Dny otevřených dveří na Veselé biofarmě v rámci
projektu: „ Poznejte s námi, jak vznikají biopotraviny
na ekologickém statku.“
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Informace Veselé biofarmy, z.s. a Oslavky, o.p.s. o realizaci projektu.

Během roku se uskutečnily 4 dny otevřených dveří na ekofarmě (od května
do října 2016) s cílem zvýšit povědomí spotřebitelů a odborně zainteresované
veřejnosti o tom, jak se produkují regionální bioprodukty na jižní Moravě a o
praxi ekologického zemědělství v produkčních oblastech.
Dalším cílem projektu bylo zapojit spotřebitele a obyvatele z měst do aktivit ekologických
zemědělců na venkově a propagovat tak jejich (místní) produkci. Navázáním vztahu mezi
ekozemědělci a spotřebiteli z měst pak napomoci odbytu regionálních biopotravin.
Jednotlivé dny otevřených dveří informovaly o jiném oboru ekologického zemědělství, který
není – ve srovnání s EZ na TTP – u nás velmi rozšířený:
• Využití a zpracování netradičních a minoritních plodin a propagace jejich
ekologického pěstování.
• Zpracování a využití léčivých a aromatických plodin včetně certifikovaných volných
sběrů a ekologické produkce.
• Regionální a domácí zpracování ovoce a zeleniny ve vazbě na ekologické zelinářství a
ovocnářství.
• Výroba biovína a ekologické vinohradnictví.
Všechny tyto ukázkové provozy jsou realizovány na Veselé biofarmě (VBF) - zájmovém spolku
zkušených odborníků ekologického zemědělství, kteří pracují na různých pozicích v komerční
sféře i státní správě a jejich činnost pro VBF je činností zájmovou – v jejich volném čase. Ve

Velkých Hostěrádkách provozuje VBF (ve spolupráci s VH Agroton) již od roku 2012 malou
ekofarmu, která v rámci projektu připravila pokusné a ukázkové pozemky, zajistila modelové
zpracování biosurovin, ochutnávky a poskytla přednáškový sál pro semináře. K jednotlivým
tematicky zaměřeným seminářům byly vydány pracovní listy a vyrobeny informační a
propagační materiály (papírové tašky, leták, informační cedule na farmě).
Program dne otevřených dveří zahrnoval:
• Přednášky o EZ a tématech jednotlivých běhů (prezentace a promítání filmů).
• Besedy s osobnostmi.
• Komentované prohlídky farmy a polností – sledování průběhu vegetace.
• Praktické zapojení do práce ekofarmy na pokusných pozemcích spolku VBF (sběry
bylin, plodin, jednoduché sklizňové práce, okopávky, samosběr pro vlastní potřebu,
vaření a konzervace biopotravin - podle zaměření akce).
• Společný oběd z biosurovin, rožnění, ochutnávky, degustace biovína.
• Diskuse.
Na realizaci tohoto projektu se významně podílely i další organizace:
PRO-BIO, s.r.o. Staré Město, VH Agroton, s.r.o., Sonnentor Čejkovice, ÚKZÚZ Brno, PRO-BIO
svaz a další.

Akce se uskutečnily v rámci projektu neziskové organizace Oslavka, o.p.s.,
ve spolupráci s Veselou biofarmou, z.s.,
za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR

