsko, Rakousko, Německo
• PROveletrhy s.r.o.
• Nadace Heinricha Bölla HBS, Berlín a Praha
• Spolkové ministerstvo BMLFUW, Rakousko
• Bioland - Německý svaz ekozemědělců
• Ekotrend - Slovenský svaz ekozemědělců
• Bio Austria - Rakouský svaz ekozemědělců
• Avalon - Nizozemská nadace
• EUPRI - Rakouský spolek, Geras
• SVWO - Švýcarský spolek, Malans
• CEI - Středoevropská iniciativa, Trieste
• Equalita - Německá vzdělávací agentura, Kolín
n. Rýnem
• Biokultura - Maďarský svaz ekozemědělců
• Bioselena - Bulharská nadace
• Asociace Terras, Srbsko a Černá Hora
a další

AKTUÁLNÍ KONTAKTY
PRO-BIO RC Bílé Karpaty, správce: Ing. Milan Drgáč
687 74 Starý Hrozenkov 1
tel./fax: 572 696 323, iskopanice@razdva.cz,
m.drgac@centrum.cz
PRO-BIO RC Jeseníky
správce: František Winter, místopředseda svazu
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel.: 583 231 198, 602 533 707, fax: 583 231 330
rc.jeseniky@pro-bio.cz
PRO-BIO RC Jižní Morava, správce: Josef Abrle
692 01 Pavlov 191, tel: 604 579 736, josef.abrle@tiscali.cz
PRO-BIO RC Krkonoše a Podkrkonoší
správce: Bc. Hana Řehořková, 512 36 Horní Branná 422
tel.: 481 584 165, pro-biokrkonose@volny.cz
PRO-BIO RC Litomyšl, správce: Ing. František Chlad
Smetanovo nám. 87, 570 01 Litomyšl
tel.: 461 615 293, 774 218 413, pro-biolitomysl@lit.cz
PRO-BIO RC Moravská Brána
správce: Ing. Alena Malíková
Tyršova 705, 742 58 Příbor, tel.: 556 712 577, 604 905 611
probio.moravskabrana@seznam.cz
PRO-BIO RC Severovýchod, správce: Ing. Kamil Toman
Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov
tel.: 737 284 212, toman@spojenefarmy.cz

ORGÁNY SVAZU
Rada svazu:
Perlinger Zdeněk, Ing. - předseda
Klejzar Tomáš, Ing. - místopředseda
Winter František - místopředseda
Abrle Josef ml.
Abrlová Jarmila
Bílek Václav, Ing., CSc.
Drgáč Milan, Ing.
Chlad František, Ing.
Krtouš Vladimír, Ing.
Květoňová Ivana, Ing.
Malíková Alena, Ing.
Sklenář Josef
Škeřík Josef, Ing., CSc.
Toman Kamil, Ing.
Urban Jiří, Ing.
Revizní komise:
Šašinka Jaroslav, Ing.
Köhler Walter
Jiří Hejl, Ing.
Manažer svazu:
Trávníček Petr, Ing.
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PRO-BIO RC Severozápadní Čechy
správce: Ing. Zdeněk Perlinger, předseda svazu
Hlavní 27, 362 63 Dalovice
tel.: 353 223 129, 607 103 244, fax: 353 226 354
perlinger@volny.cz
PRO-BIO RC Srdce Čech, správce: Ing. Ivana Květoňová
Sedlo 4, 364 01 Toužim – Útvina,
tel./fax: 353 312 023, 604 258 219
kvetonova.sedlo@seznam.cz
PRO-BIO RC Šumava, správce: Ing. Vladimír Krtouš
Zdíkov - Branišov 9, 384 73 Stachy
tel.: 602 830 998, info@highland.cz
PRO-BIO RC Vysočina
správce: Ing. Tomáš Klejzar, místopředseda svazu
Náměstí Svobody 11, 586 01 Jihlava
tel: 567 313 6 67, 603 279 735, rc.vysocina@volny.cz
ODBORNÉ POBOČKY SVAZU
PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů potravin a přátel
ekologického zemědělství
správce: Mgr. Jana Průšová
SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10 - Hostivař
tel: 272 660 501, infocentrum@biospotrebitel.cz
PRO-BIO prodej a marketing biopotravin
správce: Mgr. Pavlína Samsonová
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
tel.: 585 631 179, 776 305 605, p.samsonova@seznam.cz
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PRO-BIO SVAZU EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ ZA ROK 2007
Náklady
Spotřeba materiálu
0,00
Odborná literatura a video
3 950,00
Kancelářské potřeby
55 797,97
Bioměsíčník apod.
146 306,00
Propagační materiály (letáky, samolepky,
etikety, cedule)
108 950,89
Spotřeba materiálu-produkty EZ (biopotraviny)
50 829,62
Ostatní spotřeba
11 314,50
Spotřeba drobného DHM
17 345,00
Odpis drobného DHM
107 217,00
Pohonné hmoty - sl. vozidlo
80 418,47
Ostatní materiál - sl. vozidlo
2 761,00
Pohonné hmoty - naj. vozidlo
3 999,00
Spotřeba el. energie
17 397,69
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
(voda, plyn)
20 823,11
Prodané zboží-nakoupené publikace
-61 655,56
Spotřebované nákupy
565 454,69
Opravy a udržování
5 107,00
Opravy a udržování - sl. vozidlo
102 453,00
Opravy a udržování - ost. majetek
4 499,00
Cestovné zaměstnanců
185 203,77
Cestovné statutárních orgánů
67 567,97
Cestovné zaměstnanců na DPP
48 656,51
Náklady na reprezentaci
7 973,00
Poštovné, telefon, e-mail, internet
310 237,66
Nájemné
54 854,90
Služby spojené s nájemným
19 320,00
Daňové poradenství a audit
6 363,00
Organizační a odborné služby
552 023,50
Doprava
83 471,30
Školení, semináře, exkurze, veletrhy, výstavy
62 128,85
Reklama, inzerce
2 249,00
Předplatné časopisů
3 049,00
Odborné služby poradenské
6 500,00
Softwarové služby - poradenství
69 451,20
Ostatní nakupované služby
1 242 611,50
Spotřeba drobného nehmotného majetku
67 727,00
Odpis drobného DNM
68 467,00
Služby
2 969 914,16
Mzdové náklady zaměstnanci
2 114 733,00
Dohody o provedení práce
212 831,00
Odměny členům statutárního orgánu
88 600,00
Zákonné sociální pojištění
549 835,00
Zákonné zdravotní pojištění
190 324,00
Zákonné sociální náklady-stravenky
pro zaměstnance
23 072,50
Osobní náklady
3 179 395,50
Daň silniční
3 000,00
Ostatní daně a poplatky
10 000,00
Poplatky správní, soudní, místní
1 998,00
Daně a poplatky
14 998,00
Penále za pozdní úhradu daně u FÚ
145,00
Kursové ztráty
17 091,03
Pojištění majetku
4 846,50
Zákonné pojištění - Kooperativa
8 884,00
Bankovní poplatky za vedení účtu
26 776,94

Bankovní poplatky EUR
3 773,14
Podpora účasti - projekt Avalon
55 230,07
Ostatní finanční náklady
32 831,00
Ostatní náklady - zaokrouhlení
-3,09
Náklady vyúčtované regionálními centry
531 855,50
Náklady vyúčtované partnery v projektu OPRLZ 3 256 637,59
Ostatní finanční náklady - nedaňové
45 040,00
Ostatní náklady
3 983 107,68
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
99 897,00
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek
99 897,00
Agrární komora-členské příspěvky
1 000,00
IFOAM - členské příspěvky
39 678,75
Svaz marginálních oblastí - členský příspěvek
500,00
Zelený kruh - členský příspěvek
1 000,00
Poskytnuté příspěvky
42 178,75
Náklady celkem
10 854 945,78

Výnosy
Tržby za propagační materiály
26 106,00
Tržby z inzerce, reklamy, propagace
15 750,00
Nájemné dlouhodobého majetku
19 093,00
Tržby z vlastní činnosti
390 848,00
Tržby za činnost pro MZe ČR
670 040,00
Semináře - vybrané vložné
165 418,90
Tržby z vlastní činnosti - organizace exkurzí,
výstav, veletrhů
65 100,00
Tržby za činnost pro MŽP ČR
100 000,00
Ostatní tržby za vlastní výkony
27 924,00
Tržby za zboží - literatura
361 989,20
Tržby za vlastní výkony a za zboží
1 842 269,10
Změna stavu zásob výrobků
0,00
Změny stavu vnitroorganizačních zásob
0,00
Nezdaněné úroky z běžného účtu
2 011,05
Nezdaněné úroky z účtu EUR
191,78
Kursové zisky
2 314,69
Grant NIF - Prop. biopotr. živ. pův.
100 000,00
Projekt OPRLZ
5 387 034,92
Ostatní výnosy
54 739,15
Ostatní výnosy - zaokrouhlení
4,00
Ostatní výnosy - přeplatky fa
88,00
Finanční příspěvky na Bioakademii
87 602,21
Spolufinancování partnery v projektu OPRLZ
263 560,50
Ostatní výnosy
5 897 546,30
Přijaté příspěvky (dary)-na Bioacademy Lednice
45 505,00
Přijaté členské příspěvky - členové svazu
2 975 953,40
Přijaté členské příspěvky - PRO-BIO Liga
80 378,00
Přijaté příspěvky
3 101 836,40
Dotace Ministerstva zemědělství ČR
360 000,00
Dotace - Jihomoravský kraj
30 000,00
Provozní dotace
390 000,00
Výnosy celkem
11 231 651,80
Hospodářský zisk za období

376 706,02

Připravili: Petr Trávníček, Jiří Urban, Věra Kreutzerová, Jiřina Pavelková, Vladimíra Červená, Vladimír Lačňák
a správci RC a odborných poboček • Finanční zprávu připravil: Jaroslav Skácel • Fotografie: archiv svazu
PRO-BIO, RC a odborné pobočky • Sazba a tisk: Reprotisk s.r.o. Šumperk
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NOVÉ PUBLIKACE
Zemìdìlství a krajina
Cesty ke vzájemnému souladu
Publikace pøibližuje vztahy mezi zemìdìlskými a produkèními systémy a obklopujícím prostøedím. Ukazuje, že pro dlouhodobì udržitelný rozvoj zemìdìlství je
nezbytné vytvoøit pestrou obytnou kulturní krajinu, druhovì bohatou a se zajištìnými možnostmi vývoje pro všechny živé organismy. Ètenáøi v knize, která je
urèena poradcùm, uèitelùm a studentùm i pro praxi, mohou najít užiteèné informace pro optimalizaci využití zemìdìlské krajiny a šetrné hospodaøení v ní.
P
PRAKTICKÉ
PØÍRUÈKY
P
Pøípravky
na ochranu rostlin registrované v ÈR,
k
které
je možné použít v EZ (druhé aktualizované vydání))
P
Pøíruèka
podává aktuální pøehled v ÈR registrovaných pøípravkù na ochranu rostlin,
kt je možné použít v ekologickém zemìdìlství
které
Zp
Zpracování
bioproduktù v podmínkách prvovýrobce
P
Pøíruèka
pøináší všeobecné informace o výrobì potravin z hlediska jejich bezpeènosti
a z hlediska požadavkù právních norem. Je zamìøena na zpracování rostlinných biop
produktù
v podmínkách prvovýrobce, konkrétnì na sušení ovoce, bylin, výrobu komp
potù,
džemù a protlakù.
90 argumentù pro ekologické zemìdìlství
Pu
Publikace
ukazuje pøehlednì výhody ekologického zemìdìlství, k argumentùm je uved
deno
vysvìtlení a vždy nejménì jeden odkaz na literární zdroj – výsledky výzkumu.
Pø
Pøíruèka
je upravený pøeklad originálu vydaného švýcarským Výzkumným ústavem
p ekologické zemìdìlství FiBL Frick.
pro
B
Biobrambory
Pø
Pøíruèka
poskytuje dobrý základ pro vypìstování
kv
kvalitních
brambor v ekologickém zemìdìlství.
O
Ochrana
révy vinné v ekologickém vinohradnictví pøed
h
hlavními
chorobami a škùdci
Ta publikace pøedstavuje formou mnoha barevných iluTato
st
strací
a návodù nejvýznamnìjší choroby a škùdce vinic
a podává informace o jejich bionomii, jakož i preventivních
a pøímých ochranných opatøeních v ekologickém vinohradn
nictví.

Bližší informace najdete na

www.pro-bio.czz nebo na telefonním
www.pro-bio.c
èísle 583
ISBN 978–80–87080–14–6
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