Zpráva z akce „Exkurze a workshop na farmě Bořitov –
pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy“
16. června 2017
Farma Bořitov, náměstí u Václava 48, 679 21 Bořitov
Crhákovic krámek, Edvarda Beneše 2497, 678 01 Blansko
V měsíci červnu proběhla na území Jihomoravského kraje zajímavá exkurze v kombinaci
s workshopem, kterou realizovala Celostátní síť pro venkov (CSV) ve spolupráci s Místní akční
skupinou Brána Vysočiny, z.s. Hlavním tématem bylo pěstování zeleniny a možnosti odbytu z farmy
a akce si kladla za cíl především podpořit vzdělanost a informovanost aktérů činných
ve venkovském prostoru, předat účastníkům zkušenosti z realizací projektů Programu rozvoje
venkova (PRV) a s jejich udržitelností, povzbudit zájem o problematiku faremního způsobu
zemědělství a v neposlední řadě podpořit rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.
V úvodu byli všichni přítomní přivítáni a byla představena CSV, včetně aktivit pořádaných
regionálním odborem SZIF Brno v roce 2017. Dopolední blok odstartovala prezentace zemědělského
poradce, který poskytl účastníkům zejména praktické informace a zkušenosti spojené s žádostmi o
dotační podporu z Programu rozvoje venkova, poukázal na výčet nejčastějších chyb žadatelů a předal
svá doporučení. Závěr byl věnován příkladům realizovaných projektů PRV v letech 2007 –2013
a PRV v letech 2014 –2020. Tato prezentace byla tematicky doplněna o informace z oblasti
legislativy pro zpracovatele a prodejce ovoce a zeleniny.
Další prezentaci na téma „Diverzifikace zemědělství v měřítku rodinné farmy měl soukromý
zemědělec
pan
Jaroslav
Crhák,
který
pohovořil
v
úvodu
o
historii,
rozvoji
a současném stavu na jeho farmě, jejíž návštěva probíhala po této přednášce. Dále zazněly praktické
informace o tom, jakým způsobem na farmě hospodaří, jaké plodiny pěstují, jaké nové cesty a
způsoby hledají, také zajímavosti/doporučení přímo od farmáře, aspekty přispívající k diverzifikaci na
farmě či jaké další záměry s ohledem na diverzifikaci chtějí v budoucnosti realizovat. V rámci
následující přednášky byly diskutovány možnosti odbytu zeleniny a způsoby prodeje,
zkušenosti s prodejem ze dvora, zkušenosti s velkoobchodem a obchodním řetězcem, vše
opět s praktickými doporučeními od p. Crháka. Současně došlo i ke sdílení pozitiv/negativ
v souvislosti se získáním ocenění „Regionální potravina“.
Po tomto bloku přednášek měli účastníci možnost prohlídky farmy, technologií, výrobního
provozu farmy (příprava zeleniny, balení, expedice) v Bořitově, která byla doplněna ústním
výkladem farmáře pana Crháka. V průběhu výkladu bylo od přítomných vzneseno velké množství
dotazů, na které pan Crhák ochotně odpovídal. Na programu byla zařazena i prohlídka porostů
pěstované zeleniny, účastníkům však nepřálo počasí a silný déšť je zahnal zpátky pod střechu, kde
byl přichystán oběd.
Odpolední blok měl na programu workshop a návštěvu farmářského obchodu Crhákovic
krámek, který je v nedalekém městě Blansku a nabízí převážně sortiment regionálních potravin.
Po prohlídce krámku a ukončení diskuzí byla akce ukončena. Někteří z návštěvníků si na cestu domů
zakoupili čerstvý hrášek či jiný chutný regionální produkt. Dle pozitivních reakcí a ohlasů od účastníků
naplnila akce jejich očekávání, byla pro ně inspirací a obohacením o spoustu praktických informací,
rad a doporučení. Velká pochvala také směřovala k přednášejícím, kteří byli po celou dobu k dispozici
a odpovídali na zvídavé dotazy od účastníků.
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