Zápis
z exkurze „Putování po mini i maxi stopách úspěšných farem na Českokrumlovsku“
konané dne: 20. září 2017
Účastníci exkurze se sešli v 08:00 hodin před budovou Ministerstva zemědělství (Rudolfovská 80, 370 01)
v Českých Budějovicích v plném počtu (25 účastníků).
Ing. Hana Šťastná, ředitelka Okresní agrární komory České Budějovice přítomné uvítala, poděkovala za účast
a upřesnila časový plán akce.
Ing. Kamila Havel Kupcová, koordinátorka Celostátní sítě pro venkov uvítala účastníky exkurze, ve stručnosti
představila Celostátní síť pro venkov a exkurzi zahájila.
Příjezd na farmu RENÉS-CUTTING-RANCH spol. s r.o., (moderní farma zaměřená na chov ovcí masných
plemen) byl dle harmonogramu v 9.15 hodin. Pan René Zimmel, jednatel a společník firmy, hospodaří
na cca 280 ha travních porostů, chová krávy bez tržní produkce mléka, ovce a koně.
Prohlídka farmy byla zaměřena na nově budovaný ovčín pro 1 600 ovcí v rámci PRV 2014-2020 a přilehlé
skladovací prostory (seník). Zvířata se pásla na přilehlých pastevních areálech, kde bylo umístěno mobilní
hrazení, které bylo též pořízeno z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Další zastávkou byla malá rodinná Farma Náhlov, majitele pana Václava Bártů spojená s agroturistikou.
Farma má cca 14 ha travních porostů, krávy bez tržní produkce mléka, koně a několik pokojů pro zájemce o
agroturistiku. Farma žádá o podporu mimo jiné na titul LFA (Méně příznivé oblasti) a
AEKO
(Agroenviromentálně - klimatická opatření) ošetřování travních porostů. Za největší problém při rozšiřování
své farmy považuje p. majitel nedostupnost nových pozemků, což ho omezuje v rozšíření stáda chovaného
skotu. Na rodinné farmě účastníci exkurze dostali teplý oběd a nápoj.
Poslední zastávkou byl statek BEMAGRO, a.s. (podnik zaměřený na ekologické a biodynamické
hospodářství). Hospodaří na bezmála dvou tisících hektarech v podhůří Novohradských hor. Většinu rozlohy
zaujímají louky a pastviny, orná půda tvoří téměř jednu čtvrtinu.
V Chovu zvířat je nejvýznamnějším provozem velkochov dojnic na farmě v Meziříčí. V prostorných a
vzdušných kravínech zde žije přes 300 krav převážně plemene česká červená straka, i když na mnohých
zvířatech je i po deseti letech převodného křížení vidět původní holštýnské plemeno. Krávy se v létě pasou v
širokém okolí farmy, v zimě využívají nejbližší pastviny jako výběh. Zásady ekologického chovu jsou
samozřejmě plně dodržovány, například při léčení zvířat dostává přednost homeopatie před klasickou
medicínou, telátka jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvířata nejsou odrohovávána atd. V Meziříčí
se také nachází Selský dvůr – místo pro malochov prasat, ovcí a drůbeže. V Malontech je farma pro masný
skot, kde jsou odchovávány i jalovice dojného skotu.
Farma žádá o podporu mimo jiné na titul LFA (Méně příznivé oblasti), AEKO (Agroenviromentálně - klimatická
opatření) Ošetřování travních porostů, zatravňování, biopásy a za přispění finančních prostředků z Programu
rozvoje venkova 2007-2013 vystavěla jímku.
Pan Kadubec provedl účastníky exkurze areálem s ukázkou chovu mléčného skotu, tzv. „školek pro telata“,
Selským dvorem.
BEMAGRO, a.s. je jedním z průkopníků biodynamického hospodaření a v tuto chvíli jediný držitel Demeter
certifikátu na zeleninu a mléčné výrobky v České republice.
Vyrábí sýry, biomléko a jogurty, které jsme ochutnali v rámci odpoledního občerstvení.
V 18:22 hodin byla exkurze příjezdem do Českých Budějovic oficiálně ukončena, exkurze splnila očekávání
všech účastníků akce a to zejména v oblasti ukázky příkladů dobré praxe.
Zapsala: Ing. Kamila Havel Kupcová, koordinátor Celostátní sítě pro venkov NUTS 2 Jihozápad

