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Levandulová farma z jižní Moravy
Rodinná farma ze Staroviček obhospodařuje okolo 70 tisíc keříků levandulí v BIO
kvalitě. Levanduli zde pěstují přirozeným způsobem, bez chemického ošetření,
s vysokým podílem ruční práce. Farma zpracovává širokou škálu výrobků
v místní chráněné dílně. Více informací naleznete na: www.levandulezmoravy.cz,
Instagram:@levandulezmoravy
Majitel společnosti Lavandia je vítěz národního kola Evropského kongresu pro mladé
farmáře 2020 (European Congress of young Farmers 2020). Jedná se o Soutěž mladých
evropských farmářů, do které byl v roce 2020 poprvé přihlášen zástupce České republiky.

Sociální zemědělství
Principy sociálního zemědělství jsou neoddělitelnou součástí farmy. Zakladatel farmy
Stanislav Bíza (sám na invalidním vozíku) pracuje v plném nasazení. Zkušenosti z podnikatelské sféry i osobního života zúročují na farmě při zaměstnávání lidí s různými druhy
postižení – přistupují ke všem pracovníkům s ohledem na jejich hendikep.
Venkovní práce v zemědělství nepočkají a zaměstnávání pracovníků s hendikepem je
o to více komplikovanější, nese různá úskalí a uzpůsobování pracovních procesů.
Farma má celkem 12 zaměstnanců, od výroby, obchodu až po účtárnu. V letním období
vypomáhají i brigádníci, vysoká poptávka po brigádě však převyšuje nabídku.

Odplevelování levandule je nekonečný boj.
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100 let stará mlátička dnes slouží levanduli.
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Rodinná farma Lavandia.
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Vlastní produkty
Aby společnost udržela pracovníky na farmě celoročně, provozuje vlastní výrobu produktů, a to od klasických polštářů s levandulí, kosmetiky až po potravinové produkty
jako je limonáda, káva s levandulí nebo levandulové bonbóny, vše v bio kvalitě.
Výrobky společnost prodává ve svém obchůdku a současně nabízí i možnost nákupů
přes e-shop.
K propagaci svých výrobků využívá Lavandia úspěšně i komunikace na sociálních
sítích (přehledné webové stránky, Facebook, Instagram). Tyto formy komunikace jsou
další možností pro zemědělskou farmu, jak se více prezentovat a ukázat, že se dá úspěšně hospodařit a poskytovat sociální služby a současně napřímo komunikovat s koncovým zákazníkem bez dalších zprostředkovatelů.

Agroturistika
Farma je oblíbeným výletním místem, zejména v období hlavního kvetení v měsíci červnu a červenci. Kromě rozkvetlých levandulových polí jsou vyhledávanou atrakcí také
praktické ukázky různých činností při zpracovávání levandule.
Další službou je samosběr – zájemcům poskytnou na farmě potřebné nářadí a informace o tom, jak a kde přesně mohou kvetoucí rostlinky pro sebe nasbírat.

Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)
Název projektu: Levandulová a bylinná farma/zaměstnávání zdravotně postižených
S podporou z PRV pořídili na farmě traktor, speciálně podle potřeb rozměrů řádků, přípojnou techniku, meziřádkovou rotační plečku. Součástí projektu byl i nákup části pozemků pro výsadbu. Poslední významnou položkou byl nákup destilačního přístroje pro
získávání levandulové esence, která se destiluje vodní parou.

