Zpráva z akce
„Začínáme podnikat v zemědělství (nejen) ekologicky“
19. října 2016
Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady
Dne 19. října 2016 se v aule Střední zemědělské školy v Poděbradech uskutečnil seminář pro
mladé začínající zemědělce, který účastníkům představil především ekologické zemědělství
z několika pohledů.
Ing. Martin Benda, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov pro Středočeský kraj,
představil přítomným principy a cíle Celostátní sítě pro venkov. V prezentaci se objevily možnosti
spolupráce s Celostátní sítí pro venkov a aktivity, které Síť uskutečňuje. Byly představeny akce
uspořádané v roce 2015 a 2016 s důrazem na Středočeský kraj.
Program rozvoje venkova 2014-2020 představil ve své prezentaci Ing. Josef Tabery, ředitel
odboru Řídící orgán PRV (Ministerstvo zemědělství). Soustředil se spíše na komplexní
představení dotačních možností PRV a vyzdvihl dvě oblasti – ekologické zemědělství a podporu
mladých začínajících zemědělců. To jsou možnosti jak nastartovat podnikání mladých.
Ing. Ludmila Hejdánková, vedoucí Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Státní zemědělský intervenční
fond), následně ve své prezentaci představila další dotační možnosti, které využívá zemědělská
veřejnost a které nabízí a administruje platební agentura SZIF. Rozpětí je široké - od přímých
plateb po národní dotace.
Komunitně vedený místní rozvoj, součást PRV, představil Ing. Pavel Černý, manažer MAS
Mezilesí, na příkladech projektů a spolupráce Místní akční skupiny s obcemi a zemědělskými
subjekty.
Odborný výklad o významu půdy a možnostech její ochrany byl prezentován Ing. Markem
Batystou, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i. Ve svém příspěvku uvedl hlavní
degradační procesy půdy. Těmi jsou zábory půdy, vodní a větrná eroze, okyselování půdy,
úbytek organické hmoty, utužení a znečištění půdy. Možnosti nápravy jsou rozmanité, od
pozemkových úprav až po změnu způsobu hospodaření, s čímž například souvisí i změna
velikosti jednotlivých pozemků.
Ing. Jan Dehner, ředitel společnosti Kontrola ekologického zemědělství o.p.s., provedl účastníky
ekologickým zemědělstvím z pohledu certifikačního orgánu. Zdůraznil zásady ekologického
zemědělství: 1) udržitelný systém řízení zemědělství 2) získávání produktů vysoké jakosti 3)
získávání potravin a zemědělských produktů odpovídajících spotřebitelské poptávce po výrobcích
vyprodukovaných na základě pravidel pro ekologickou produkci 4) omezení využívání vnějších
vstupů 5) výjimečné použití syntetických chemických látek.
Zástupci ekologických zemědělců – paní Ing. Lenka Píchová (ekofarma Horní Ředice) a pan
Jaroslav Lenhart (Camphill na soutoku, z. s.) – uvedli zkušenosti z každodenní ekologické práce
s půdou a přírodou vůbec s tím, že praktikování ekologického zemědělství je v podstatě životní
filozofií.
Po skončení semináře proběhl v odpoledních hodinách workshop na zahradě školy, kde část
účastníků a farmáři řešili možnosti a příležitosti, které školní zahrada nabízí a jak tento potenciál
využít do budoucna.
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