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LLOOF průvodc
Úvod
Učební průvodce LLOOF je ke stažení zdarma, Jedná se o tréningový
materiál o výrobě potravin v ekologickém zemědělství, podnikání,
dobrovolnictví a kulturní výměně na faremních podnicích.
Třímáte zdarma stahovatelného průvodce. Je pro každého, kdo se chce dozvědět víc o ekologickém
pěstování potravin a udržitelném životě – je to nadstavba k vlastní praktické zkušenosti z
dobrovolnické práce, podpořeno zkušenými farmáři hostiteli.
Psali jsme ho hlavně pro přibližně 30 000 dospělých (většinou do 30ti let), kteří každý rok
dobrovolně žijí a učí se na ekologických farmách a malých hospodářstvích napříč Evropou.
Dobrovolná práce na farmě je praktickým učením se v neformální situaci, které probíhá přímo a
průběžně. Zaměřuje se na doplnění praktické práce dobrovolníka na pobytu a neformální osobní
výuku nabízenou farmáři hostiteli v různých Evropských zemích. Pro takové dobrovolníky ať již před
jejich návštěvou, v jejím průběhu nebo i po návštěvě na ekologické farmě nebo malém
hospodářství je přesně určena. Mohou se dozvědět víc o udržitelném stravování a životních stylech,
i daleko formálněji o ekologické produkci potravin, nebo o informacích pro potenciální výrobce
potravin nebo zpracovatele.
Průvodce se zaměřuje na praktické dovednosti produkce bio potravin (tj. výroba kompostu,
uchovávání semen, zvládání škůdců), se kterými se dobrovolníci mohou na farmě nebo malém
hospodářství setkat. Nicméně tyto dovednosti jsou závislé na specifických místních zdrojích,
podmínkách, kultuře, a co je nejdůležitější na zkušenosti a zájmu farmáře hostitele. Tato příručka
pouze doplní praktické dobrovolnické zkušenosti a neformální osobní výuku nabízenou farmáři.
Průvodce představuje dobrovolníkovi jedenáct základních témat sahající od práce s ručním
nářadím, jinými lidmi a zdravou půdou až po ekologické pěstování plodin, ekologický chov
hospodářských zvířat až po možné založení vlastního podniku. Každé téma v rozsahu 5 až 8 stránek
obsahuje pouze text, ale zahrnuje mnoho odkazů na dalších stránky a videa, spíše typu Wikipedia.
Text a webové odkazy jsou také základem webové stránky LLOOF www.lloof.eu, která je obsažnější,
kooperační a interaktivní.
Hlavní oddíly každé části zahrnují Úvod, Východiska (základní informace, přístupy a principy), Praxe
(praktické aspekty hospodaření), Napříč Evropou (široká škála různých stylů hospodaření). Ty
následuje sekce o tom, co WWOOF může dobrovolníkům nabídnout a potom webové odkazy na
širokou škálu zdrojů v Organizace, Sítě a Odkazy. Praktická část, která je tištěná kurzívou, nabízí
jednoduché, krátké aktivity, které by mohl dobrovolník udělat na hostitelské farmě. A nakonec je v
části Dovednosti uvedeno množství praktických dovedností.
Deset partnerských organizací jsou všechny členy evropské sítě WWOOF Network (World Wide
Opportunities on Organic Farms) a nachází se v Německu, Itálii, Norsku, Srbsku, České republice,
Maďarsku, Irsku, Španělsku, Turecku a ve Spojeném Království.
WWOOF – Worldwide Opportunities on Organic Farms (Celosvětové příležitosti na ekologických
farmách) – je největší a jedním z nejstarších výměnných systémů pro mladé farmáře v Evropě a
posledních 40 let se trvale rozrůstá. WWOOF, původně založené na začátku sedmdesátých let, je v
současnosti celosvětové hnutí spojující dobrovolníky s farmáři a pěstiteli za účel výměny kulturních
a vzdělávacích zkušeností založených na nepeněžní směně, a pomoci budovat udržitelnou globální
komunitu.
Více informací najdete na:
LLOOF Youtube kanál:

www.youtube.com/lloof ..

LLOOF e-learningová stránka Moodle:

www.lloof.eu – k dispozici od poloviny roku 2016

Propagační stránka:

www.edvorg.weebly.com – k dispozici od poloviny roku 2016

Email:

info@lloof.eu

koordinátor projektu LLOOF, adam@wwoof.org.uk
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Půda a kompost
Úvod
Ačkoliv se může zdát, že půda je neživá, je to právě naopak. Je považována za „kůži Země“
s extrémně rozmanitým živým společenstvím mikrobů a zvířat, které je závislé na organické hmotě,
a všechno na poli nebo na zahradě závisí na zdraví tohoto společenství. Podívejte se na „soil food
web“ (síť půdy a potravy) pro lepší orientaci v problematice života v půdě i na ní.
Ať už si to uvědomujeme nebo ne, půda ovlivňuje každého z nás v našem každodenním životě.
Kromě toho, že je základním předpokladem pro výrobu našich potravin a dalších zemědělských
produktů, půda představuje širokou škálu funkcí, které jdou za hranice zemědělství. Reguluje vodu,
zajišťuje život rostlin a zvířat, recykluje organické zbytky, ukládá uhlík, recykluje živiny, filtruje
škodliviny a slouží jako fyzická podpora pro struktury.

Farmáři
Půda a voda jsou základními prvky zemědělství. Hlavními faktory, které ovlivňují produktivitu farem,
je množství půdy a vody, které jsou k dispozici a také jejich kvalita. Pochopení fungování půdy a jak
co nejlépe využít dostupné vody tvoří pro zemědělce základ jejich obživy.

Ekologičtí zemědělci
Půda je neobnovitelným zdrojem, na kterém závisí 95 % našich potravinových zdrojů. Krátkozraké
užívání chemických hnojiv v konvenčním zemědělství vyčerpává organickou hmotu půd v alarmující
míře. Namísto používání silných chemikálií, které degradují půdu, ji ekologičtí farmáři neustále
zhodnocují, udržují její zdraví a úrodnost pro budoucí generace.
Udržitelné zemědělství, které buduje organickou hmotu v půdě, může překonat všechny hrozby pro
fungování půdy – ztráty živin a/nebo organické hmoty, desertifikace, změny klimatu, zhutnění půdy,
eroze, snížení biodiverzity, kontaminace a znečištění a zasolování půd.

Průmysloví zemědělci
V mnoha částech rozvinutého světa je průmyslové zemědělství založeno na rozsáhlých
monokulturách, které můžou vést k degradaci půdy, která následně potřebuje aplikaci syntetických
hnojiv, aby byla úrodná. Stojí za připomenutí, že špatné hospodaření s půdami zničilo civilizace. Po
půdní katastrofě “American dust bowl” ve třicácátých letech, Franklin D. Roosevelt prohlásil “A
nation that destroys its soils, destroys itself.”

Pozadí – kontext
Živení půdy k vyživení rostlin je základní princip organického zemědělství a zahradničení. Zdravé
potraviny pochází ze zdravé půdy. Není to však jen o potravinách, zdraví půdy je přímo spojené
s blahobytem celého ekosystému.
Určité principy půdních a vodních systémů jsou společné všem farmám – jako například fungování
cykly živin (C, N a P), vodní cyklus a síť půdy a potravy.
Půdy hrají klíčovou roli v řadě životně důležitých přírodních biologických a chemických cyklech.
Půda uchovává živiny a další elementy, zmírňuje jejich propouštění a mění je do formy dostupné
rostlinám. Mezi nejznámější a nejdůležitější biogeochemické cykly patří uhlíkový cyklus, cyklus
dusíku, kyslíku, fosforu, cyklus vody a minerálů. Tyto látky jsou neustále recyklovány mezi půdou a
rostlinami, geologickými ložisky, podzemními vodami a atmosférou. Intenzita těchto
biogeochemických výměn (toků) se mění z místa na místo a je řízena půdními vlastnostmi, využitím
půdy a klimatem. Rozklad a transformace půdních organismů (převážně na mikroskopických
úrovních) jsou jádrem většiny koloběhů živin.

Síť půdy a potravy
Více než 25 % ze všech živých druhů se vyskytuje v půdě. Celková hmotnost těchto organismů je
často stejná nebo vyšší než hmotnost nad zemí viditelné biomasy. Několik set gramů úrodné půdy
může obsahovat miliardy bakterií, kilometry houbové hyfy, desítky tisíc prvoků, tisíce hlístic, několik
set jedinců hmyzu, pavoukovců a červů a stovky metrů kořenů rostlin. Biota vytvářejí z půdy
ekologický motor. Žijící organismy jsou zapojeny do většiny klíčových funkcí půdy, řídí základní
procesy koloběhů živin, regulují rostlinná společenstva, rozkládají škodliviny a stabilizují půdní
strukturu. Mimo to také podporují nadzemní ekosystémy a biodiverzitu.

6

LLOOF průvodce
Struktura


I když se velmi liší od místa k místu, všechny půdy zahrnují pět různých základních prvků,
které jsou nezbytné k životu:



Organická hmota – neživá hmota pocházející z rozkládajících se rostlin a živočichů. Obvykle
zabírá pouze malou část půdy (obvykle mezi 1 a 6 %). Kvalita půdní organické hmoty má
zásadně důležitý vliv na růst rostlin.



Půdní biota – živá a do značné míry neviditelná část půdy, složená z půdních
mikroorganismů jako jsou bakterie a houby, stejně jako půdní živočichové jako jsou červi a
hmyz. Biota tvoří síť půdy a potravy.



Půdní minerály – tvoří až polovinu objemu půdy. Minerální prvky existují jako různě velké
půdní částice klasifikované od velkých k malým rozměrům - např. písek, bahno a jíl, z nichž
jíl má největší schopnost zadržovat živiny.



Voda - množství vody nebo vlhkosti přítomné v půdě značně kolísá mezi půdními systémy a
také v průběhu času, ale v průměru zabírá asi čtvrtinu objemu půdy. Kapacita půd udržet
vlhkost se také liší, ale výrazně určuje produktivitu zemědělských podniků.



Vzduch - obsahuje kyslík, vodík, dusík a uhlík v plynné formě. Ty jsou nezbytné pro růst
rostlin.

Klimatické změny
Zatímco klima je uznávaným půdotvorným faktorem, většina z nás si není vědoma vlivu půdy na
globální změny. Půda hraje klíčovou roli v zemském uhlíkovém cyklu, a proto je důležitým faktorem
v globálních klimatických modelech. Půda je největší suchozemskou zásobárnou organického uhlíku.
Tato hodnota je vysoko nad celkovým objemem uhlíku uloženém v atmosféře (780 Gt) a v rostlinách
(575 Gt). Uhlík je čerpán z atmosféry fotosyntézou rostlin, a asi 60 Gt za rok je zařazeno do různých
typů půdní organické hmoty, jako je povrchová vrstva, kořeny a rostlinné a mikrobiální výměšky.
Lidé stále více zvyšují velikost tohoto fondu. Tání půd permafrostu bohatých na živiny může vést
k významným přírodním emisím metanu, které by mohly dále zhoršovat procesy klimatických
změn.

Kompost
Kompost je klíčem k organickému zemědělství. Jedná se o směs tlející organické hmoty jako je listí a
hnůj, které se používají ke zlepšení struktury půdy a dodání živin. Kompostování je biologický,
chemický a fyzický proces, který transformuje hrubý organický materiál na homogenní, stabilní
konečný produkt aerobního rozkladu. Jakékoli přidání organické hmoty do půdy, např. mulčováním
(zakrývání půdy), bude mít za následek vznik kompostu, ale kvalita se bude lišit. Všechny typy
kompostu dodávají humus do půdy. Humus zlepšuje zadržování vody, váže a uvolňuje živiny pro
rostliny a zlepšuje strukturu půdy. Je-li horký kompost zakládán pomocí materiálů bohatých na
živiny, může být také hnojivem. Rozsáhlé zemědělské kompostování zahrnuje obracené nebo
pasivně provzdušňované větrné řádky (dlouhé úzké kupy), provzdušňované statické kupy,
kompostéry a různé systémy pro provzdušnění kompostu.
Podívejte se na:

http://www.fao.org/docrep/007/y5104e/y5104e07.htm

Biouhlí
Biouhlí je biomasa zuhelnatělá za účelem aplikace do půd. Vyrábí se zahříváním dřeva a
organických materiálů s omezeným přístupem kyslíku - pyrolýzou. Má velkou plochu a pórovitost,
díky čemuž může pojmout vodu, živiny a mikroby a zvyšuje tím úrodnost půdy. Může také působit
jako úložiště uhlíku jeho sekvestrací v půdě, čímž dlouhodobě přispívá k potlačování skleníkového
efektu. Tento proces byl používán v zalesněných oblastech Švédska po mnoho let, stejně jako u
amazonských indiánů jako Terra Preta. Také může snížit eutrofizaci zadržováním dusíku.
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Praxe
Půdní struktura a úrodnost
Vyzkoušejte si
Jednoduchý a rychlý test půdy:


Zkouška stability půdy



Pachový test



Použijte chemický test půdy



Pro kontrolu hladiny dusíku (N), fosforu (P) a draslíku (K) použijte chemickou zkoušku půdy.Use a chemical soil
test to check the levels of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K). Viz Testing soil and improving fertility.



Viz Testování půdy a zlepšování úrodnosti



Použijte test pH pro kontrolu kyselosti nebo zásaditosti půdy



Vykopejte jámu v půdě pro zobrazení půdního profilu. Podívejte se na různé barvy a struktury vrstev (a horizontů)



Srovnejte barvu, kamenitost a strukturu organicky a anorganicky (synteticky) obhospodařované půdy

Zkuste některé praktické aktivity a pokusy s půdou a dusíkem včetně 1) kultivace půdních mikrobů 2) jetel a fixace dusíku 3)
nitrifikace a denitrifikace 4) znečištění živin 5) testování vody pro dusičnany 6) vizuální posouzení půdy practical activities
and experiments with soil and nitrogen.


Prosejte zemědělskou nebo zahradní zeminu nebo kompost pro zobrazení řady živých organismů



Srovnejte počet žížal získaných z organické a ne-organické (syntetické) zemědělské půdy vylitím kyblíku mýdlové
vody na metr čtvereční.

Kompostování
Neexistuje žádný univerzální vzorec pro kompostování. Existují však určité podmínky týkající se
dobrého kompostu:
Zelené části – mokré materiály bohaté na dusík - 1 díl


poskytují živiny a vlhkost



např. zbytky jídla, tráva, čerstvý hnůj, zahradní odpad

Hnědé – suché materiály bohaté na uhlík - 2-3 díly


provzdušňují, předcházejí zhutnění, poskytují energii, absorbují vlhkost



např. hnědé listí, sláma, zašpiněný papír, piliny, štěpky



Kompost potřebuje rovnováhu hnědého materiálu bohatého na uhlík a materiálu zeleného
bohatého na dusík. Poměr C:N– (poměr hnědé části k zelené) – by měl být 2 nebo 3 ku 1



menší kousky se rozkládají rychleji



kompost by měl být mokrý na dotek, ale ne promáčený



otočením se kompost provzdušňuje a urychluje se proces tím, že se otepluje a mísí materiál



minimální objem kompostu je 1 m3



3 oddíly poskytují dlouhodobou rotaci kompostových hromad, zatímco každá hromada se
přesunuje na půdu po 6-9 měsících (závisí na klimatu)

V případě, že nemáme k dispozici velké množství zeleně, můžeme použít kompostovací aktivátory
bohaté na dusík. Mezi ně patří listí kostivalu (extrémně bohatý na dusík), tekutá rybí hnojiva nebo
jakýkoli živočišný hnůj. Lidská moč (v poměru 1: 4 s vodou, nebo nashromážděná v pilinách) má
také vysoký obsah dusíku a také fosforu – je to lepší, než splachovat ji do záchodu! Pokud nevíte jak
udělat dobrý horký kompost, je lepší se vyhnout použití výkalů lidských a domácích mazlíčků.

Vyzkoušejte si


Vezměte hrst zralého kompostu a zkontrolujte, zda má tmavě hnědou barvu, konzistentní drobivou strukturu, teplotu
blízkou teplotě okolí, mastný pocit při stlačení a zemitý zápach. Všechny tyto faktory mohou být považovány za
známky hotového kompostu. Hotový kompost by měl vypadat a být cítit jako tmavá úrodná půda.
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Podívejte se, jak dlouho trvá rozklad různých materiálů a o kolik se hromada kompostu zmenší



Vyzkoušejte teplotu v různých částech kompostu, ale buďte opatrní s teplem z čerstvého kompostu!



Podívejte se na rozkládající se organismy v chladnějších a starších hromadách – kolonie viditelných bakterií
(Actinobacteria), hub (bílá vlákna a plísně), roztočů, hmyzu, červů, žížal, stonožek, stejnonožců, pavouků, atd. Síto,
bílý podklad nebo lupa vám můžou pomoci.



Zamyslete se nad odpadem z domu a kuchyně, buď katalogizací a odhadem kolik tohoto odpadu může být
zkompostováno, nebo dotázáním se hostitele na management odpadu v domě a na farmě



Podívejte se na běžné příklady z přírodních rozkladných procesů rostlin. Identifikujte různé zdroje kompostových
materiálů nacházejících se kolem farmy nebo zahrady.



Vyhledejte část farmy nebo zahrady, na které jsou stromy a keře a která nebyla obdělávána alespoň rok, část
s dřevními štěpky, nebo jinou část s rostlinnými materiály, které zůstaly na povrchu půdy a byly poměrně vlhké více
než měsíc. Kopejte zde a rozhlížejte se zde po rostlinných zbytcích na zemi. Co se děje s listím a dalšími částmi
rostlin spadlými na zem? Jak se rozpadají? Co se s nimi děje? Můžou rostliny z tohoto všeho profitovat?



Farmáři mohou napodobovat přírodu a recyklovat mrtvý rostlinný materiál, který pak může být znovu použit na
farmě.



Projděte se po farmě a identifikujte běžně nalezené odpady rostlinné (nebo živočišné, pokud jsou zde nějaká
zvířata). Farmáři si mohou vybrat mezi spálením odpadů, vyhozením nebo jejich recyklováním – stejně jako
v přírodě.

Napříč Evropou


Půdy v Evropské Unii: http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR23439.pdf



Stav půd v Evropě? http://ec.europa.eu/dgs/jrc//downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf

WWOOF
WWOOF Hawaii's video library
Compost: I knew better

Organizce
Soil Association
List of European soil research organisations

Sítě
The Community Composting Network, UK

Videa
The living soil (8 mins.)
A close-up of creatures living beneath the soil - Deep Down & Dirty: The Science of Soil - BBC Four
(2 mins.)
What lies beneath?
The soil story (4 mins.)
Let's talk about soil, FAO (5 mins.)
What is soil, EEB (2 mins.)
Soil stories – The whole story (30 mins.)
No till farming (22 mins.)
Farm-based composting (38 mins.)
Dirt – The movie (80 mins.)
Better Save soil (4 mins.)
From potato to planet (1 min.)
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Odkazy
Soils
Living soil: A call to action
We are soil
Managing soil health
Making and using compost
Making and using compost – Garden scale demonstration and field scale operation – presentation
Building fertile soil
Master Composter
Cornell cooperative extension compost resources
Cornell Waste Management Institute – Composting
Composting at home
Learning AgriCultures – Insights from sustainable small-scale farming. Module 2 Soil and water
systems
2015 International Year of Soils
Soil and Health Library
Agrodok 8 - The preparation and use of compost
Agrodok 2 – Soil fertility management
Biomass of soil organisms
Numbers of soil organisms
Soil properties

Schopnosti a dovednosti
 Stavba rámu kompostu
 Založení kompostu
 Přidávání do kompostu
 Tvorba hromady zeminy
 Tvorba a prosévání dřevního kompostu
 Rozprostření kompostu
 Rozeznávání organismů v kompostu
 Posouzení zdraví
 Sterilizace půdy
 Používání mulče – dřevní štěpka, sláma
 Tvorba kompostových aditiv
 Kompostování hnoje
 Testování půdní struktury a úrodnosti
 Vápnění půdy
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Pěstování zeleniny, ovoce, ořechů a bylin
Úvod
Pěstování vlastních potravin v posledních letech opět získává na významu. Lidé zkoušejí
vegetariánský nebo veganský životní styl, ať už je to z důvodu potravinových alergií nebo přechodu
na styl života s nižším dopadem na životní prostředí. Zelenina a ovoce jsou plné zdravých
uhlovodíků a vitamínů. Ořechy jsou bohaté na tuk a bílkoviny a snadno se uchovávají. Byliny a
divoce rostoucí rostliny mohou léčit a výborně chutnají.

Pozadí – kontext
Pěstování zeleniny
Některé zeleniny jsou trvalky, ale většinou jde o jednoleté a dvouleté rostliny, obvykle sklízené v
roce výsevu nebo výsadby. Ať už pěstitel zvolí jakýkoli systém, pěstování se řídí následujícími body:


příprava půdy nakypřením, odstraněním nebo zarytím plevelů a přidáním hnoje nebo
hnojiva.



výsev semen nebo výsadba mladých rostlin



péče o rostoucí úrodu pletím, kontrolou napadení škůdci a dostatečným zaléváním.



sklizeň zralé úrody; třídění, skladování a prodej nebo konzumace čerstvé úrody přímo ze
záhonů.

Permakultura
Permakultura (trvale udržitelné zemědělství) je vědomé plánování a udržování zemědělsky
produktivních ekosystémů, jehož vzory jsou diverzita, stabilita a pružnost přirozených ekosystémů.
Řídí se souborem zemědělských a sociálních principů, jejichž průse
íkem je simulace nebo přímé přebírání vzorců a vlastností odpozorovaných v přirozených
ekosystémech. Jedná se o harmonickou integraci krajiny a lidí, kteří si získávají svou potravu,
energii, přístřeší a uspokojení dalších materiálních i nemateriálních potřeb trvale udržitelným
způsobem. Za permakulturním přístupem se skrývá filozofie spolupráce, nikoli boje s přírodou;
upřednostňující dlouhodobé a promyšlené sledování přírody před náhlou a nesmyslnou akcí.
Tři základní prvky permakultury jsou:


Pečuj o Zemi – je třeba zajistit, aby všechny živé systémy mohly pokračovat a množit se. To
je první princip, protože bez zdravé Země nemůže lidstvo vzkvétat.



Pečuj o lidi – je třeba zajistit, aby lidé měli přístup ke zdrojům, jež potřebují pro svůj život.



Vracej přebytky – přebytky se vracejí zpátky do systému, aby bylo zajištěna péče o Zemi a
lidi. To zahrnuje i odpad, který je třeba recyklovat a znovu využívat. Tento pricip se nazývá
“férové sdílení (Fair share)”, protože si nikdo nebere víc, než potřebuje, a zároveň znovu
investuje přebytky.

Smíšené kultury
Smíšená kultura je technikou, při níž se dvě nebo vice plodin pěstuje společně na stejné části
pozemku. Je známá také jako polykultura. Tento typ pěstování vede k zlepšení úrodnosti půdy a tím
ke zvýšení výnosů. Když se dvě plodiny správně nakombinují, vzájemně se svým působením
pozitivně ovlivňují. Smíšené kultury také mohou fungovat jako pojistka v případě neúrody jedné
plodiny v důsledku vlivu počasí. I v případě sucha nebo jiných negativních vlivů se zvyšuje šance,
že alespoń jedna plodina poskytne výnos.

Mulčování
Půdu je možné pokrývat mnoha různými materiály. Například štěpkou ze dřeva či kůry, vrstvou listí,
dobře uzrálým chlévským hnojem, starým kobercem nebo plastovou fólií. Mulčování má mnoho
výhod – obohacuje půdu o živiny, zadržuje vlhkost, brání růstu plevelů i přístupu jejich semen k
půdě, chrání kořeny a někdy i citlivé nadzemní části rostlin před mrazem. Při volbě mulče záleží na
druhu pěstované plodiny. Nejlepší doba pro mulčování je později v zimě nebo brzy na jaře. V půdě
se tak uchová vlhkost a méně vysychá v době letních veder.
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Střídání plodin
Vtip je v tom, že pozemek se jednoduše rozdělí na menší části pro jednotlivé typy plodin. Části se
každý rok střídají tak, aby se každá skupina (se svými odpovídajícími nároky, škůdci a nemocemi)
dostala na nové místo s nevyčerpanou půdou a novým mikroklimatem. Pravidlem je střídat plodiny
alespoň tři nebo čtyři roky. Za tu dobu většina škůdců a nemocí vázaných na půdu poklesne pod
úroveň, kdy by mohla působit závažnější škody. Takže pokud máme tři nebo
tyři skupiny, každá z nich poroste na té samé půdě pouze jednou za tři nebo
tyři roky. Tradiční čtyřletý cyklus střídání plodin je luštěniny – kořenová zelenina – plodová zelenina
– listová zelenina.


Luštěniny:



čočka, fazole, hrách



Kořenová zelenina: ředkve, mrkve, brambory, cibule, česnek, šalotka, řepa, sladké
brambory



Plodová zelenina: rajčata, kukuřice, různé druhy dýní, lilek



Listová zelenina: salát, zeleniny s jedlými listy do salátu, špenát, mangold, kapusta, zelí,
květák, brokolice

Trvalky jako bobuloviny, rebarbora, chřest, křen a artyčoky samozřejmě zůstávají na stejném místě.

Genetická diverzita
Pěstování bio zeleniny a ovoce přirozeně vede k ochraně starých odrůd. Každá odrůda nebo
kultivar, ať už stará nebo nová, má jedinečné genetické předpoklady. Tuto genetickou pestrost je
třeba chránit, protože se vyvinula v souvislosti se specifickými půdními a klimatickými podmínkami
a může být zdrojem budoucí rezistence vůči nemocem. Například některé ze starých odrůd mají
přirozenou odolnost vůči strupovitoti jablek, zatímco nové odrůdy jako Braeburn nebo Gala houbové
nákaze snadno podléhají a musejí být chemicky ošetřovány. Různé regiony mají své místní odrůdy
přizpůsobené tamnímu klimatu. U moderních odrůd nehraje příslušnost ke konkrétnímu regionu
žádnou roli, protože škůdci a nemoci jsou kontrolováni pomocí pesticidů. Mnoho farmářů vnímá
záchranu genetického potenciálu starých odrůd jako svou povinnost vůči společnosti a snaží se o
jejich udržení pro budoucí generace. Genetické rezervy starých odrůd mohou posloužit také jako
pojistka proti budoucím změnám škůdců i klimatu.

Kaštany
Kaštanovníky se pěstují jako vysokokmeny dosahující až 30 metrů. Známe dva typy, “marron” a
domácí kaštan. Typ “marron” je doma na jihu Evropy, kde jej pěstují pro velké a sladké kaštany.
Ačkoli kaštanovníky pro násadu plodů potřebují slunce, nezbytná je take studená zima. Proto
obvykle rostou na chladnějších severních stráních mediteránního klimatu.
Kaštany je třeba vyloupat nedlouho poté, co spadnou a seberou se, jinak slupka ztmavne a těžko se
loupe. Pak se ořechy rozprostřou na suché místo, kde se 2-3x týdně otáčí, aby proschly. Usušené
plody se skladují v sudech nebo kameninových nádobách. Další možnost je uložit je v tenkých
vrstvách písku, kde vydrží až šest měsíců, pokud je úložný prostor suchý, chladný, mrazuvzdorný a
mimo dosah myší a veverek. Vysušené a oloupané plody se mohou umlít. Kaštanová mouka se
používá většinou do sladkého pečiva, ale je možné ji smíchat s pšeničnou pro přípravu chleba nebo
těstovin. Sklizené ořechy vydrží čerstvé, když je uložíte na 7-10 dní do vody. Pak je ale t řeba je
několik dní důkladně vysušit, než se uloží na chladné a suché místo, kde vydrží několik měsíců. Tak
vydrží kaštany čerstvé a mohou se dál používat (pečené nebo vařené).

Lískové ořechy
Divoce rostoucí lísky mají ořechy poměrně malé, ale existuje mnoho pěstovaných odrůd s většími
plody. Mezi výsadbami lískových plantáží se jako další plodina mohou pěstovat ceněné lanýže.
Lískové ořechy se zpracovávají pražením, na oříškový krém nebo dokonce na oříškové mléko.

Vlašské ořechy
Ořešáky rostou pomalu, ale dosahují více než třiceti metrů. Trvá až 15 let, než semenáče začnou
plodit, pokud se podnože nenaroubují. Pod korunami ořešáků se jiným rostlinám nedaří, proto
stávají osaměle. Hmyz se jim rovněž vyhýbá. Z ořechů se získává pomletím a lisováním olej. Výlisky
se mohou použít do omáček a sladkého pečiva. Z nezralých ořechů se vyrábí likér.
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Byliny
Známe velkou škálu léčivek, ozdobných bylin i bylinek do kuchyně. Jednoletky jako například
koriandr se každý rok na jaře vysévají. Trvalky jako šalvěj a rozmarýn se mohou množit nevyzrálými
řízky. Jiné trvalky jako například máta se snadno množí kořenovými řízky. Mnoho bylinek pochází ze
Středomoří, kde rostou na suchých kamenitých svazích v chudé půdě. Jejich listy se tomu
přizpůsobily a dobře snášejí přísušek. Přesto se může stát, že v horkých letních dnech budou
vyžadovat zálivku. Pokud půdu obohatíte o kompost, podpoří to růst listů, ale intenzitu vonné
essence to neovlivní. Jako léčivky nebo kuchyňské bylinky můžeme používat i řadu divoce
rostoucích bylin, je však třeba je dobře rozeznávat, aby se předešlo otravě. Proto je dobrá znalost
rostlin nezbytná pro sběr bylin v přírodě.

Praxe
Vyzkoušejte si
Podívejte se na sortiment zeleniny a ovoce pěstovaných na farmách a přečtěte si návod na jejich jednoduché pěstování na
kartách s tématy Zelenina, Jedlé květy, Ovoce, Bylinky a Zelené hnojení
Karty s návodem na pěstování

Zelenina
V létě a na podzim si vyčistěte a schovejte do použitých obálek semínka různých zelenin a na jaře je vysejte v řádcích nebo
do záhonů po jedné odrůdě nebo ve směsi různých odrůd. Můžete pro zajímavost srovnávat výsledky různých způsobů výsevu,
ale zapisujte si je pro příští sezónu. Nakupte různé druhy sušených fazolí na trhu a srovnejte je stejným způsobem. Pátrejte
po různých zdrojích semen a různých způsobech pěstování na zeleninových farmách.
Viz www.potravinovezahrady.cz
Viz Organic Gardening Guidelines - Part 3

Mulčování
Ujistěte se, že místo je vypleté a půda vlhká. Pokud je to třeba, zalijte, protože skrze vrstvu mulče by to později bylo obtížné.
Naplňte si kolečko vybraným druhem mulče a navrstvěte lopatou 5 cm tlustou vrstvu na půdu a kolem rostlin. Kolem stonků
rostlin nechte malou mezeru. Nakonec mulč uhrabejte do rovna.

Ovocné stromy a sady
V zimě se naučte, jak roubovat na podnož ovocných stromů jako jabloně nebo ořešáky. Nebo přeroubujte jednu odrůdu
jabloně na větev jiné odrůdy, získáte strom plodící dvě odrůdy jablek. Na podzim a brzy na jaře můžete sázet nové ovocné
stromky a stříhat jádroviny (jabloně, hrušně).
Viz Orchard practical guides
Řez ovocných stromů a keřů, autoři Bischof, Sus, Ottovo nakladatelství

Bylinky
Pokuste se namnožit bylinky z vaší zahrady. Na podzim můžete sesbírat a na jaře vysít semínka bazalky, petržele nebo
koriandru, během roku řízkujte šalvěj, mátu a rozmarýn, v sezóně oddělujte trsy majoránky a pažitky.
Viz Easy herbs to grow

Napříč Evropou
Komerční pěstování ovoce a zeleniny je nejběžnější v jižní Evropě a mediteránu. Tvoří zhruba
čtvrtinu zemědělské produkce Španělska, Itálie a Rumunska a vice než třetinu v Řecku, Portugalsku,
na Maltě a Kypru. V Evropské unii tvoří zelenina 10% a ovoce 7% celkové zemědělské produkce.
Viz Seasonal calendar for vegetables and fruit across Northern and Western Europe

WWOOF
Najděte farmu v programu WWOOF s rozumně rozlehlou zahradou produkující na prodej zeleninu,
ovoce, ořechy a byliny, nejlépe různými způsoby: ve fóliovnících, na vyvýšených záhonech, na
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polích i záhonech. Nejpravděpodobněji uspějete v zemích jižní Evropy, kde se pěstuje v průběhu
celého roku. Navštěvujte ji během příprav půdy, při setí, pěstování a sklizni. Ve všech ročních
obdobích se můžete naučit spoustu užitečných dovedností.

Organizace
Garden Organic
Seed savers - garden planner

Sítě
World Permaculture Network

Videa
Permaculture by Geoff Lawton (4 mins.)
BBC Mud, Sweat and Tractors - The Story of Agriculture 2 – fruit and vegetables (60 mins.)

Odkazy
Organic Gardening Guidelines
Edible Backyard
Market Gardening - A start-up guide
The sustainable organic gardening guide for self-sufficient people
Farming the woods - A website dedicated to forest gardening
Orchard practical guides
www.ekozahrady.com
www.potravinovezahrady.cz

Schopnosti a dovednosti


Setí – v řádcích, naširoko.



Sběr semen



Sklizeň semen



Stratifikace semen



Péče o sazenice - poklopy



Stavba fóliovníku



Přepichování semenáčků, přesazování



Otužování sazenic



Stavba a používání pařeniště



Stavba a používání vyhřívaného skleníku



Měření počasí – teplot, srážek, vlhkosti



Zalévání, závlaha



Řízkování – kořeny, stonky



Řízkování – vyzrálé a nevyzrálé řízky



Roubování ovocných stromů



Řez ovocných stromů a keřů



Hřížení – výhonky, odnože



Rozeznávání nemocí – viry, voda



Výroba a používání množírny
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Pěstování artyčoků



Pěstování lilku



Pěstování řepy



Pěstování fazolí



Pěstování zelí



Pěstování brambor



Pěstování mrkve



Pěstování rajčat



Pěstování tuřínu



Pěstování celeru



Pěstování salátu



Pěstování cibule



Pěstování pórku



Pěstování česneku



Pěstování tykví, cuket



Pěstování dýní



Pěstování melounů



Pěstování pastiňáku



Pěstování hrášku



Pěstování papriček



Pěstování paprik



Pěstování kukuřice



Pěstování kuchyňských bylinek



Pěstování léčivek



Pěstování jablek



Pěstování hrušek



Pěstování meruněk, broskví



Pěstování švestek



Pěstování třešní



Pěstování rybízu – černého, červeného, bílého



Pěstování fíků



Pěstování vína



Pěstování angreštu



Pěstování malin



Pěstování jahod



Pěstování lískových oříšků



Pěstování jedlých kaštanů



Pěstování vlašských ořechů
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Louky a pastviny
Úvod
Louky a pastviny představují druh krajiny pokrytý vegetací složenou převážně z travin, s malým
nebo žádným zastoupením stromů. Definice UNESCO zní „půda pokrytá zelenými rostlinami s méně
než 10 procenty stromů a keřů“. Rozmanité druhy travin zůstávají v těchto oblastech dominantní
díky vypásání, kosení či přirozeným nebo uměle vyvolaným požárům. Bez vnějších zásahů by kvůli
přirozené sukcesi postupně nastala kolonizace pastvin semenáči keřů a stromů. Luk a pastvin
nicméně rapidně ubývá v důsledku změn v oblasti zemědělství a tlaku na jiné využití krajiny. Jsou
jedním z nejvíce ohrožených ekosystémů v Evropě.
Některé z největších oblastí tohoto druhu na světě jsou udržovány spásáním divokými druhy
býložravců nebo skupinami nomádských pastevců chovajících skot, ovce, koně nebo kozy. Velká
část luk a pastvin v severozápadní Evropě vznikla po skončení neolitu, kdy lidé postupně vymýtili
lesy, aby získali prostor pro svá stáda.
Louky a pastviny tvoří důležitou součást biodiverzity Evropy. Poskytují ideální podmínky k životu a
rozmnožování pro množství rozličných druhů živočichů, především ptáků a bezobratlých.
Představují také zdroj produkce širokého spektra zboží a služeb, od masa a mléčných produktů až
po rekreační a turistické využití. Kromě toho plní úlohu úložiště uhlíku a přispívají tak ke snížení
objemu skleníkových plynů.
Nadto jsou pastviny využívány k chovu hospodářských zvířat. Poskytují prostor a obživu skotu,
stádům ovcí a koz, koňů či buvolů. Tato zvířata jsou pro člověka zdrojem masa, mléka, vlny a
kožených výrobků.

Pozadí – kontext
Traviny
Traviny jsou jedlé rostliny a můžeme je konzumovat přímo nebo nepřímo. Botanická čeleď
Lipnicovitých, kvetoucích jednoděložných rostlin, zahrnuje vice než 10 000 domestikovaných a
divokých druhů, a tvoří tak pátou nejpočetnější čeleď. Patří sem mimo jiné rýže, pšenice, ječmen,
oves, proso, bambus, kukuřice, a rostliny běžně nazývané jako „tráva“. Většina travin je pro
hospodářská zvířata velmi dobře stravitelná. Orientace na ně je jejich strategií přežití.
Zastoupení konkrétních druhů travin na konkrétních pastvinách je adaptabilní – může dosáhnout
rovnovážného stavu přizpůsobeného druhu pasoucích se živočichů, vlastnostem půdy, podnebí a
lidským zásahům. Změní-li se tyto podmínky, promění se i skladba druhů travin. Lada (setá
pastvina) jetele plazivého a jílku vytrvalého, které poskytují vysoký výnos se postupně vrátí do
stavu více diverzifikovaného travního porostu – je ale možné tento proces zpomalit aplikací hnojiv s
vysokým obsahem dusíku.

Vyzkoušejte si
Zeptejte se majitelů farmy jak se změnila skladba rostlinných druhů na jejich pastvinách za dobu jejich hospodaření, proč si
myslí, že se tak stalo, a jaká je ideální skladba druhů pro tuto konkrétní oblast.
Travnaté biotopy a pastviny zvlášť udržují a zvyšují úrodnost půdy, především obsah dusíku.
Zásoba dusíku se každoročně doplňuje v různých formách z různých zdrojů – ve vodě přicházející
formou deště, v čpavku, fixací v řasách a bakteriích, a ve výkalech živočichů. Malé množství takto
vázaného dusíku je přeměněno na volný dusík, který čerpají traviny a jiné rostliny pastvin. Ve
výkalech živočichů je obsažen jak vázaný, tak volný dusík.

Vyzkoušejte si
Zamyslete se nad tím, jakou část vaší každodenní stravy zabírají produkty z rostlin z čeledi Lipnicovitých.

Biodiverzita a ochrana přírody
Biodiverzita a druhové bohatství jsou obzvlášť bohaté na loukách a pastvinách s nízkou úrodností
půdy, například na vápenitých půdách. Louky na kterých převažují nevyseté divoké rostlinné druhy
lze označit jako bezzásahové nebo polopřirozené louky. Ačkoli je jejich rostlinná skladba přirozená,
jejich údržba závisí na aktivitách člověka jako je kosení a vypásání. Takové louky obsahují mnoho
druhů divokých bylin a rostlin z čeledí lipnicovitých, šáchorovitých a sítinovitých. Divokých luk a
pastvin v Evropě rychle ubývá a s tím je ohrožena i rozmanitost jejich flóry.
S diverzitou divokých druhů bezzásahových luk obvykle jde ruku v ruce bohaté zastoupení
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bezobratlé fauny. Vyskytuje se tu také mnoho druhů ptáků, kteří se specializují na luční porosty.
Bezzásahové louky jsou v mnoha částech předmětem ochrany ekologických sdružení a subjektem
státní ochrany formou grantů, které farmáře motivují k jejich udržování kosením a vypásáním.
Intenzivní pastviny, které dominují moderní zemědělské krajině, jsou obvykle chudé na divoké
rostlinné druhy, které byly vymýceny lidskými zásahy. Původní společenstva divokých rostlin byla
nahrazena setými monokulturami kultivovaných odrůd travin a jetele, jako jsou jílek vytrvalý a jetel
plazivý.

Vyzkoušejte si
Spočítejte počet rostlinných druhů na jednom čtverečním metru pastviny pozorováním odlišného tvaru listů a růstových
specifik. Intenzivní setá pastvina bude obsahovat pouze několik málo druhů. Polopřirozená či bezzásahová louka bude
obsahovat mnoho různých druhů travin, luskovin a dalších rostlin. Louky a pastviny na vápnité půdě mohou obsahovat až 80
druhů rostlin na metr čtvereční.

Úložiště uhlíku
Louky a pastviny mohou fixovat až dvojnásobné množství uhlíku oproti orné půdě. Na rozdíl od
lesních porostů, kde je hlavní masa uhlíku fixována v samotné vegetaci, na loukách a pastvinách je
většina uhlíku uložena v půdě. Kultivace a urbanizace travního porostu, stejně jako další modifikace
v podobě dezertifikace a spásání hospodářskými zvířaty, mohou být významným zdrojem emisí
oxidu uhličitého.

Praxe
Hranice
Pasoucí se zvířatům může být buď umožněno volně se pohybovat krajinou (např. v horách nebo na
obecní půdě) nebo nějakým způsobem omezena. Tradiční nomádští pastýři a honáci dodnes chovají
ovce, kozy, koně a soby volným způsobem, zvláště na bezzásahových polopřirozených pastvinách,
například v Alpách, španělských polopouštích a v norské tundře. Aby nepřišli o svůj volně se
pohybující zdroj mléka, používají například kravské či ovčí zvonce, případně je ve volné krajině
přivazují.
Většina hospodářských zvířat v Evropě je v současnosti v pohybu omezena ploty, zdmi, živými ploty
či vodními překážkami. Stavba a údržba těchto zábran je každodenní prací farmářů, zabývajících se
chovem zvířat. V severozápadní Evropě, především v Anglii a severní Francii jsou živé ploty jednou z
nejběžnějších forem bariér mezi pozemky a tradičně se jednou za 10 let v zimě.osekávají kosíři a
sekerami. V kamenitých a horských oblastech se často staví zdi z kladených kamenů s použitím
pouze dřevěného dláta a palice. Mnohé živé ploty, zdi a vodní příkopy mohou být více než 1000 let
staré, a jsou tak jedněmi z nejstarších zemědělských prvků v krajině. Tyto tradiční bariéry jsou dnes
nahrazovány moderními prostředky s využitím stavebních strojů.

Vyzkoušejte si
Spočítejte druhy stromů a keřů v živém plotě o délce třiceti metrů. Za každý druh lze počítat 100 let stáří živého plotu – 7
druhů tedy znamená, že živý plot může být 700 let starý. Pokud jste v oblasti, kde se nacházejí za sucha kladené kamenné
zídky, vyzkoušejte si práci na nich.

Skladování
Trávu lze v zimě skladovat různými způsoby. Seno se ve vlhčích oblastech obtížněji suší. Tráva se
seče obvykle pozdě v květu nebo i v době tvorby semen, aby se snížilo množství vody, které je
potřeba odstranit působením slunečního tepla. Porost se poseče a nechá nějakou dobu schnout,
zatímco se opakovaně na noc shrabe a přes den rozhrabe. Cílem je dosáhnout méně než 15%
objemu vody, nejlépe až 10%. Poté se balí do balíků a odváží do stohu.
Pokud je seno uskladněno v příliš vlhkém prostředí, hrozí nebezpečí samovolného vznícení a celý
stoh může shořet. Vlhké seno je také plné spor hub, které mohou lidem, kteří s ním často nakládají,
způsobit zdravotní potíže. Seno z vysévaných travin má velký obsah stonků a obvykle vypadá
dobře, ale má nižší výživovou hodnotu.
Siláž se připravuje tak, že se posečená tráva suší půl dne, poté je buď nasekána a zakryta
plastovou fólií v tzv. silážní jámě nebo zabalena do tzv. silážních balíků. Odpadní voda odtékající ze
silážních jam může znečistit vodní toky. Silážové seno je mezistupněm mezi siláží a normálním
senem. Není ani tak vlhké jako siláž, ani tak suché jako seno. Ukládá se do balíků pouze proto, že v
opačném případě podléhá plísni a rozkladu. Silážové seno je užitečné protože poskytuje vysoké
množství suché hmoty s vysokým obsahem energie.
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Vypásání
Tráva může přijít vniveč, pokud není spásána v tu správnou dobu. Pokud je tráva spasena příliš
nízká nebo naopak vysoká, snižuje se také produkce hospodářských zvířat na hektar. Správný
způsob vypásání se přizpůsobuje potřebám zvířat. Dva základní postupy jsou intenzivní a rotační
vypásání. Oba tyto postupy mohou být stejně efektivní, s výjimkou případů vysokého zatížení
pastviny. Mnoho farem oba přístupy kombinuje, např. intenzivní vypásání v období bahnění ovcí a
rotační po zbytek roku. Ať už zvolíme jakýkoli způsob, klíčem k úspěchu je sledování tempa růstu
travin a správný poměr spásaných oblastí, počtu dobytka a dokrmování v průběhu roku.


Intenzivní vypásání – na velkých plochách



Vypásání smíšenými stády – Různé druhy jako třeba skot a ovce sdílejí jednu pastvinu



Rotační vypásání
ohradníkem



Blokové vypásání – Dobytek je denně přesouván po malých částech pastviny



Pastva následováním – Pastvinu (výběh) spasou nejprve mladší jedinci, posléze následují
starší. Vyšší užitkovost stáda.



Odložené spásání – Pastvina se po vypasení nebo pokosení uzavře a nechá dorůst.

– Rozdělení vypásané oblasti na menší části oddělené elektrickým

Vyzkoušejte si

Zeptejte se hostitelů jaký systém nebo systémy vypásání používají a jaké jsou jejich výhody a
nevýhody.
Setá pastvina
Dusík je pro rostliny nejdůležitější živinou. Luštěniny jsou pro svoji schopnost vázat ve velkém
množství vzdušný dusík hlavní hnací silou organických systémů. Množství uloženého dusíku je
přímo úměrné množství jetele v pastvě. Hlavním úkolem by tedy mělo být maximalizovat jeho
poměr v pastvě. Jetel plazivý je zdaleka nejvhodnější a nejrozšířenější luštěnina využívaná v
ekologickém zemědělství v mírném přímořském podnebí, protože se dokáže dobře přizpůsobit
širokému spektru půdních podmínek. Jetel luční je také produktivní a na kvalitu půdy nenáročný,
není ale vytrvalý a vhodný ke spásání, proto se používá k výsevu pouze ve směsích určených pro
kratší období (do tří let), které se kosí a využívají jako zelené hnojivo. Další luštěniny využívané na
pastvinách v Evropě jsou vojtěška, tolice nebo vičenec.
Jílek vytrvalý je jedním z nejběžnějších druhů využívaných v mírných přímořských oblastech díky
dobrému růstu, vysokému výnosu, odolnosti a výživové hodnotě. Tetraploidni odrůdy poskytují díky
růstovým vlastnostem větší poměr jetele v porostu než odrůdy diploidní. Existuje mnoho travních
směsí obsahujících široké spektrum travních semen a odrůd, přizpůsobené odlišným půdním a
klimatickým podmínkám Evropy. Nové pastviny mohou být osety i pomocí balíkovaného sena.

Roční období na loukách a pastvinách
Pastviny jsou vypásané dobytkem a neumožňují tedy sklizeň travního porostu, louky jsou naproti
tomu určené právě k produkci sena. Dobytek je z luk odveden koncem jara a vegetaci je umožněno
růst a kvést.


Jaro – růst. Staré louky se v tomto období uzavřou a nespásají, tráva se nechá růst. Trávy a
byliny mohou kvést a vytvořit semena a obnovit a rozšířit svojí botanickou diverzitu. Výška
porostu může být v rozmezí mezi 10 a 50cm.



Léto – kosení. Tráva se seká, převrací a balíkuje (na seno, siláž nebo silážové seno) buďto
těsně před (pro vyšší výživovou hodnotu dobytka) nebo potom, co rostliny vytvoří semena
(pro udržení biodiverzity). Lehké žací stroje, traktory a balící stroje upěchují půdu méně než
velké moderní stroje. Tradiční ruční kosení kosou je pomalé a náročné na lidskou práci, má
ale nejmenší dopad na ptáky a bezobratlé a obejde se bez spalování fosilních paliv. V
některých zemích se soutěže v kosení stávají populárnější než tradiční závody v orání.
Výška pokoseného porostu je asi 5-10cm.



Podzim – pastva. Vypásání vede k rozrůzněnosti struktury porostu a roznášení semen na
kopytech a v trusu dobytka. Zvířecí výměšky vrací do půdy dusík, fosfor a vápník, jejichž
zásoby byly vyčerpány sklizní sena. K dodatečnému vypásání a obnově zanedbaných
pastvin se často využívají dojné krávy. K udržení nízkého porostu a vyváženého poměru
travin a bylin jsou důležité ovce, ačkoli jsou vybíravé a vyhýbají se potenciálně invazivním
druhům jako je šťovík nebo pcháč. Koně spásají také velmi nakrátko, svými kopyty ale
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mohou poškodit a zdupat terén, používají se proto s rozmyslem a často s využitím rotačního
vypásání.


Zima – odpočinek. V chladnějších oblastech Evropy je v zimě pastvina obvykle bez dobytka
– skot, ovce i koně jsou ustájeni. Tím se zabrání zdupání vlhké půdy a přílišnému vypasení
porostu. Někdy se využívá lehké vypásání ovcemi. Výška porostu je mezi 3 a 10 cm.

Voda a krmivo pro dobytek
Pastviny nejsou vždy jednotného rázu. Jejich podoba se v dané oblasti liší dle vlhkosti a úrodnosti
půdy. Dobytek se proto může koncentrovat na místech s kvalitnějším porostem a ignorovat ty, kde
je tráva méně kvalitní nebo jsou příliš daleko od zdroje vody. Některé pastviny jsou ke spásání
vhodné anebo přístupné (jako v případě alpských luk) pouze v některých ročních obdobích. Využití
pastvin se musí řídit místními podmínkami a zkušenostmi, často předávanými po generace.
U rozsáhlých pastvin je voda klíčovým faktorem. V oblastech závislých na sezónně dostupné
povrchové vodě je potřeba dobytek odstranit z pastviny jakmile povrchové zdroje vyschnou. Lze
vytvořit napajedla, kde se voda zachycuje (dewponds – rosná jezírka). Stromy a keře jsou v mnoha
typech pastvin důležitým prvkem. Poskytují cenný stín v teplých ročních obdobích a úkryt v
chladných. Některé stromy mají množství výhonků, které lze osekávat a využít jako krmivo – jejich
ovoce může také sloužit jako cenná potrava. Na pastvinách s nedostatkem minerálů, které jsou pro
produktivitu a růst dobytka nezbytné, se používají solné lizy (solné bloky, které zvířata olizují).

Vyřezávání křovin
Především okrajové části pastvin se často neobejdou bez prořezávání keřů a zakrslých stromů a
odstraňování kamenů. Některé stromy a keře mohou lze nicméně ponechat jako ochranu před
sluncem a deštěm a pomáhají také cirkulaci vody. Nepoživatelné keře se mohou rozbujet, pokud
dobytek příliš vypase ty poživatelné. Výhonky keřů a stromů se živí především kozy, na pastvinách
kde je hojnost keřů se tedy doporučuje místo chovu skotu chov smíšených stád.

Oheň
V mnoha oblastech Evropy se používá kontrolované vypalování k odstranění křovin a
nestravitelných travin. Na vypálené pastvině obrazí čerstvá mladá tráva vhodná pro dobytek. V
horkých a suchých oblastech však hrozí nebezpečí požáru. Vypalování také způsobuje emise
skleníkových plynů a znatelné újmy na divoké fauně a floře, v ekologickém hospodářství se proto
dnes považuje za nejkrajnější možnost.

Vyzkoušejte si
Jaké je obsazení pastviny dobytkem na vaší farmě? Jaké druhy a plemena hospodářských zvířat jsou nejvhodnější pro váš typ
půdy a podnebí?

Tradiční pastevectví
Problémy v oblasti pastevectví jsou spíše společensko-ekonomického než technického rázu. Lepší
management a životní podmínky mohou přijít pouze pokud se vyřeší legislativní, společenské a
ekonomické otázky spojené s pastevectvím. Udržitelné pastevectví je možné pokud se pastevci
organizují do větších skupin a společně rozhodují o místních nařízeních, pracují společně a diskutují
s místními úřady. Pro udržitelné pastevectví a zabezpečení živobytí tradičních pasteveckých
komunit je stejně důležitá i otázka vlastnictví pastvin a práva na vypásání.

Napříč Evropou
Podle Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů představují pastviny jeden
nejrozšířenějších typů habitatů na zemi (přibližně 40% plochy souše). V Evropě se lze setkat s
mnoha různými druhy pastvin, od téměř pouštních typů na jihovýchodě Španělska přes stepi až po
vlhké louky a pastviny, převažující na v severní a severozápadní části. Od suchých vápnitých
pastvin Anglie, Francie či Slovinska (Kras) po horské alpské louky Rakouska a Švýcarska, po
ukrajinské stepi a vlhké louky převažující v Polsku a východní Evropě. Pravděpodobně
nejvzácnějšími typy pastvin jsou polopřirozené otevřené plochy podobné savanám v oblasti
Montado v Portugalsku a španělské dehesy. Louky a pastviny patři mezi oblasti s největším
druhovým bohatstvím v Evropě. Vápencové pastviny představují v Evropě biotop s nejvyšší počtem
druhů rostlin (až 80 druhů rostlin na metr čtvereční).
Podle Organizace pro výživu a zemědělství se rozloha pastvin v Evropě mezi lety 1990 a 2003
zmenšila o 13%. Pouze několika členským státům se podařilo tomuto trendu vyhnout.
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WWOOF
Mnoho hostitelských farem má k dispozici pastviny či louky a pase na nich dobytek. Druh pastviny i
zvířat se napříč Evropou značně liší, takže si dobře vyberte farmu, pokud vás zajímají pastviny a
pastevectví. Několik hostitelských farem umožňuje zkušeným dobrovolníkům i jízdu na svých koních
a ponících.

Organizace
The Scythe Association of Britain and Ireland
The Grazing Animals Project
National Hedgelaying Society
Dry Stone Walling Association

Sítě
Global restoration network
TECA

Videa
Restoring grassland habitats on Dorset farms - West Dorset Hills & Vales Living Landscape (6 mins.)
National hedgelaying competitions (4 mins)
Dry stone walling (3 mins.)
How to control docks, buttercups, rushes and moss in grassland without herbicides (4 mins.)

Odkazy
Lowland Grassland Management Handbook
Organic grassland: the foundation stone of organic livestock farming
Organic grassland: principles, practices and potential
Electric Fence reference manual
How to build a wire and timber stock fence
Dry stone walling, Historic Scotland
Hedge laying and coppicing, Durham County Council

Schopnosti a dovednosti


Instalace elektrického oplocení



Stavba plotů (ze dřeva, drátů, pásky či pletiva)



Stavba nasucho kladených kamenných zídek



Živé ploty



Orientace v různém způsobu využití pastvin během roku



Rozpoznání rostlin na pastvě, především jedovatých



Vypásání – rotační, v pruzích a blocích



Průklest křovin a kopřiv



Sekání a kosení sena



Uskladnění sena – seníky, silážové seno, siláž



Získávání sena na semeno



Převoz balíků



Skládání balíků
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Pěstování plodin a související problematika hospodaření s vodou, nakládání
s plevely, škůdci a chorobami
Úvod
Téma pěstování plodin zahrnuje mnoho oblastí, které by mohly být pojednány samostatně. Tento
text se zabývá některými aspekty pěstování rostlin s ohledem na ekologické hospodaření v malém
rozsahu a také na potravinovou soběstačnost. V moderním světě se mnoho farmářů orientuje na
produkci potravin formou specializovaných monokultur, což je zemědělská praxe spočívající v
pěstování vždy pouze jednoho rostlinného druhu na velké ploše. Většina světové populace dnes
závisí na produkci těchto farem. Lidí si od nich nekupují pouze potraviny, ale také oblečení a
přístřeší.
Moderní intenzivní zemědělství se téměř bezvýhradně spoléhá na monokultury, které umožnily
značné zvýšení efektivity produkce. Všechny rostliny v monokultuře jsou geneticky identické. To
znamená, že v případě napadení škůdci nebo chorobami, proti kterým nemají resistenci, je zničena
celá úroda.

Pozadí – kontext
Nejdůležitějšími plodinami pro ekologické zemědělství i pro lidské zdraví jsou obilniny a luštěniny.
Byly to také jedny z prvních rostlin pěstovaných ranými neolitickými společnostmi v oblasti
Úrodného půlměsíce (dnes Sýrie a Irák). Byly to například pšenice (jednozrnka a dvouzrnka),
ječmen, čočka, hrách, cizrna, vikev nebo len.
Metody ekologického zemědělství kombinují současné vědecké poznatky a moderní technologie s
tradičními postupy, vycházejícími z přirozených biologických procesů. Místo syntetických pesticidů a
ve vodě rozpustných chemicky izolovaných hnojiv, používaných v intenzivním zemědělství, dávají
přednost přírodním hnojivům a prostředkům proti škůdcům. V některých zemích je tato praxe
regulována státem.

Obiloviny
Obiloviny jsou nejběžnějším druhem zemědělských plodin. Tvoří čtvrtinu zemědělské produkce
Evropské unie a osminu celkové hodnoty zemědělských produktů. Polovina farem v EU pěstuje
obilniny a plocha využívaná k pěstování obilí zaujímá třetinu zemědělské půdy. Jedná se především
o pšenici a ječmen, oves a žito v chladnějších oblastech a rýži a kukuřici v oblastech teplejších.
Pšenice je v Evropské unii zdaleka nejrozšířenějším druhem obiloviny a zaujímá celkem polovinu
celkové produkce, následuje kukuřice a ječmen. Ve Středomoří se pěstuje tzv. pšenice tvrdá
(používaná k výrobě těstovin, sušenek apod.). Další obilniny pěstované v menším rozsahu zahrnují
žito a oves (v chladnějších oblastech), pšenici špaldu, tritikále (hybrid žita a pšenice využívaný
především jako krmivo pro hospodářská zvířata) a rýži (v několika teplejších oblastech).
Obiloviny seté na jaře (tzv. jařina) jako oves, ječmen, pšenice jarní, pšenice špalda a tritikále se
vysévají brzy na jaře pro lehce pozdní sklizeň. Obiloviny seté v zimě (žito – často jako krycí plodina,
pšenice ozimá, pšenice špalda a tritikále) se vysévají začátkem podzimu pro pozdní letní sklizeň.
Zimní druhy obvykle poskytují vyšší produkci. V ekologickém zemědělství se používá asi o čtvrtinu
více osiva ke zvýšení konkurenceschopnosti s plevely. Čím dříve je jarní obilí zaseto, tím větší šanci
má proti jednoletým plevelům. Tzv. podsev je levnou metodou zeleného hnojení, které zároveň
brání růstu plevelů uprostřed léta, kdy dozrávající obiloviny sesychají a přestávají stínit podrostu.
Obilná zrna jsou obvykle dostatečně zralá ke sklizni od poloviny července do začátku září, podle
konkrétních klimatických podmínek v jednotlivých částech Evropy. Sklízí se v době, kdy obsah vody
v zrnech klesne na 18% nebo méně. Obsah vody přípustný pro skladování je u druhů s menším
zrnem kolem 12-13%, proto je někdy potřeba obilí dosušit. Z chorob jsou obiloviny nejčastěji
napadány houbami jako jsou rzi, sněti a námel, který obsahuje toxické alkaloidy, které mohou
způsobit potrat. Důkladné čištění zrna je velmi důležité.

Luštěniny
Luštěniny nebo luskoviny jsou klíčovou skupinou plodin v ekologickém zemědělství. Zahrnují různé
druhy fazolí a čočky, cizrnu, hrách, mungo či vignu. Kromě luštěnin pěstovaných pro suché zrno
jsou v ekologickém zemědělství důležité i druhy luštěnin pěstované jako zelenina (zelený hrášek,
zelené fazolky), jako zdroj oleje (soja, podzemnice olejná) a jako krycí rostliny (jetel nebo vojtěška).
Úrodnost půdy v ekologickém zemědělství je na využití luštěnin závislá, protože zachycují a fixují
vzdušný dusík s pomocí bakterií žijících na jejich kořenových hlízách.
Luštěniny mají několik výhod:
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přispívají k potravinové zabezpečenosti, protože se ve velké míře pěstují a konzumují v
rozvojových zemích



mají vysokou výživovou hodnotu, jsou hlavním zdrojem rostlinných proteinů, aminokyselin a
dalších živin



jsou zdraví prospěšné, doporučují se k prevenci chronických onemocnění a obezity



přispívají k udržitelnému zemědělství a zmírnění klimatických změn. Díky schopnosti vázat
vzdušný dusík zvyšují úrodnost půdy a mají menší uhlíkovou stopu.

Praxe
Stále více odborníků se shoduje na tom, že je potřeba opustit rozšířenou představu, že je nezbytné
zcela beze zbytku vyhladit plevely a škůdce. Alternativou je k přírodě šetrný přístup omezení růstu
plevelů a populace škůdců na takovou míru, ve které mají na pěstovanou plodinu malý nebo žádný
vliv.

Plevel
Plevel je nežádoucí rostlina, která roste na místě, kde ji nechceme.


Plevel má schopnost regenerace.



Plevel produkuje množství semen, která se snadno roznášejí.



Plevely mají dobrou klíčivost a rostou rychleji než kulturní plodiny. Jsou agresivní.



Plevely jsou velmi odolné a mají schopnost přežít v nepříznivých klimatických a půdních
podmínkách.



Semena plevelů si dlouho udržují klíčivost.

Plevely mají mnoho využití. Slouží jako krycí vrstva zabraňující erozi, lze je použít k mulčování a
kompostování. Mulč udržuje v půdě vlhkost, kompost je přírodní hnojivo, které zlepšuje úrodnost
půdy. Kořeny plevelů zpevňují částice půdy a předcházejí tak erozi. Plevelné rostliny jsou zdrojem
krmiva pro hospodářská zvířata. Některé plevely jsou léčivé.
Plevely mohou mít různé negativní dopady na pěstovanou plodinu. Mohou s ní soupeřit o prostor,
světlo, vodu, živiny a vzduch. Mohou hostit škůdce a organismy způsobující choroby. Především ale
snižují výnos, množství a kvalitu sklizně. Některé plevely na kulturních plodinách parazitují a mohou
svého hostitele i zabít. Z ekonomického hlediska mohou plevely zvýšit finanční nároky zemědělské
produkce.
Plevely lze dělit na základě jejich přirozeného prostředí (např. vodní, suchozemské), životního cyklu
(jednoleté, dvouleté, víceleté) nebo druhu listů (jednoděložné s úzkými listy a podélnou žilnatinou a
dvouděložné se širokými listy síťovaně žilnatými).
Růst plevelů lze omezit pomocí mnoha ekologických metod – mechanických, kultivačních nebo
biologických.


Rytí – oddělení kořenů plevelů pomocí rýče nebo motyky



Pletí – ruční odstranění plevelů



Sekání – osekávání výhonků plevelů pomocí motyky



Zarývání – obracení plevelů kořeny vzhůru a zarývání pod zem



Mulčování – zakrytí mulčem vede k potlačení plevelů a zabránění jejich rašení



Zatopení – odklonění vody z farmy a zničení plevelů jejich zatopením



Vypalování – zapálením zbytků kulturní plodiny po sklizni dojde ke zničení semen plevelů



Krycí plodiny – vysazování rychle rostoucích luštěnin konkurujících plevelům



Obměna plodin – omezuje růst plevelů navázaných na konkrétní plodiny



Setí natěsno – omezuje schopnost plevelů klíčit díky malému přístupu světla a nedostatku
prostoru



Využití parazitů a predátorů



Vysazování luštěnin potlačujících plevely



Vypásání – využití zvířat, které se živí plevely, jako je skot nebo ovce
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Využití hmyzu, který se živí plevelem

Škůdci
Nejsnazším způsobem ochrany před škůdci je zabránit jim v přístupu k plodinám. Vedle příkladů
vypsaných výše existují i další způsoby, jako:


Odstranění slabších napadených rostlin, které přitahují další škůdce



Vytváření zdravé půdy



Mulčování mořskou řasou nebo využití postřiku z ní obohacuje půdu o železo, zinek,
baryum, vápník, síru a hořčík, které podporují zdravý růst rostlin a zároveň odpuzují slimáky.



Odstranění hlušiny, která představuje ideální prostředí pro množení škůdců



Střídání plodin omezuje populace škůdců, kteří jsou často vázáni na konkrétní druh rostlin



Udržování olistěných částí rostlin v suchu, zalévání pouze na kořeny když je to potřeba



Čištění nástrojů po použití a při přesunu z místa na místo



Využití zápachu ke zmatení predátorů. Vysazování celeru vedle hlávkového zelí například
mate běláska.

Pěstování společenstev
Lichořeřišnice je oblíbenou potravou pro housenky některých druhů motýlů, kteří se živí primárně
na rostlinách čeledi brukvovité. Vysazení lichořeřišnice v blízkosti záhonu chrání úrodu tím, že
škůdci snášejí vajíčka přednostně na ni. Obdobně lze společným vysazováním různých druhů
přitáhnout i některé druhy živočichů, které mají na pěstovanou plodinu pozitivní dopady. Vůně listů
měsíčku například odpuzuje mšice, jeho květy naopak přitahují vosičky neboli pestřenky – dospělé
pestřenky se živí nektarem, jejich larvy mšicemi.

Šetření vodou
Dostatečná závlaha v období růstu se přímo odráží na kvalitě a objemu sklizně. Nedostatek vody
se může odrazit na výsledné chuti sklizené plodiny a může vést i k zastavení růstu.
Techniky:


Přidávání rozložené organické hmoty do půdy



Omezení spotřeby vody pomocí kapkového zavlažování a mulčování



Sázení v plochách místo v řádcích



Omezení růstu plevelů, které soupeří se zeleninou o vodu



Pěstování rostlin se stejnými nároky na vodu na jednom místě usnadňuje a zefektivňuje
zavlažování. Například okurky, cukety a dýně mají stejnou potřebu vody.



Ochrana rostlin a půdy před větrem pomocí větrolamů snižuje odpařování

Osivo
Uchování a využití vlastního osiva je součástí potravinové soběstačnosti. Poskytuje větší variabilitu
sklizně, zlepšuje odolnost proti chorobám a pomáhá uchovat starší a krajové odrůdy. Dříve
existovaly tisíce odrůd zemědělských plodin, zeleniny a ovoce, což pro každý druh plodiny
zajišťovalo velkou rozmanitost genofondu. Produkce vlastního osiva vede k větší autonomii.
Zároveň tím pomáháte zachovat původní genetickou diverzitu pěstitelského odkazu našich předků.
Prodejem a výměnou vlastních semen se také dopouštíte občanské neposlušnosti proti neustále se
zpřísňujícím zákonům a nařízením v oblasti zemědělství. Legislativa Evropské unie spolu s
monopolem nadnárodních korporací v oblasti agrochemie a produkce osiv v poslední době stále
více tlačí světovou produkci k omezení na pouhou hrstku schválených standardizovaných odrůd.
K zajištění dostatku osiva je zapotřebí adekvátní opylení rostlin. Semena se tvoří u kvetoucích
rostlin tvorbou pylu na samčích orgánech a jejich přenosem na samičí orgány.


U samosprašných rostlin dochází k opylení v rámci jedné rostliny bez nutnosti přenosu pylu
mezi květy, ať už jediné nebo více rostlin. Tyto rostliny mají jak samčí, tak samičí orgány.



Cizosprašné rostliny potřebují k oplodnění přenos pylu z jednoho květu na druhý, ať už v
rámci jedné rostliny nebo z jedné na druhou. Pyl je přenášen hmyzem nebo větrem.
Rostliny s jednopohlavními květy se dělí na jednodomé, u kterých na jedné rostlině najdeme
samčí i samičí květy, a dvoudomé, kde je samčí, resp. samičí celá rostlina.
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Diverzita plodin
Diverzita plodin je charakteristická pro ekologické zemědělství. Intenzivní zemědělství se zaměřuje
na masovou produkci jednoho druhu plodiny na jednom místě – monokulturu. Agroekologie (obor
integrující ekologické systémy v zemědělství) odhalila výhody tzv. polykultur (několik plodin
rostoucích na stejném místě). Pěstování více druhů zeleniny, ovoce, obilnin a luštěnin najednou
přitahuje větší rozmanitost užitečného hmyzu, půdních mikroorganismů a posiluje další faktory
přispívající k celkovému zdraví farmy. Rozmanitost plodin prospívá ekosystému a zabraňuje
vymírání druhů.

Biodiverzita
Výzkum biodiverzity stále více potvrzuje její význam pro zachování základních ekologických
procesů. Rozmanitost mikroorganismů žijících pod zemí i nad ní, stejně jako rostlin a živočichů je
potřebná k udržení nepostradatelných zemědělských funkcí jako jsou rozklad biomasy, cirkulace
živin, tvorba půdy, detoxifikace, přirozená regulace škůdců a opylování. Co platí pro přirozené
ekosystémy platí i pro zemědělskou produkci. Ačkoli jsou zemědělsky využívané plochy ve srovnání
s přirozenými ekosystémy nesrovnatelně méně komplexní, i tak jsou závislé na komplexních
přírodních interakcích a procesech řízených organismy.

Napříč Evropou
V Evropě, kde je značná část území vyhrazena zemědělské produkci – tvoří přibližně 5 milionů
čtverečních kilometrů, tj. téměř polovinu plochy – často neexistují hranice mezi obdělávanou
půdou, kulturní krajinou a divokou přírodou. Zemědělská půda v evropském měřítku zahrnuje
natolik rozmanité druhy biotopů jako jsou suché stepi, rýžová pole, vinice či horské pastviny.
Zemědělská půda má dokonce větší bohatství druhů ptáků než jakýkoli jiný druh biotopu v Evropě a
nejméně 10% všech kvetoucích rostlin roste z větší části právě na orné půdě.

WWOOF
Pouze větší komerční a polokomerční hostitelské farmy pěstují ve velkém obiloviny a luštěniny,
většinou v kombinaci s nějakou formou lesního hospodářství a chovem hospodářských zvířat. Menší
hostitelské farmy, komunitní zahrady a drobní farmáři pěstují obvykle pouze zeleninu a ovoce spolu
s drobným chovem hospodářských zvířat.

Oraganizace
Soil Association

Sítě
The Seed library social network
Variety-Savers - The European Network of Breed and Seed Savers
Alternativ blog
European Network for Rural Development (ENRD)

Videa
No Dig gardening (7 mins.)
From seed to seed - Educational films on seed production
Weed control tools (8 mins.)
BBC Mud Sweat and Tractors The Story of Agriculture 3 – Wheat (60 mins.)
Growing wheat. (3 mins.)
Wheat harvest. (5 mins.)
From seed to loaf allotment scale production of bread making wheat: Part 1 (7 mins.) & Part 2 (7
mins.)
Pulses - The food of the future. (4 mins.)

Odkazy
Grow your own wheat
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Agricultural production – crops, Eurostat statistics explained
2016 International Year of Pulses
Organic agriculture and pulses

Schopnosti a dovednosti
 Rozpoznání plevelů
 Rozpoznání druhů zrnin
 Rozpoznání ostatních plodin
 Pěstování zrnin
 Sklízení zrnin
 Pletí
 Rozpoznání škůdců a chorob


Rozpoznání vzorců počasí

 Terasování
 Zavlažováni
 Odhadování vzdáleností, mapování
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Chov větších hospodářských zvířat - ovcí, koz, prasat, skotu a koní
Úvod
Větší hospodářská zvířata s kopyty – jako jsou skot, kozy, ovce, koně a prasata, patří do skupiny
savců nazývané kopytníci. Většina kopytníků je býložravá, s potravou sestávající se výhradně z
rostlin, výjimkou jsou prasata, která patří mezi všežravce a dokážou trávit rostlinnou i živočišnou
stravu.
Skot, ovce a kozy jsou přežvýkavci – jsou schopni spásat porost, spasené rostliny následně
fermentovat pomocí bakterií ve svém specializovaném žaludku (bachoru) a teprve poté je důkladně
strávit. Zfermentovanou potravu po soustech zvrátí zpátky do úst a znovu ji přežvýkají. Právě toto
opakované přežvykování natrávené rostlinné potravy vedlo k pojmenování tohoto podřádu
sudokopytníků. Touto činností získávají z trávy a dalších rostlin živiny nutné mimo jiné k růstu
svalové hmoty (masa) nebo k produkci mléka.

Pozadí - kontext
Význam pasoucích se hospodářských zvířat
Pasoucí se hospodářská zvířata velmi efektivně využívají dostupnou biomasu. Požírají traviny a jiné
rostliny, které lidé nejedí, a přetvářejí je v celou škálu cenných produktů – na mléko, maso, vlnu,
kůži, hnůj a tažnou sílu. Rostlinným ekosystémům prospívají šířením semen, kontrolou přemnožení
jednotlivých druhů a zúrodňováním půdy močí a výkaly.
Živočišné produkty (např. vejce, mléko, maso) činí téměř jednu třetinu lidské spotřeby bílkovin.
Tvoří 15% celkové energie z přijímané potravy. Dodávají nezbytné esenciální aminokyseliny a
minerální látky, které nelze snadno získat z rostlinné stravy. Poptávka po živočišných produktech
neustále roste, především díky vzrůstající lidské populaci, rostoucím příjmům, a měnícím se jídelním
návykům.
Býložravci krmení trávou, rostlinami, luštěninami a listy drobných dřevin přinášejí i některé
environmentální a sociální výhody:


Oxid uhličitý je zachycován a ukládán na pastvinách.



Maso a mléko ze zvířat chovaných na pastvinách obsahuje méně reziduí pesticidů.



Pastevní chov je pro pasoucí se býložravce extenzivním, přirozeným způsobem života.

Avšak velké množství masného a dojného skotu je krmeno jádrovým krmivem se sójou i dalšími
složkami, které jsou často dováženy. Tento postup není z environmentálního hlediska tak udržitelný
jako pastevní chov.


K pěstování a přepravě jádrového krmiva jsou nutná fosilní paliva.



Pěstování sóji může způsobovat ničení původních ekosystémů.



Zvířata krmená jádrovým krmivem jsou často ustájena ve stísněných, nepřirozených
podmínkách.

Skleníkové plyny
Přibližně tři čtvrtiny zemědělské půdy jsou využívány k chovu hospodářských zvířat. Ta spotřebují
asi třetinu světové produkce obilovin. Dobytek, zvláště velcí přežvýkavci, jako jsou krávy,
vyprodukuje asi 15% civilizací způsobené produkce skleníkových plynů. Předpokládá se, že spotřeba
masa a mléčných produktů stoupne do roku 2050 o 60%. Je zde tedy naléhavá potřeba zmenšit
ekologickou stopu chovu hospodářských zvířat. Existují způsoby chovu a výběru hospodářských
zvířat vedoucí ke snížení produkce skleníkových plynů.

Každodenní péče
Na rozdíl od pěstovaných rostlin, potřebují hospodářská zvířata každodenní péči. Vyžadují napájení,
krmení, ochranu před predátory, kontrolu zdraví a pravidelně se opakující úkony jako je například u
dojných krav každodenní dojení. Hospodářská zvířata jsou živými tvory s individuálními povahami,
rysy charakteristickými pro dané plemeno a někdy také s nepříjemnými návyky či zlozvyky.
Základy péče o hospodářská zvířata se lze naučit i bez specializovaných kurzů či seminářů.
Všechna větší hospodářská zvířata spolu s rostlinnou potravou občas pozřou i parazity. V takových
případech může být nasazena přírodní, etno-veterinární léčba – např. kůra stromů proti parazitům
v trávicím systému. Existuje i široká škála léčebných přípravků, které lze použít i v systému
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ekologického hospodaření (s výjimkou antibiotik).

Chov
Životní cyklus přežvýkavců je sladěn s cyklem růstu rostlin, mláďata se proto v Evropě rodí na konci
zimy či počátkem jara. Přibližně první dva měsíce pijí mláďata mateřské mléko z vemen svých
matek. Jejich trávicí systém tak získá čas nutný k potřebnému vývoji, aby později na jaře mláďata
dokázala trávit rostlinnou potravu. V době, kdy se mláďata začínají pást, již mateřské mléko
nepotřebují, po nějakou dobu je už jen doplňkem k pastvě. Samice přežvýkavců pak jistý čas
regenerují a nabírají sil předtím, než znovu zabřeznou. Nová chovná sezóna začíná vpuštěním
samce do stáda samic. Zatímco ovce a kozy mohou vyvést nová mláďata téměř každý rok, chovná
pauza u skotu je delší, neboť je delší i jejich doba březosti. Koně a krávy mají podobný cyklus chovu.
Prase domácí přirozenou cykličnost říjí ovlivněnou ročním obdobím ztratilo a lze jej připouštět
celoročně.
Hospodářské
zvíře

Skot

Ovce

Koza

Prase

Kůň

bahnice,
beran, jehně

koza, kozel,
kůzle

svině, kanec,
sele

klisna/kobyla,
hřebec, hříbě

mléko, maso,
kůže

maso, vlna,
mléko

mléko či maso

maso

jezdectví,
práce, maso

1, někdy 2

1 -2, někdy 3 i
4

1 -2, někdy 3 i
4

až 12

obvykle 1

5 měsíců

5 měsíců

114 dní

11-12 měsíců

Samice, samec, kráva, býk,
tele
mládě
Využití
Počet mláďat

Délka březosti 9-10 měsíců

Divoký skot a divoká prasata žijí v sociálních skupinách (stádech) v lesnatých či křovinatých
oblastech s velkou rozmanitostí stravy a množstvím různých úkrytů před nepříznivými
povětrnostními podmínkami. Tyto potřeby je nutné zohlednit i u domácích zvířat - při jejich krmení,
zabezpečování přístřeší a dalších podmínek pro chov.

Praxe
Kozy
Kozy byly vůbec prvními domestikovanými přežvýkavci (před cca 8000 lety). Větší význam mají v
zemích s přetrvávajícím drobným zemědělstvím. Jsou nejběžněji chovaným domácím
přežvýkavcem.
Krmení – Kozy se mohou pást na neúrodné půdě, která je příliš příkrá pro orební zpracování nebo
nevhodná pro jiná hospodářská zvířata. Kozy spásají mnohem větší škálu rostlin než většina
býložravců, a proto jim výhradně travnatá pastvina nemusí postačit. Vypásají také křoví a houštiny.
Byliny, spolu s jetelotrávou a dalšími hluboko kořenícími rostlinami poskytují kozám dostatek
minerálních látek. Kostival, brukvovité, kořenová zelenina, vojtěška, listy stromů a také seno jsou
další vhodnou potravou pro kozy. Pro vyváženou stravu se kozám dodávají také minerální látky (jako
měď, vápník, fosfor a sůl).
Manipulace se zvířaty – Chov koz je větší výzvou než chov ovcí. Kozy mají větší sklony k překonávání
překážek a k útěkům (i do zeleninových zahrad). Vázání na řetízek na otočném kolíku může být
vhodným způsobem kontroly pasení - za předpokladu, že jsou zvířata často kontrolována a
přesunována na novou pastvu. Kozy nespásají pošlapanou trávu a potřebují přístřešek, ve kterém
se mohou schovat před deštěm. Pomocí dvou kůlů a ocelového lanka je možné zhotovit i posuvné
vázání.
Dojení – Kozy jsou obvykle dojeny dvakrát denně. Z jejich mléka se dá zhotovit jogurt, smetana,
máslo, měkký a tvrdý sýr. Kozí mléko obsahuje téměř dvakrát tolik vitamínu A než mléko kravské,
protože kozy přeměňují veškerý karoten na vitamin A (proto mají čistě bílé mléko), zatímco krávy
uvolňují karoten do mléka (proto je žlutější). Vedlejší mléčné produkty, jako je podmáslí, odtučněné
mléko a syrovátka mohou posloužit jako krmivo pro jiná hospodářská zvířata.
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Vyzkoušejte si
Ruční dojení koz je náročná dovednost. Kozy poznají, když je dojí začátečník. Vemeno může být snadněji očištěno a koza
podojena během krmení. Nejvhodnější je sedět na nízké dojící stoličce s hlavou proti kozímu tělu, chytit struk mezi ukazovák
a palec a stisknout postupně prsty shora dolů a tak vytlačit mléko do připravené čisté nádoby.
Plemena – Mezi běžná plemena patří česká krátkosrstá koza, strakatá koza anglo-nubijská
(původem z Indie a Súdánu), koza sánská (původem ze Švýcarska), francouzská alpská koza,
španělská La Mancha a další. Rohaté kozy mohou být nebezpečné.
Další činnosti – odrohování, kozlení (rození kůzlat), úprava paznehtů, kontrola zdraví a zvládání
zdravotních problémů např. zánětu vemene, hniloby paznehtů či koliky.

Ovce
Ovce chová člověk pro jejich vlnu a kůže již déle než 3000 let. Ve středověku o produkci vlny
nejvyšší kvality soupeřila Británie se Španělskem. Dnes se ovce chovají převážně pro maso.
Plemena – Vedle běžných masných plemen, jako je suffolk, texel a další jsou některá plemena
chována pro mléko (francouzská lacaune, německá východofríská ovce, dánská melkschaap či
řecké ovce chios). Ovčí mléko je mnohem tučnější a výtěžnější než mléko kravské či kozí.

Vyzkoušejte si
Prohlédněte si ovčí zuby. Zdravé zuby jsou široké a krátké, sedí pevně vedle sebe. Starším ovcím mohou některé zuby chybět.
Krmení – Ovce dokážou získat veškeré potřebné živiny z pastvy. Tráva roste ponejvíce na jaře, kdy
se její přebytky dají uchovat v podobě sena či senáže.
Manipulace se zvířaty – Ovce jsou pověstné svou schopností utéci z pastvin, zvláště v době po
odstavu mláďat. Nutné je proto časté střídání pastvin a kontrola ohrad. Ovce skvěle napomáhají
biodiverzitě – ve svém vlněném kožichu přenášejí až 10 000 semen. Velké množství ovcí na male
lokalitě může naopak biodiverzitu snižovat.
Další činnosti – ovčácký rok zahrnuje takové činnosti, jako jsou přesuny ovcí za pomoci
pasteveckého psa, bahnění (porody) časně na jaře, umělý odchov opuštěných či osiřelých jehňat,
označování zvířat, stříhání vlny na jaře či časně v létě, ošetřování ovcí proti kožním parazitům,
prodej jehňat, příprava bahnic a berana na připouštění, kontrola zdraví a léčba nemocí, například
hniloby paznehtů.

Prasata
Prasata jsou velmi inteligentní zvířata. Prasnice mohou při ochraně svých mláďat i zaútočit. Prasata
mají světlé maso, porážka může být prováděna přímo na hospodářství.
Plemena – Nejběžnějšími plemeny prasat v České republice jsou česká bílá prasata, landrase, duroc,
hampshire, z menších plemen pak prasata vietnamská.
Ustájení – Prasata mohou být chována venku na pastvinách, kde mohou být využita k přirozenému
rozrytí a prokypření půdy. Ustájení v malém přístřešku s dobře oploceným výběhem však může vést
k lepším výsledkům. Přístřešek by měl být zateplený, suchý a musí chránit před průvanem. Za
horkého počasí se prasata ráda koupají v bahnitých kalištích. Ustájení je potřeba pravidelně čistit a
doplňovat slámu do míst, kam zvířata kálejí.
Krmení – Prasata mají na rozdíl od přežvýkavců pouze jeden žaludek. Jsou všežravci a jedí velmi
rozmanitou stravu, i takovou, která může už být považována za odpad. Krmit se na malých
hospodářstvích mohou z velké části vedlejšími produkty, zbytky, vlastními výpěstky či plevelem.
Pokud mají prasata neomezený přístup k potravě, mohou nežádoucím způsobem ztučnět. Proto je
běžné krmení v několika krmných dávkách. Většina prasat je krmena krmnou směsí obsahující
ječmen, sóju atp.
Další činnosti – na některých hospodářstvích zahrnuje chov prasat také takové činnosti jako je časté
odčervování, aby se zvířata zbavila vnitřních parazitů, porody selat, či takové úkony jako je
tupírování ocásků jednodenních selátek (ochrana před okusováním ze strany ostatních prasat),
broušení zubů selat (ochrana struků prasnic), kastrace a značkování uší.
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Skot
Dojné krávy jsou velká, ale klidná zvířata. Dojí přibližně desetkrát více mléka než ovce nebo kozy,
ale jejich mléko není tak výživné. Udává se, že jedna kráva potřebuje alespoň půl hektaru pastvin.
Masná plemena skotu se poráží ve věku přibližně jednoho roku.
Plemena – Mezi dojenými plemeny převládá holštýnský skot, dále český strakatý skot, švédský
červený skot. Dalšími plemeny jsou například charolais, hereford, marchigiana, simmental. Na
malých hospodářstvích se často chová skot plemene jersey, pro svůj relativně malý vzrůst a
produkci kvalitního tučného mléka.
Krmení – Přirozenou potravou je pro skot tráva. Pasená zvířata jsou více soběstačná než zvířata
krmená jádrem. Mohou na pastvinách samostatně žít, vyrůstat a odchovávat mláďata. V období
přibližně od Vánoc do května jim musí být dodáváno seno, případně s přídavkem senáže či siláže.
Mnoho zvířat ale bývá ustájeno v budovách a jsou krmena jádrovými krmivy, v zimě a brzy zjara i
senem, senáží a siláží. Jádrová krmiva obsahují především ječmen, kukuřici, často společně
s dováženou sójou a dalšími dováženými složkami.
Další činnosti – zahrnují odrohování, kastrování, tetování či označování pomocí ušních známek,
výžehy, ochranu před škodlivým hmyzem, dojení, přípravu na umělé oplodnění (inseminaci),
přípravu na telení (porody telat), očkování, odčervování, kontrolu zdraví a léčbu (např. tasemnice,
záněty vemen, napadení střečky)

Koně
Koně jsou býložravci s jedním žaludkem. Symbiotické organizmy žijící v jejich trávicím systému
napomáhají koním trávit celulózu. Koně potřebují dobrý výcvik a odborné zacházení, mají-li být
využívání pro práci či volnočasové aktivity. Na některých farmách, zvláště ve východní Evropě, je
dosud využívána koňská síla. Na malých hospodářstvích jsou v České republice k práci na poli a
v lese využívána chladnokrevná plemena koní jako je českomoravský belgik, slezský norik, český a
belgický chladnokrevník.

Vyzkoušejte si
Zkuste určit plemena hospodářských zvířat chovaných na dané farmě a běžná plemena chovaná v dané oblasti. Škálu
lokálních plemen může přiblížit návštěva chovatelské výstavy či trhu. Můžete plemena cvičně rozdělit podle zastoupení,
vhodnosti pro malé či větší farmy, muže/ženy, ustájeni/pastevní chov, a podle jejich ekonomického významu pro danou
lokalitu.

Rozhodování okolo dobytka
Farmář chovající pasoucí se dobytek musí udělat ve správnou dobu mnohá dobře promyšlená
rozhodnutí týkající se těchto témat:


Využívání hospodářských zvířat a konkrétních plemen tak, aby odpovídala danému typu
půdy, pastvin, podnebí



Rovnoměrné spásání pastvin, předcházení nadměrnému vypásání rotací pastvin či
vynecháváním některých pastvin tak, aby měly čas regenerovat



Stanovení množství chovaných zvířat a udržování jejich počtu v rozumných mezích



Rozdělování dobytčích stád pro případy různého zacházení s některými zvířaty či jejich
skupinami



Kontrola parazitů (např. jaterní motolice) a predátorů (např. lišky, vlci)



Poskytnutí veterinární péče (např. při kulhavosti)



Kontrola a plánování plemenitby – s určitými zvířaty v určitou dobu



Údržba a kontrola hranic, jako jsou ohrady, ploty, zdi, živé ploty a brány



Kontrola (obvykle každodenní) počtu a zdravotního stavu dobytka, přístupu k vodě atp.

Vyzkoušejte si
Podívejte se, jakým způsobem skot, kozy a ovce žvýkají potravu, jak ji očichávají nosem umístěným blízko tlamy. Koukněte se
na jejich jazyk a zuby, přizpůsobené k přežvykování. Pozorujte způsob, kterým zvířata sousta opakovaně přežvykují, a
přičichněte k jejich dechu! Podívejte se také na označení krmných směsí - na jejich složení a obsah přidaných minerálních
látek a vitamínů.

Vyzkoušejte si
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Zde je několik obecných otázek, které můžete při vhodné příležitosti položit svému hostiteli.


Jaké výhody přináší chov větších hospodářských zvířat na dané farmě? Jaké jsou možnosti a způsoby nakládání
s močůvkou a hnojem?



Jaké jsou možnosti krmení hospodářských zvířat přímo z produkce farmy?



Jaké byly důvody výběru konkrétních plemen zvířat pro dané hospodářství?



Jaká byla kritéria pro srovnávání různých plemen? (např. jaké různé funkce na hospodářství plní, vhodnost
plemene pro dané podmínky, produktivita, odolnost vůči nemocem, cena a dostupnost chovných zvířat)

Napříč Evropou
Všeobecně se dá říci, že počty chovaných hospodářských zvířat – především prasat a drůbeže –
celosvětově rostou. Na některých místech ale počty hospodářských zvířat klesají – například počty
chovaných prasat v některých částech Evropy, hovězího dobytka v celé Evropě, drůbeže ve
Skandinávii a východní Evropě, klesají i počty ovcí a koz ve střední Evropě a v zemích bývalého
Sovětského svazu. Poklesy v počtech chovaných zvířat jsou ale obvykle vyrovnávány zvýšenou
produktivitou, takže celková úroveň produkce v těchto oblastech zůstává víceméně stejná. Největší
změnou v celosvětovém chovu hospodářských zvířat je odklon od tradičního extenzivního chovu
drůbeže a prasat k intenzivním více komerčním a průmyslovým způsobům chovu.
Státní politika v Evropě a Spojených státech je často zaměřena spíše proti malým chovům
hospodářských zvířat, zvláště proti pastevnímu způsobu chovu. Základní i aplikovaný výzkum,
ochrana, programy plemenitby, infastruktura a trhy - a v mnoha případech i dotace - v současné
době zvýhodňují velké intenzivní chovy. Tyto trendy přispívají k mizení cenných místních plemen,
znalostí i ekosystémů.
Všechna velká hospodářská zvířata musí mít unikátní označení, obvykle ušní známky nebo tetování,
která jsou evidována státními úřady. Tyto úřady kontrolují mnoho činností týkajících se
hospodářských zvířat, jako je např. povinné očkování, evidence porážek a počtu chovaných zvířat,
dotace a další.
Zbytky lidských potravin byly dlouhý čas významným zdrojem environmentálně neškodných krmiv
pro zvířata, ale dnes je jejich krmení zvířatům v rámci EU zakázáno - z důvodu kontroly nemocí. Ale
například ve východní Asii byl v posledních 20 letech zaveden kontrolovaný centralizovaný systém
bezpečného zužitkování zbytků jídla za účelem krmení hospodářských zvířat.

WWOOF
Dobrovolná práce na farmách je skvělým způsobem jak získat dostatek znalostí, zkušeností a
způsobilost k péči o zvířata. K osvojení znalostí potřebných k zpracovávání živočišných produktů
(např. mléka, sýrů, masa, vlny) a pro jezdecké, pracovní či terapeutické využití koní může být
nezbytné absolvovat specializované kurzy.

Organizace (odkazy v angličtině)
Domestic animal diversity information system (informace o diverzitě hospodářských zvířat)
Ethnovetweb (informace o domácí léčbě hospodářských zvířat)
FAO publications on livestock production (informace o zdraví zvířat, užitkovosti atp.)
Rare Breeds International (informace o méně častých plemenech hospodářských zvířat)
Pasture-fed Livestock Association (organizace prosazující chov skotu na pastvinách)
Compassion in World Farming (organizace prosazující redukci velkochovů)

Videa (v angličtině)
BBC Mud, Sweat and Tractors - The Story of Agriculture 1 – milk (60 mins.) (Bláto, pot a traktory,
Příběh zemědělství 1 – Mléko, dokument BBC)
BBC Mud Sweat and Tractors The Story of Agriculture 4 – Beef (60 mins.) (Bláto, pot a traktory,
Příběh zemědělství 4 – Skot, dokument BBC)
The private life of cows, BBC Scotland (60 mins.) (Soukromý život krav, dokument BBC)
The private life of pigs, BBC Scotland (60 mins.) (Soukromý život prasat, dokument BBC)

30

LLOOF průvodc
WWW odkazy (v angličtině)
Livestock maps (Mapa chovu hospodářských zvířat)
Learning AgriCultures – Module 4 Livestock systems (Učební materiály o chovu hospodářských
zvířat)
Pasture for Life (Pastvina pro život, informace o skotu chovaném na pastvinách)

Schopnosti a dovednosti
Skot

 Manipulace se
zvířaty
 Zacházení
s močůvkou a hnojem
 Krmení – krmné
dávky
 Dojení krav – ruční a

strojové

 Přechod telat na pastvinu

 Zasoušení krav

 Posuzování stáří

 Přirozená plemenitba

 Rozpoznání říje, blížícího
se porodu

 Telení – porody telat
 Krmení malých telat

 Zacházení s mlékem

 Odstav telat

 Posuzování zdravotního
stavu - nemoci, škůdci

 Posuzování stáří

 Uvazování

 Rozpoznání říje,
blížícího se porodu

 Stříhání a úprava
paznehtů

 Posuzování
zdravotního stavu,
určování nemoci

 Manipulace se zvířaty

 Posuzování stáří

 Odstavování jehňat

 Posuzování
zdravotního stavu –
hniloba paznehtů,
napadení parazity

 Dojení bahnic

Kozy
 Krmení – krmné
dávky
 Kozlení – porody
kůzlat
 Dojení – ruční a
strojové

 Údržba přístřeší

Ovce
 Manipulace se
zvířaty
 Přehánění a
rozdělování stáda
 Ošetřování proti
kožním parazitům
 Podávání léčiv
 Stříhání a úprava
paznehtů

 Bahnění – porody
jehňat
 Připouštění

 Stříhání vlny – ruční,
strojové
 Balení vlny
 Česání a mykání
 Předení, barvení

 Odchov osiřelých či
opuštěných jehňat

Dojné krávy
 Sestavení a obsluha
dojného zařízení
 Čistění dojného
zařízení

 Výroba másla

 Výroba zmrzliny

 Výroba smetany

 Výroba jogurtu

 Výroba měkkého a
tvrdého sýra

Prasata
 Údržba chléva
 Ohrady – elektrické,
kůlové
 Krmení – na chov, na
výkrm
 Zacházení se zvířaty
a přesuny

 Krmení – pomyje,
mačkané krmivo
 Připouštění
 Porody
 Odstav selat

či výkrm
 Porážka – Příprava trupu –
paření a oškrabování štětin
 Porážka - Stažení,
vyvržení, bourání

 Přístřešky – pro chov

Koně
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 Manipulace se zvířaty
 Krmení – krmivo a krmné dávky
 Napájení
 Hřebelcování, péče o zuby
 Kování a sundávání podkov
 Pracovní výcvik
 Vedení a couvání
 Čistění stájí
 Zapřahání
 Údržba postrojů
 Posuzování zdravotního stavu
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Chov malého dobytka, především drůbeže a včel
Úvod
Tato část se věnuje pouze drůbeži a včelám, ačkoli malý dobytek zahrnuje také králíky, šneky a
dokonce hmyz chovaný za účelem konzumace. Včely medonosné jsou nejběžněji chovaný hmyz, i
když ne jediný. Chov hmyzu může v budoucnosti být důležitým zdrojem potravy. Drůbež chováme v
mnoha druzích, tvarech i barvách a pro malá hospodářství je typická. Snadno a levně se pořizuje,
není náročná na krmení a chov a většinou nepotřebuje velký prostor. Narozdíl od většího dobytka
(krav, prasat, ovcí a koz) se zvířata nemusí registrovat. Většina plemen a druhů drůbeže, stejně tak
jako včela medonosná, se mohou chovat všude v Evropě.

Pozadí – kontext
Drůbež
Jak zavést trvale udržitelný systém chovu?


V trvale udržitelném chovu malého dobytka jsou zvířata ideálně chována extenzivně,
nejsou léčena antibiotiky a krmení je lokálního původu, vypěstované bez umělých hnojiv a
pesticidů.

Je drůbež důležitá pro vyvážené malé hospodářství?


Drůbež byla poslední významná skupina domácích zvířat, kterou člověk domestikoval.
Vyskytuje se v receptech téměř všech světových kuchyní. Jedná se o druhý nejčastější zdroj
masa na světě (30%) po vepřovém mase (38%). Nejvíce je na světě slepic a kuřat.
Každoročně se na světě líhne vice než 50 miliard kuřat, ať už na maso nebo kvůli vejcím.
Většina se chová v klecích nebo v hluboké podestýlce. Ve srovnání s v ětšími domácími
zvířaty chovanými na maso má chov drůbeže menší dopad na životní prostředí.

Jakou drůbež najdete na farmách?


Skupina drůbeže zahrnuje slepice, kachny, husy a krůty, méně častými zástupci jsou holubi,
křepelky, perličky a pštrosi. Existují stovky plemen drůbeže. Obecně řečeno jsou těžší
plemena slepic klidnější, více spotřebují a méně snáší, ale ve většině případů lépe sedí a
vyvádějí mladé. Nejznámější těžká plemena jsou plymutky či wyandotky, mezi lehkými jsou
nejznámější leghornky a vlašky.

Jaký je životní cyklus drůbeže?


Trvá 3-4 týdny, než se mládě vyklube z vejce, a pak 3-4 měsíce, než dospěje a začne
snášet. Samci se často v tomto věku zabíjejí. Drůbež se dožívá 3-4 let.

Včely
Včely jsou společenský hmyz žijící v extrémně dobře organizovaných společenstvích. Každý jedinec
v různém věku zastává specifické funkce a bez včelstva jako celku by samostatně nepřežil. Ve
včelstvu jsou tři kasty – dělnice, trubci a matka. Včelaření je jedna z nejstarších forem zemědělství.
Jak včelaření prospívá biodiverzitě?


Lahodný med není jediným přínosem včel. Pro produkci potravin i biodivezitu je nezbytné
opylování. Včela medonosná je jen jedním ze zhruba 25 000 druhů včel na světě. Zdravý
ekosystém potřebuje včely a naopak.

Co mají společného včely a životní prostředí?


Insekticidy jsou už z definice pro včely toxické. V roce 2012 vědci upozornili, že určité
neonicotinoidy představují pro včely velké riziko. Evropská komise reguluje jejich užití.
Jednou z největších společností na světě vyrábějících pesticidy je Syngenta. Lobuje za
zrušení zákazu jejích výrobků škodlivých včelám tak otevřeně, že to vypadá jako vyhlášení
války včelám, vědě i demokracii. Server Ethical Consumer se tomuto tématu věnuje a
pokládá otázku, jak je může ovlivnit spotřebitel.
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Praxe
Krmení drůbeže
Drůbež je všežravá. Slepice mohou být krmené zbytky z kuchyně, ale obvykle dostávají celé nebo
šrotované zrní. V intenzivních produkčních chovech se používají granule, které se dají považovat za
trvale neudržitelné řešení, protože mohou obsahovat dováženou geneticky modifikovanou sóju, rybí
masokostní moučku a antibiotika. Husy a kachny se chovají jednodušeji a levněji než slepice, pokud
mají přístup k zelené pastvě a k nádrži s vodou nebo potoku. Důležitou částí drůbeží diety jsou
kamínky – jak rozpustný vápenný štěrk, který se používá kvůli pevnosti skořápek, tak pevné
kamínky, které v žaludku umožňují rozmělnit potravu.

Vyzkoušejte si
Klidně se posaďte na židli u drůbežího výběhu a pozorujte chování samiček a samců. Co dělají odlišně – při krmení, úpravě
peří, páření, kladení vajec atd? Jak blízko nebo daleko se drží u sebe? Vypadají všichni ptáci dob ře – nejsou otrhaní,
hladoví, s obnaženou kůží? Jak reagují na různou stravu – pěstovanou i divokou jako třeba slimáci, červi, listy stromů, staré
ovoce a zelenina? Dokážete vypozorovat hierarchii v hejnu?

Jak zacházet s drůbeží
Nejsnadněji ji chytíte v noci, kdy sedí na bidýlku nebo odpočívá v hnízdě na zemi. Zvíře se dá
opatrně zvednout za křídla a přenášet v pytli. Pokud je třeba chytat drůbež ve dne, pak raději ve
dvou lidech, zvíře zažeňte do kouta a opatrně chyťte oběma rukama. Chytání v noci s boterkou je
ale o hodně pohodlnější. Pokud chytáte kohouty, hodí se rukavice.

Vyzkoušejte si
Chyťte nějakou drůbež a prohlédněte a ohmatejte si vole, rozvrstvení peří atd.

Množení a odchov drůbeže
Vajíčka buďto necháváme pod rozkvokanou slepicí (hlavně na jaře), nebo líhneme v inkubátoru.
Potřebná teplota je u slepic 37,5 stupně Celsia, kuřata se líhnou po dvacátém prvním dni.

Vyzkoušejte si
Prosviťte oplodněná vejce skrze malý otvor jasným světlem a prohlédněte si vyvíjející se embryo, týden až dva po vložení
do líhně. Zvažte potravu, jíž krmíte kuřata nebo kachňata, a porovnejte ji s váhovými přírůstky mláďat. Budete překvapeni,
jak rychle rostou.

Ustájení drůbeže
Drůbež se dá chovat extenzivně ve volném výběhu (bez oplocení), na dvorku (kdy se zavírá jen na
noc), polointenzivně (slepice jsou zavírané společně a prostor je vybaven hlubokou podestýlkou),
intenzivně (bez výběhu a často v klecích po jedné). Od roku 2012 jsou v Evropské unii zakázané
bateriové klece. Extenzivní způsob chovu je udržitelnější a méně krutý ke zvířatům. Ochrana proti
predátorům, například liškám, však často vyžaduje elektrický ohradník nebo do země zapuštěné
oplocení drůbežím pletivem.
Polointenzivní chov slepic používá také klece (posuvné na kolečkách) a jiné typy přemístitelných
výběhů. Kachny a husy potřebují jednoduché přístřešky, především na ochranu proti predátorům a
ke stavbě hnízda, kam kladou vejce. Ve slepičích kukaních je dobré pravidelně měnit podestýlku.
Někdy se navrch přidává i trocha popela, kvůli parazitům. Jako ekologická podestýlka mohou
posloužit hobliny, piliny, sláma nebo seno. Pokud je chcete po použití použít k hnojení zahrádky, je
lepší je nejdřív zkompostovat, jinak riskujete, že si pěstované rostliny spálíte agresivními fosfáty.
Kachny a husy se snadno chovají v sadech, kde spásají trávu.

Vyzkoušejte si
Nafoťte a zveřejněte fotku vaší drůbeže a ustájení.

Zabíjení drůbeže
Pokud chcete drůbež v malém měřítku zabíjet na maso, obvykle se usmrcuje zlomením vazu.
Slepice a kachny uchopíte do jedné ruky za nohy a hlavu chytíte do druhé. Když se pták zklidní,
zatáhnete hlavou prudce dolů a zároveň ji ostře zakloníte. Ptáka tak okamžitě usmrtíte. Bude ještě
několik minut cukat křídly a nohama. Větší drůbež, jako husy nebo krocani, se zabíjejí pomocí
násady od koštěte. Ptáka držíte za nohy hlavou k zemi a přes krk položíte násadu. Stoupnete si na
ni z obou stran a cuknete tělem nahoru. Také můžete použít sekeru a odseknout zvířeti hlavu.
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Využití drůbeže
Drůbež neposkytuje jen vejce (200 za rok u kachen, 150 u slepic a 30 u hus) a maso, ale také peří a
dobré hnojivo.

Pozorování včel
Včelař by měl pravidelně kontrolovat své úly, aby mohl reagovat na potřeby včelstva a zabránit tak
rojení. Při prohlídce je dobré zkontrolovat, jestli se v úlu nacházejí všechna stadia plodu – vají čka,
larvy a zavíčkovaný plod – a medové i pylové zásoby. Pokud jsou v úle vajíčka, svědčí to o
přítomnosti kladoucí matky. Podle výsledku prohlídky pak přidává další nástavky a manipuluje s
rámky. Je třeba také umět rozeznat příznaky nemocí.
Srážky, teplota a intenzita slunečního svitu ovlivńují rostliny a tím i průběh snůšky. Obsah cukru v
nektaru se u různých rostlin liší. Hojné srážky zvyšují produkci nektaru, který však nemusí být tak
bohatý na obsah cukru. Ideální podmínky pro dobrou snůšku jsou srážky před kvetením dané
rostliny a slunné počasí v době květu.
Včely vyžadují péči především na jaře a v létě, od pozdního podzimu a během zimy zůstávají v klidu
v úle, kde se živí zásobami získanými v předešlé sezóně.

Vyzkoušejte si
Sedněte si klidně vedle úlu a pozorujte včely. Sbírají nektar, pyl nebo propolis? Jaké místní plodiny nebo stromy jsou právě v
květu? Jaký dopad na aktivitu včel má počasí a denní doba? Odkud včely nosí vodu nebo sbírají propolis?

Jak zacházet s včelami
Než otevřete úl, oblékněte si ochranný oblek nebo včelařský klobouk se síťkou dobře zastrčenou za
výstřih. Není moudré chodit ke včelám prostovlasý nebo v tmavém chlupatém oblečení, které by
jim mohlo evokovat jejich přirozeného predátora – medvěda. Včely rády šplhají pod oblečením,
proto je dobré si zastrčit nohavice do ponožek a košili do kalhot. Střídmě užívaný včelařský dýmák
včely zklidní. Považují kouř za známku lesního požáru, sednou si na plásty se zásobami a sají med,
aby se připravily na případný útěk před nebezpečím.
Včela v ohrožení dokáže použít žihadlo na ochranu vlastní nebo včelstva. Vyhněte se parfémům,
nechoďte ke včelám zpocení nebo páchnoucí alkoholem. Pohybujte se pomalu a klidně a
nestoupejte si před česno úlu. Žihadlo je dobré odstranit vyškrábnutím nehtem, pokud ho
zmáčknete mezi prsty, vytlačíte do ranky obsah jedového váčku.

Vyzkoušejte si
Nasaďte si ochranné pomůcky a pod dohledem zkušeného včelaře si prohlédněte úl zevnitř.

Obydlí včel
Úl může být hliněný, slaměný, proutěný, ze špalku nebo nejběžněji z dřevěných přířezů, v poslední
době také z polystyrenu. Včely pátrají po potravě v akčním rádiu kolem 3 kilometrů, proto by úly a
včelíny měly být umístěny maximálně tři kilometry od dobrých zdrojů snůšky (lesy, stromy,
medonosné plodiny).

Vyzkoušejte si
Nafoťte vaše včely, úly nebo včelín a dejte fotku na webové stránky LLOOFu.

Včelí produkty
Včely neposkytují člověku jen med a vosk (na svíčky atd), ale také propolis, který vyrábějí z
pryskyřice, již sbírají na pupenech a jiných míznatých místech stromů. Smíchají ji se svými výměšky
a voskem a výslednou tmavou lepkavou hmotu používají k potažení vnitřního prostoru úlu, čímž ho
dezinfikují. Propolis byl používán jako léčivo už před tisíciletími. Z medu smíchaného s vodou vzniká
kvašením alkoholická medovina. V některých zemích světa se konzumuje i tak zvané včelí maso –
larvy.

Vyzkoušejte si
Vyprávějte o včelích produktech a jejich užití.

Napříč Evropou
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Drůbež
Druhy chované drůbeže se napříč evropskými státy dost liší. Existují známá národní plemena, v
České republice například Šumavanka, Zlatá kropenka nebo Jalubská nosná.

Včely
V Evropě pracují včelaři s včelou medonosnou. Tento druh má několik poddruhů a regionálních
variant, například včela italská (vlaška), evropská tmavá včela, včela kraňská (kraňka). V poslední
době se mezi profesionálními včelaři prosazuje kulturní plemeno původem z Anglie - buckfast. V
různých zemích preferují včelaři různé typy úlů, v závislosti na místních tradicích, zdrojích a
klimatu.
Geografické rozšíření plemen včel

WWOOF
Chcete se dozvědět víc o malých hospodářských zvířatech? Najděte si WWOOF hostitele, který si
chová vlastní drůbež nebo včelaří.
Iniciativa LILI (The Low Impact Living Initiative), partner britského WWOOFu, příležitostně organizuje
kurzy chovu malých hospodářských zvířat: On poultry keeping a On bee keeping. V českém
prostředí se vzděláváním ve včelařství zabývá Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV-CZ,
z.s.) www.psnv.cz
WWOOF včelařská zkušenost: Bee Keeping at Simmelknödel organic farm, Germany (12 mins.)
Jeff Lam wwoofing in the UK Part 2.5: Beekeeping (2 mins.)

Organizace
Český svaz chovatelů drůbeže
Pracovní společnost nástavkových včelařů
Český svaz včelařů
Poultry Club of Great Britain
British Waterfowl Association
British Beekeeping Association
Podobné organizace jsou ve všech evropských státech. Zajímavá evropská iniciativa je například
Coloss.org, která se věnuje příčinám zimních úhynů včelstev.

Sítě
LILI Forum on animal management
www.vcelarskeforum.cz

Videa
The private life of chickens (60 mins.)
Beekeeping lessons: a beehive check-up and maintenance with Allen the Beekeeper (15 mins.)
Beekeeping course (7 mins.)
Přirozený chov včel – Ivan Černý

Odkazy
Drůbež
Keeping chickens – A Beginners Guide
Poultry keeping
Organic poultry production for meat
Poultry facts and figures
Poultry in Wikipedia
Duck raising
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Včely
Včelky.cz
http://jjvcela.sweb.cz/
Basic Beekeeping – Manual 1
Advance Beekeeping – Manual 2
Getting started in beekeeping
A practical manual of beekeeping
The Practical Beekeeper - Beekeeping Naturally
Beekeeping in Wikipedia

Schopnosti a dovednosti
Včely
 Umístění úlu

 Prohlídka úlu

včelích nemocí

 Odchyt roje

 Rozeznávání
matky, trubců a
dělnic

 Tvorba oddělku a
péče o něj

 Usazení roje
 Přidávání a
manipulace s nástavky
 Odvčelení nástavku

 Práce s voskem

 Vylamování
matečníků

 Vytáčení medu

 Rozpoznávání

 Stáčení medu do
sklenic

Drůbež
 Krmení – zrní, minerály, směsi, granule
 Údržba kurníku
 Péče o kurník – dezinfekce, bílení
 Práce s drůbežím hnojem
 Líhnutí – násada, kontrola
 Prosvěcování vajec
 Péče o vylíhlá mláďata
 Rozeznávání pohlaví
 Zabíjení drůbeže
 Škubání, kuchání, porcování
 Uchovávání vajec
 Rozpoznávání nemocné drůbeže
 Rozpoznávání zdravé drůbeže
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Konzervace a zpracování zemědělské produkce
Úvod
V dobách před zavedením elektřiny a umělých potravinářských přísad bylo lidstvo závislé na
přírodních způsobech uchovávání jídla. Stejné principy, jaké jsou užívány ke konzervaci, užíváme i
při přípravě mnoha všedních pokrmů. Tak k čemu tedy konzervaci potřebujeme a co se o ní dá říci?
Uskladňování a konzervování zahradní produkce je ekonomická a udržitelná cesta, jak naložit
s přebytky, a jak si zajistit lokální produkty i pro temné zimní měsíce. Konzervace našeho vlastního
jídla je zábavná, užitečná a slouží také k bližšímu porozumění potravinám, které jíme.

Pozadí – kontext
Každý z nás ví, že je-li jídlo ponecháno nějaký čas venku, začne se kazit. To nejčastěji způsobují
mikrobi. Bakterie a houby začnou napadat části potravin. Tím dochází ke změnám kvality potravin a
naopak podmínky pro růst mikrobů se stále zlepšují, až dojde k celkovému znehodnocení jídla.
Existují i jiné přirozené procesy kažení jídla, například oxidace a degenerace. Právě konzervací se
snažíme všem zkázonosným procesům zabránit.
Nicméně je dobré si uvědomit, že naše znalosti mikrobiálních procesů a potravinářské chemie
mohou sloužit také k našemu prospěchu. Například k výrobě jogurtu potřebujeme bakterie, točit
pivo bychom nemohli bez využití speciální houby a při výrobě sýrů dosahujeme různých příchutí a
vůní pomocí oxidace.
Tak tedy, na umění konzervace je možno nahlížet dvěma hlavními způsoby. Zaprvé jako na způsob
ochrany potravin před zkažením. Zadruhé jako na soubor znalostí, které můžeme použít při přípravě
různých pokrmů.

Mikrobi
Bakterie jsou přirozenou součástí všech nápojů a potravin, některé pro naše zdraví představují
obohacení jiné zase ohrožení. Vyskytnou-li se vhodné podmínky, bakterie se množí velice rychle.
Říše hub je velice rozsáhlá, mimo toho, co si běžně představíme pod „houbou“ sem můžeme
zařadit také kvasinky a plísně. Říše hub je skutečně všudypřítomná, ať již jako živé a viditelné
organismy nebo ve formě spór, kdy houby mohou v nečinnosti značnou dobu přežívat v půdě.

Výhody
Mezi hlavní výhody konzervace sklizně a masa patří:
Zamezení plýtvání – mezi nejvýznamnější výhody je zamezení zbytečného zkažení a znehodnocení
produkce, zejména máme-li nadbytky.
Energetická úspora – mnohé z konzervačních metod potřebují pouze malé množství energie nebo
dokonce vůbec žádnou. Pokud podzimní sklizeň správně uchováme nebo konzervujeme, můžeme
toto původně sezónní jídlo mít i mimo sezónu a zejména v zimě tak nemusíme dovážet produkty
z celého druhého konce světa.
Zdraví – většina průmyslové produkce nám nabízí potraviny s vysokým podílem soli a mnoha
různými přísadami, které lidskému zdraví mnohdy příliš neprospívají. Přírodní konzervace žádné
takové přísady nepoužívá a množství soli si také můžeme zvolit sami. .

Praxe
Všichni děláme denně kroky vedoucí k uchování potravin, obvykle nám k tomu slouží lednice
s mrazákem. Nicméně jsou tu i jiné způsoby, jak naše jídlo i pití ochránit před zkázou. Tyto způsoby
jsou možná časově náročnější, ale zase nám mohou přinášet uspokojení, nadšení, jsou levnější a
méně náročné na produkci uhlíkových emisí.

Sušení
Ovoce, zelenina, různé bobule a houby můžeme přirozeně usušit na slunci. Ryby a maso jsou
tradičně sušeny zavěšené pod střechou, kde je buďto vysuší vzduch nebo mohou být vyuzené
kouřem. Sušení závisí na vlhkosti a cukernatosti. Většina potravin může být usušená.
Zrní, semena a ořechy obvykle zůstávají v původním stavu nebo si můžeme vypomoci správným
uskladněním. Houby nebo chilli papričky můžeme jednoduše zavěsit, vysušit a skladovat v kuchyni.
Některá kořenová zelenina (například křen nebo mrkev) a ovoce (například jablka, švestky nebo
hroznové vino) můžeme nastrouhat či nakrájet na plátky a usušit v troubě či sušičce (exsikátoru).
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Mnohé ovoce může být rozmixováno na dřeň a poté vysoušené v tenkých vrstvách na pečícím
papíru v troubě. Mnoho semínek zahradní zeleniny (například petržele, pastináku, koriandru) se po
usušení dá skladovat ve sklenicích, a poté využívat ke zdobení jídla nebo jako pražená pochutina
(slunečnice, dýně).).

Solení
Obvykle používáno pro ryby a maso. Sůl odvádí vodu

Konzervace cukrem
Ovoce bývá konzervováno v medu či sirupu. Cukr, stejně tak jako sůl, odvádí vodu.Cukr se využívá
při výrobě marmelád, džemů, zavařenin, čatní, ovocných pomazánek, tvarohů atp.
Při konzervaci cukrem jsou důležitými faktory snižování vlhkosti a kyslíku a také míra koncentrace
cukrů.

Uzení
Maso nebo ryby, které nejdříve prosolíme, zavěsíme do udírny. K prosušení dochází působením
kouře. Tímto způsobem získáváme například sušené hovězí, uzeného lososa či šunku.

Skladování
Když potraviny uskladníme na chladném místě, což může být třeba sklep, zpomalujeme průběh
všech chemických reakcí. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem dlouhodobého uskladnění
potravin je jejich zmražení, tento způsob lze však označit za nejméně udržitelný. Přechováváme-li
potraviny ve mrazáku a ledničce, pak je spotřeba energie vždy vyšší než pokud skladujeme jídlo
sušené.
Některé ovoce a zeleninu můžeme skladovat při stálé a kontrolovatelné teplotě a vlhkosti. Tradiční
cestou jak uchovat kořenovou zeleninu je jejich uskladnění ve sklepě, který na to upravíme. Pokud
do sklepa dáme bedýnky s pískem či pilinami a zajistíme příslušnou vlhkost, kořenová zeleniny
v těchto bedýnkách nějaký čas vydrží. Brambory zase skladujeme ve směsi slámy a zeminy nejlépe
zakopané v půdě. Ovoce a plodiny s dostatečně tvrdou slupkou jako například jablka, hrušky, cukety
či dýně můžeme na několik měsíců skladovat v chladné místnosti s přiměřenou ventilací.

Nakládání do oleje
Některé bylinky jako třeba máta nebo rozmarýn mohou být naloženy do olejů bez zápachu
(například do mandlového oleje). Kuchyňské oleje můžeme použít nejen ke konzervaci bylinek, ale
také některého ovoce či zeleniny (např. chilli papriček). Olej chrání před pronikáním vlhkosti a
oxidací.

Nakládání
Pokud se sníží pH, z potraviny se stávají kyselé, čehož můžeme využívat při nakládání. Čím více se
sníží pH, tím kyselejší prostředí vzniká a tím více bakterií zničíme. Ovoce nebo zeleninu nakládáme
o jedlých tekutin, které ničí mikroby (vinný ocet, slaný nálev, alkohol, olej). Při nakládání často
produkty v dané tekutině vaříme. U většiny receptů ještě přidáváme různé ingredience, třeba
nakládáme-li okurky. Jablečný ocet (s pH 3,5 či méně) si můžeme lehce vyrobit pokud necháme na
vzduchu jablečný mošt do něhož přidáme trochu bakterií octového kvašení. Při výrobě octů
můžeme také k dochucení používat různé ingredience jako třeba švestky či ostružiny. Do čatní
můžeme zase přidávat zelená rajčata, jablka, švestky, francouzské fazole či různé dřeně.

Kvašení potravin
Bakterie, které se nacházejí v potravinách mimo jiné produkují kyselinu mléčnou, která způsobuje
kvašení. Těchto procesů využíváme například při výrobě kysaného zelí, kdy zelí najemno
nakrouhané necháme za účasti bakterií mléčného kvašení prokvasit. Tato je opět příklad, kdy samo
jídlo produkuje konzervační činidla. Stačí přidat trocha soli a vymačkat vodu a je to.

Láhve, zavařovací sklenice, konzervy
Mnoho druhů ovoce i zeleniny může být uchováno díky sterilaci a pasteraci. Sterilace při 100°C
zabíjí veškeré patogenní bakterie, včetně těch ve formě spór. Pasterací při 70°C po dobu dvaceti
minut dochází k likvidaci všech patogenních bakterií, avšak sporulující bakterie přežít mohou.
Veškerá zelenina může být uložena ve sklenici naplněné vodou, kterou jsme zavřenou sterilovali ve
vodní lázni. Také zeleninové (mrkvové, řepové) a zejména ovocné (jablečné, švestkové, vinné)
šťávy můžeme skladovat po pasteraci skladovat v láhvích. Existují dokonce parní odšťavňovače
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(např. typ Mehu Liisa), které nám umožňují vyrábět bez větší námahy různorodé pasterované džusy
k uskladnění.
Stejně tak jako při nakládání, i při konzervování je důležité aby jídlo, i nádoby v nichž jej chceme
skladovat, byly sterilní. Chceme-li jídlo ukládat do vzduchotěsných konzerv, nejdříve jej zpracujeme
a poté naložíme do konzerv. Toto zpracování lze popsat následujícími třemi kroky:


1. Jídlo uvaříme.



2. Naložíme do sterilních nádob.



3. Uzavřené nádoby vaříme, abychom se sterilací zbavili všech zbývajících bakterií.

U některých potravin je třeba při posledním kroku použít tlakový hrnec, kde lze dosahovat teplot
blízkých teplotám varu. To je nezbytné proto, abychom zničili některé zdraví velice nebezpečné
bakterie, jako je například bakterie Clostridium botulinum. V těsně uzavřené nádobě může jídlo
vydržet i roky, avšak jakmile jednou konzervu či sklenici opět otevřeme, jídlo se opět může zkazit
velmi rychle.

Želírování
Pokud vaříme a do jídla přidáme želatinu nebo kukuřičný či jiný škrob, proměníme jídlo v rosol.

Vyzkoušejte si
Learn more about and try any of the ways of preserving food mentioned above, depending on the surplus of vegetables, fruit,
meat or fish from the farm, and, of course, depending on the willingness of the farm family for their kitchen and kitchen
preserving equipment to be used. At least ask about all the preserving techniques and equipment in the kitchen and on the
farm.

Kvašení
Ovocné kvašení je zcela přirozený proces se kterým se můžeme v přírodě běžně setkat. Proces
kvašení však můžeme také řídit. Pokud nadrcené ovoce uskladníme v barelech, ovocné cukry se
začnou díky kvasinkám, které se udržují na ovocných slupkách, proměňovat v alkohol. Zředěný
alkohol ochraňuje jídlo před kažením tím, že odpuzuje vlhkost a zabraňuje oxidaci. Známý je
například německý recept, kdy pochutina s názvem „Rumtoft“ vytvoříme vložíme-li různých druhů
ovoce do sklenice, zasypeme cukrem a zalijeme 40% alkoholem, například rumem nebo vodkou.
Silný 40% alkohol získaný staromódním způsobem destilace (jako například portugalský aquavit)
můžeme využít při sterilaci jídla a vína.
Alkoholické nápoje z jablek (cider), hrušek (perry) a hroznového vína (víno) můžeme vyrobit, když
ovoce nadrtíme, vymačkáme a poté jej zanecháme stát a kvasit v sudech či demižonech.
Nejjednodušší cestou jak si společensky a ekologicky nadrtit ovoce je, vzít velký kýbl nebo barel, ze
tří čtvrtin jej naplnit jablky či hruškami a ty poté drtit dřevenou palicí třeba i ve dvou osobách.
Rozdrtit vinnou révu je lehčí, tradičně se v sudu sešlapávala holýma nohama. Nadrcené jablka či
váno poté vertikálně překryjeme dřevenými prkny, abychom mohli scedit ovocnou šťávu, kterou
dále pasterujeme a zavařujeme nebo jí v příslušných vzduchotěsných barelech necháme kvasit.
Jablka jsou velice univerzální, a tak z nich můžeme získat rozmanité nápoje – džus, jemně
zkvašenou bublinkatou limonádu, cider z něhož pak můžeme vyrobit jablečný ocet nebo destilací
získat calvados.
Také při výrobě mléčných produktů využíváme kvasných procesů. Živé kultury potřebné pro výrobu
jogurtů a kefírů jsou často přechovávány z generace na generaci. Fermentované mléčné produkty
byly vždy důležitou složkou nutričně bohaté stravy. Původně fermentace mléka závisela na
pomalém a nepředvídatelném kysnutí mléka. Kysnutí způsobené organismy, které se v mléku
vyskytují přirozeně. V dnešní moderní době probíhá výroba různorodých kysaných mléčných
výrobků s vysokými nutričními hodnotami v podmínkách s přísnou kontrolou.

Vyzkoušejte si
Tip – Pokud máš přístup k přebytkům ovoce či mléka, zkus s minimálním vybavením podle níže uvedených návodů vyrobit
ovocné džusy, cider, víno nebo jogurt.

40

LLOOF průvodc
Výroba zavařenin
K výrobě vlastních zavařenin či kvašených pochutin budeš potřebovat nějaké následující návody
kuchařské knihy, ale také nějaké základní vybavení. Při konzervačních úpravách jídla a nápojů je
zvláště důležitá důkladná příprava, dále pak čisté náčiní, dodržování pracovních postupů a
neztrácet trpělivost.
Základní výbava


Kuchyň, voda, stůl/podložka na řezání, kuchyňská kamna



Nerezové hrnce a pánve, potravinářské kýble a barely



Zavařovací sklenice s příslušnými víčky



Teploměr, vlhkoměr



Sůl, cukr, želatinu nebo jiné konzervanty dle receptu



Ostatní náčiní, např. utěrky, tlakový hrnec, trychtýř, kleště...

Bylinky
Šíře využití bylinek sahá od koření přes vůně až k léčebným účelům. Pěstování bylinek obvykle
nepředstavuje žádný problém a stejně tak jednoduché je i jejich skladování. Některé byliny je třeba
po sklizni umýt a vysušit papírovými utěrkami. Nicméně většina bylin může být sušena na slunci
nebo zavěšená v vzdušné místnosti či přístřešku. Pokud je potřebujeme pro léčebné a kulinářské
účely, můžeme je skladovat v těsně uzavřených láhvích nebo sklenicích. Můžeme je také skladovat
v destilační konvičce či je naložit do olejů bez zápachu jako jsou třeba olej mandlový nebo olej
z vlašských ořechů. Pokud chceme využívat jejich vonných vlastností, vkládáme je do pot-pourri,
přidáváme do mýdel, nebo jimi naplníme malé sáčky.

Ořechy
Je mnoho způsobů jak uchovávat ořechy. Podle druhu a potřeby je můžeme usušit, uvařit, namlít,
kandovat. Ořechy nejčastěji sušíme i se skořápkou. Ale pokud je nejdříve vylouskáme, doba usušení
může být kratší. Nejlepší teplota k sušení ořechů je 35-40°C, což obvykle znamená je sušit na
topení či v troubě. Pro nejlepší výsledek je navíc důležitý také suchý okolní vzduch.
Ořechy skladujeme ve vzduchotěsných nádobách. Nevyloupané ořechy vydrží déle. Volně na polici
nám ořechy vydrží okolo třech měsíců, v lednici o něco déle a v mrazáku vydrží až jeden rok.
Výjimku tvoří kaštany, které nemusíme před uskladněním sušit.

Vyzkoušejte si


Porozhlédni se po své hostitelské farmě. Čeho je tu tolik, že se to aktuálně ani nedá
spotřebovat? Jakým způsobem by to šlo uchovat?



Postav venkovní sušák pro ovoce, bylinky atp.



Produkuje se na tvé farmě mléko? Popros o trochu mléka a zkus si vyrobit svůj vlastní jogurt
či dokonce sýr.



Vyrob kvásek a upeč si chléb



Navrhni a vyzdob nějaké krásné etikety na sklenice či plechovky v nichž uchováváte
potraviny

Napříč Evropou
Plýtvání potravinami
Jak již bylo zdůrazněno, hlavním důvodem konzervace potravin je jejich dlouhodobé uchování
v dobré kvalitě. Když se na tuto problematiku podíváme očima Evropy či globálním pohledem,
důležitost vzrůstá. Podle propočtů FAO (Organizace pro výživu a zemědělství Organizace Spojených
Národů) je až třetina světové produkce potravin znehodnocena mikrobiálními procesy a obecně
dochází k jejímu vyplýtvání. Ročně je v Evropské Unii vyhozeno 100 miliónů tun potravin. Plýtvání
potravinami není jen etickým a ekonomickým problémem, ale v jeho důsledku dochází také
k vyčerpávání životního prostředí a jeho omezených přírodních zdrojů.
Plýtvání a potravinami a jejich znehodnocování jsou ve stejné míře problémem pro
industrializované i rozvojové společnosti. Až na to, že se způsoby jejich rozdělování mezi obyvatele
v jednotlivých zemích výrazně liší. V rozvojových zemích dochází ke ztrátě přes 40% potravin po
sklizních během jejího zpracování. V industrializovaném světě se přes 40% potravin zkazí a
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vyplýtvá

Komerčně užívané konzervanty
Tisíce umělých konzervantů bylo vynalezeno od dob starých konzervačních praktik. Každá země EU
má své vlastní kontrolní systémy potravin, přesto zde existuje seznam Evropskou Unií schválených
konzevantů a potravinářských přísad, které jsou označovány číslem a před nimi písmenkem E. Mezi
běžně užívané „éčka“ patří například kyselina askorbová - původně získávaná ze stromu jeřábu
(Sorbus aucuparia) a také nitráty.

Sůl
Doporučená nejvyšší denní dávka soli pro člověka je 5 gramů. Přesto však denní příjem soli na
osobu činí v Evropě kolem deseti gramů a odhaduje se, že tři čtvrtě z tohoto množství pochází
z polotovarů, různých tyčinek a pochutin či z průmyslově vyráběných potravin.

Organizace
National Center for Home Food Preservation

Videa
How to: Home food preservation and canning (7 mins.)
How to make easy quick pickles (3 mins.)
How to make cider at home (8 mins.)
How to make clothbound cheddar cheese at home (24 mins.)

Odkazy
Agrodok3 – Preservation of fruit and vegetables
Agrodok12 - Preservation of fish and meat
Preserving game meats – curing, smoking, corning and canning
Practical methods for preserving seafoods – salting and drying. A training manual
Craft cider-making – Beyond the basics
Craft cider-making
Traditional fermented food and beverages for improved livelihoods
Lessons on herbs, spices and seasonings
The complete home guide to herbs, natural healing and nutrition
Preserving food
Food smoking
Resources for fermentation
General techniques for home preserving
Wikipedia on food preservation
Jams and other preserves
Wild Fermentation blog

Schopnosti a dovednosti


Sušení – ovoce a bylinky



Nakládání – zelenina, vejce, maso



Nasolování a uzení – zelenina, ryby a maso



Konzervace cukrem – ovoce



Nakládání kvašené zeleniny



Pasterace



Konzervy – zelenina, ovoce, maso
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Konzervace v láhvích- ovoce a zelenina



Výroba sýra, jogurtů a kefíru



Ovocné a zeleninové šťávy



Výroba ovocných ciderů



Výroba ovocného vína



Příprava a čištění náčiní



Nahrávání a práce s recepty
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Ruční nástroje – používání a péče
Úvod
V této kapitole se dozvíte více o celé škále ručního nářadí, které se používá při práci na malých
farmách, při zahradničení a přípravě jídla. WWOOFeři a další dospělí dobrovolníci se na farmách
setkají s celou řadou ručních nástrojů, používání motorového nářadí je z bezpečnostních důvodů a
z důvodů pojištění omezeno – proto není v tomto materiálu zahrnuto. Zmíníme se naproti tomu o
nástrojích používaných při tradičních řemeslech a pracích, jako je například košíkářství či stavění
ohrad – tyto dovednosti jsou součástí každodenního provozu ekofarem, jejich zahrad a kuchyní.
Mnoho podob ručních nástrojů je starých stovky let a často se jejich tvar a způsob užití místo od
místa liší.
Ruční nářadí má oproti strojovému mnoho výhod. Pracovat s ním je sice často náročnější, ale k práci
většinou nepotřebujete žádný zvláštní výcvik. Žádné velké technologie, ale zároveň nízká cena,
snadná možnost opravy a v některých případech i možnost vyrobit si nástroje z místních materiálů.
K práci s ručním nářadím nepotřebujete fosilní paliva, z environmentálního hlediska jsou ruční
nástroje tedy mnohem ohleduplnější a navíc při práci nenadělají takový hluk.

Východiska – kontext
Mezi nástroje, se kterými se WWOOFeři s velkou pravděpodobností setkají, patří:
Nástroje pro práci na zahradě:
Nůžky na větve, pily, zahradní nůžky, vidle, rýče, sekerky (malé jednoruční), motyky, lopatky,
hrábě, lopaty, sekery (velké dvouruční), krumpáče, nůžky na živý plot, kolečko
Další nástroje pro práci na hospodářství:
Kosy, mačety, podávací vidle, ruční mlýnek, lis na ovoce, medomet

Design, materiály a použití
Podoba nástrojů a materiály, ze kterých je nářadí vyrobeno, spolu často neoddělitelně souvisí.
V části tohoto textu nazvané „Praxe“ najdete odkazy na příklady dobrého a špatného designu
nástrojů, popisy konstrukcí různého nářadí s důležitými body a také návody jak s daným nářadím
správně zacházet. Najdete i odkazy na videa, fotografie a články s praktickými radami od farmářů –
zkušených WWOOF hostitelů.

Skladování a organizace
Je důležité skladovat ruční nářadí uvnitř, mimo mokro a vlhko, a tak, aby se zabránilo odcizení.
Skladovací systémy, jako například věšáky na nářadí z děrované překližky a háčků, slouží
k zavěšení nástrojů a současně k rychlému zjištění, které nářadí chybí či bylo zanecháno venku.
Přehled o tom, kde se dané nářadí nachází a kde má být uskladněno, napomáhá komunikaci mezi
pracujícími a šetří čas. Nářadí, které se mimo pěstební sezónu nepoužívá, by mělo být naolejováno
a pro větší přehlednost uskladněno stranou od ostatních nástrojů.

Každodenní péče
Po použití je potřeba nářadí očistit a usušit, také proto, aby se zabránilo šíření plísní a jiných
rostlinných nemocí, hmyzích vajíček a semínek plevele na jiná místa po poli či zahradě.


Tím, že z kovových částí nářadí odstraníte zbytky hlíny, které by mohly přispět k tvorbě rzi,
prodloužíte životnost daného nástroje.



Nástroje, které přicházejí do styku se dřevem, jako jsou například pily a sekery, je nutné
otřít hrubým plátnem, aby se z ostří odstranily zbytky smůly a mízy. Použít se dají také
protikorozní přípravky či olej. Existují i takové přípravky, které pomáhají odstranit rez, která
se na kovových částech nářadí již vytvořila.



Dřevěné násady nástrojů mohou být vyhlazeny brusným papírem a napuštěny lněným
olejem.



Pohyblivé části nářadí, jako jsou nůžky na roubování, zahradní nůžky další obdobné
nástroje, je nutné pravidelně mazat.



Nástroje s břity a ostřími budou mnohem účinnější, budou-li pravidelně správně broušené.
Tím se dá předejít i jejich nesprávnému používání či poškození. Nástroje se dají brousit
pomocí brusných kamenů či ručních brousků. Existují různé metody broušení různých
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nástrojů. Při broušené je potřeba postupovat opatrně, aby se zbránilo poškození nástroje.

Příklady kuchyňských nástrojů a náčiní
Dřevěné měchačky a vařečky, špachtle (kovové či silikonové), struhadlo, děrované naběračky,
kuchyňské kleště, kvedlačky, naběračky a sběračky, síta, škrabky na zeleninu, vykrajovače jádřinců,
cedníky, válečky, váhy.

Design, materiály a použití
Podoba nástrojů a materiály, ze kterých je nářadí vyrobeno, spolu často neoddělitelně souvisí.
V části tohoto textu nazvané „Praxe“ najdete odkazy na příklady dobrého a špatného designu
nástrojů, popisy konstrukcí různého nářadí s důležitými body a také návody jak s daným nářadím
správně zacházet. Najdete i odkazy na videa, fotografie a články s praktickými radami od farmářů –
zkušených WWOOF hostitelů.

Skladování a organizace
Kuchyňské náčiní, které se používá každý den, je - lépe než v šuplíku - vhodnější skladovat na
poličkách, věšácích či v příhodných držácích, tak, aby byly vždy po ruce. Ve sdílených kuchyních je
příhodný podobný systém skladování kuchyňského náčiní jako jsme zmiňovali pro organizaci
zahradního nářadí - tak, aby vše bylo přehledné a hned bylo patrné, které náčiní po použití kuchyně
není na svém místě.

Každodenní péče


Kuchyňské náčiní by se mělo vždy uklízet čisté a suché.



Nerezové pánve by se měly nechat odmočit a poté očistit vhodným kartáčem.



Noži by mělo jít krájet list papíru, nabrousit se dají pomocí speciálních brousků.



Dřevěné náčiní lze udržovat v dobrém stavu tak, že se několikrát do roka ošetří olejem,
například z vlašských ořechů.



Dřevěná prkénka se musí udržovat velmi čistá, zvláště v případě, že se na nich krájí maso.
Zabrání se tím přenosu škodlivých organizmů na další potraviny. Dřevěná prkénka se
mohou ošetřovat minerálními oleji smíchanými s včelím voskem. Pomocí kusu čisté, měkké
látky se olej nanese v rovnoměrné vrstvě na prkénka a nechá se po několik hodin (popř.
přes noc) vstřebat. Případné zbytky oleje se poté otřou hadrem či papírovou utěrkou.

Bezpečnost a zdraví
V polovině 19.století se polský věděc Wojciech Jastrzebowski začal věnovat oboru, který nazval
'ergonomie'. Dnes se tato věda nejčastěji definuje jako snaha o optimalizaci přizpůsobení
pracovního prostředí, podmínek a nástrojů potřebám, nárokům a možnostem pracujícího člověka.
Všechny tyto faktory mají vliv mimo jiné na lidské zdraví, rychlost a správnost rozhodování, výkon a
pracovní pohodu.
Všeobecně lze základní ergonomické požadavky na uzpůsobení ručního nářadí definovat pomocí
těchto cílů:


Snížit potřebnou sílu či mocnost úchopu potřebnou k používání daného nástroje.



Snížit počet opakovaných pohybů spojených s používáním daného nástroje.



Snížit potřebu nepřirozeného postoje či držení těla, např. držení zápěstí, při používání
daného nástroje.



Zmírnit vibrace a nárazy přenášené na ruku a zápěstí.

Bez ohledu na design nebude žádný nástroj vyhovovat všem uživatelům a úkolům, proto je pro
WWOOFery povědomí o ergonomice důležité, aby se mohli lépe chránit před zraněními a úrazy.
Nesprávné používání ručního nářadí může vést k opakovanému namožení, bolesti či k poraněním,
kterým lze předcházet.

Praxe
Nástroje k sekání či stříhání


Sekera – k sekání dřeva či porážení stromů, k štípání polen (velká dvouruční sekera
kalač), drží se dvěma rukama, stojí se rozkročmo.

-
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Mačeta – pro sekání drobnějšího dřeva či vysekávání křovin, drží se jednou rukou.



Oblouková pila – k odvětvování kmene a řezání stavebního dřeva, k řezání polen na koze
(dřevěném či kovovém stojanu), jednoruční či velká pila pro dva lidi.



Prořezávací pilka – k odřezávání nechtěných či napadených větví, jednoruční.



Mačeta s dlouhou násadou – k sekání ostružin, křovin, kopřiv či trávy, dvouruční.



Srp – k sekání obilí či trávy, drží se jednou rukou, seká se dlouhými tahy, nízko, rovnoběžně
se zemí.



Kosa - k sekání obilí či trávy, dvouruční, seká se dlouhými tahy, nízko, rovnoběžně se zemí.



Zahradní nůžky pákové velké – ke střihu a prostříhávání ovocných stromů, dvouruční, často
se pracuje přímo v koruně stromu popř. ze žebříku.



Zahradnické nůžky jednoruční – pro stříhání a prořezávání ovocných stromů a keřů, na
drobnější větve, jednoruční.



Zahradnické nůžky – pro stříhání drobnějšího materiálu (např. bylin či trávy), dvouruční.



Očkovací nůž – k vyřezávání pupenů při očkování (vegetativní způsob roubování)

Nástroje k obdělávání půdy, setí, sázení a práci s kompostem


Vidle podávací – ke zvedání a přemísťování sklizeného sena, slámy či obdobného materiálu
– dřevěné či kovové, dvouruční.



Vidle rycí – k provzdušňování a rozvolňování drnů a kultivaci půdy, pracuje se dvěma
rukama, za pomoci nohy.



Lopatka plecí či sázecí – k vyrývání rostlin s kořeny, k plení či sázení, jednoruční, pracuje se
často v pokleku.



Rýč – k rytí kolmo do půdy, dvouručně, za pomoci nohy.



Lopata – k práci s půdou, hnojem či jinými materiály.



Motyka – k plení pomocí tažení či tlačení motyky nízko pod povrchem země, dvouruční.



Plečka – k plení pomocí tlačení břitu vpřed, nízko pod povrchem země, dvouruční.



Hrábě – k hrabání a vlečení hlíny, rostlinného materiálu či plevele po zemi, dřevěné či
kovové, dvouruční.



Krumpáč – k rozbíjení a kopání tvrdé zeminy, vykopávání pařezů a velkých kořenů,
k vykopávání velkých kamenů ze země.



Sekeromotyka – k vykopávání náročných pařezů a kořenů, k odstraňování keřů a
vykopávání kamenů ze země.

Další nástroje a náčiní


Kolečko se dvěma držadly – k přemísťování většiny předmětů.



Prohazovačky a síta – k prosívání půdy či kompostu při přípravě sadebního substrátu.



Zalévací konve (s či bez kropičky) – k zalévání rostlin a suché půdy (i tekutými hnojivy) a
k čištění nástrojů.



Sečka – k výsevu semen s různými nástavci pro různé velikosti semen, se zařízením pro
přesné řádkování.



Drobné secí pomůcky/sečky – k vysévání semen do sadbovačů či květináčů.



Sázecí kolík – k vytváření děr do zeminy pro setí větších semen, sazenic či brambor.



Zatloukač kůlů - k zatloukání dřevěných sloupků či kolíků do země. Používá se poté, co byla
pro kůl vyhloubena díra pomocí kovového ručního vrtáku s dvěma držadly (často dvěma
lidmi).



Venkovní koště – pro zametání dvorů, cest a pěšin.



Kuchyňské nože – k různému řezání a krájení (zelenina, maso, kosti, ryby, chléb). Rozličné
tvary a velikosti nožů a brousek pro ostření za sucha, či – ještě lépe, za mokra.



Různé druhy a hrubosti brusů a brousků pro ostření nástrojů.
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Další ruční nářadí
Toto jsou další druhy ručního nářadí využívaného v zemědělství:


Páčidlo (pajcr) – k vytahování hřebíků, k otvírání vík, zvedání těžkých předmětů atd.



Palička - k práci s dláty, k tlučení do dřeva či měkkého kovu



Dláto – k odřezávání malých částí dřeva a k vyřezávání do požadovaného tvaru.



Kladivo – k zatloukání hřebíků či roztloukání kovu.



Šídlo – k vytváření děr do dřeva, kůže či jiných materiálů.



Pilník – k ostření nástrojů jako jsou sekery, rýče, motyky, pily, mačety atd.



Klíče – k utahování či uvolňování matek a šroubů.



Kleště (štípačky) – k vyndávání hřebů a štípání drátu



Kleště (kombinačky)- k pevnému uchopení či přeštípnutí drátů.



Šroubováky – k utahování šroubů či vrutů.

Vyzkoušejte si


Vyzkoušejte si práci s nějakým z uvedených nástrojů, zeptejte se svého hostitele na to jak, proč a kdy dané
nástroje používá.



Vyhledejte videa o používání daného nástroje na Youtube, zkuste najít informace o různých typech daného nástroje,
jeho historii atp. Můžete například zkusit najít informace o konání společného kosení či dožínkové slavnosti.



Po práci nástroje vždy očistěte (je-li potřeba i nabruste), ukliďte je na jejich místo.



Vyfotografujte zajímavé místní nástroje, přidejte je na webové stránky LLOOF spolu s komentářem, názvem, údaji
o historii nástroje a způsobu jeho použití



Vytvořte popis ručního nástroje využívaného na dané farmě pro Wikipedii.

Napříč Evropou
V Evropě najdete obrovské množství různých podob, typů a tvarů základního ručního nářadí jako
jsou motyky, rýče a hrábě. Konkrétní místní podoba daného nástroje se pomalu vyvíjela po
generace farmářů, kovářů a nástrojářů tak, aby nejlépe odpovídala místním zemědělským
postupům, typu půdy a podnebí.

WWOOF
Každý WWOOF hostitelský farmář bude vlastnit širokou škálu ručního nářadí. Mnohé mohlo být
používáno již několika generacemi zemědělců. Jistě si zaslouží obdiv pro řemeslnou dovednost, se
kterou bylo navrženo a vyrobeno.

Organizace - odkazy v angličtině
Old garden tools virtuální muzeum starých nástrojů

Videa – odkazy na videa v angličtině
The ABC of Hand tools) ABC ručního nářadí, film ze 60. let, 30min
Farm Hack - Forging hand tools ), Dokument o kování plecího nástroje, 7min

Odkazy na www stránky – v angličtině
Agricultural hand tools in emergencies, FAO – popisy ručního nářadí a způsobů jeho užití
Testing of hand tools and non motorized machines – další informace o ručním nářadí
Antique farm tools – virtuální muzeum starobylých nástrojů

Schopnosti a dovednosti
 Práce se sekerou
 Používání mačety
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 Řezání obloukovou pilou
 Sekání srpem
 Kosení kosou
 Používání velkých zahradních nůžek
 Práce se zahradnickými nůžkami
 Práce s vidlemi
 Práce s kydacími či rycími vidlemi
 Práce s rýčem – rytí
 Práce s lopatou
 Práce s motykou
 Práce s plečkou
 Práce s hráběmi
 Práce se sečkou – řádkování, setí
 Výsadba sazenic, přesazování
 Použití zatloukače kůlů
 Použití venkovního koštěte
 Používání kuchyňských nožů
 Broušení a údržba ručního nářadí
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Stavby z hlíny, kamene, dřeva a slámy
Úvod
Ekostavby (ekologické nebo přírodní stavby) zahrnují jak samotný proces vzniku tak výsledné
struktury. Jedná se o moderní architektonickou formu permakulturního designu, Ekostavby jsou
navrženy tak, aby tvořily a udržovaly vzájemně prospěšné vazby se všemi prvky okolního prostředí.
Tzv. zelené nebo trvale udržitelné stavby tvoří odlišný koncept, u kterého je hlavním cílem pouze
minimalizovat negativní dopad stavby na životní prostředí. V tomto textu se zaměříme na materiály
používané v ekologickém stavitelství, protože právě s nimi přijdou dobrovolníci do styku spíše než s
technologicky pokročilými systémy využití obnovitelných zdrojů energie. Klíčovým prvkem
ekologického stavitelství na farmách je i udržitelné hospodaření s vodními zdroji.

Pozadí – kontext
Klíčové prvky
Přírodní materiály – V ekologickém stavitelství se obvykle používají materiály jako jsou dřevo, jíl,
písek, sláma, kameny a vápno. Kterýkoli z těchto materiálů může být dostupný přímo na pozemku
nebo v jeho nejbližším okolí.
Recyklované materiály – Staré dveře, okna, okapy, ale také recyklované stavební materiály jako
například suť, cihly, trámy, případně staré pneumatiky a pod.
Místní materiály – Čím kratší je vzdálenost potřebná k transportu na místo stavby, tím nižší uhlíková
stopa.
Nízkoenergetické materiály – Přednost mají materiály při jejichž výrobě a použití bylo spotřebováno
minimum energie. Například cement a pálené cihly, jejichž výroba je energeticky náročná a přispívá
ke znečištění životního prostředí a tvorbě skleníkových plynů, jsou využívány v omezené míře.
Stavba svépomocí – Využití lokální, nekvalifikované pracovní síly, často ve formě dobrovolníků,
omezuje potřebu transportu osob a tím snižuje uhlíkovou stopu, finanční náklady a nabízí těm, kdo
se podílejí na stavbě, nabytí sebevědomí a zkušeností.

Vyzkoušejte si
Zvolte si příklad konkrétní ekostavby a nakreslete schéma zahrnující vstupy, procesy a výstupy založené na těchto pěti
klíčových elementech.

Dřevo
Dřevo je jedním z nejstarších a nejvšestrannějších trvale udržitelných stavebních materiálů.
Představuje náš nejcennější obnovitelný zdroj a jeho využití ve stavebnictví ovlivňuje životní
prostředí způsobem, který není na první pohled zřejmý. Efektivní využití dřeva při ekostavbách
napomáhá udržování zdravých lesů, které zbavují ovzduší skleníkových plynů a čistí pitnou vodu.
Dřevo není pouze mnohostranným konstrukčním materiálem, jeho stavební využití také snižuje
postup klimatických změn, protože jde o fixaci obsaženého uhlíku na celou dobu, po kterou stavba
stojí. Slabinou, ohrožující životnost stavby je nicméně jeho náchylnost k poškození vlhkostí a
postupnému rozkladu.
Kulatina se používá k vytváření konstrukcí, které mohou být vyplněny hlínou nebo dřevem.
Stavební dřevo v podobě trámů se využívá k vytváření nosných konstrukcí. Tradiční konstrukce
sestávají z těžkého opracovaného dřeva s pravoúhlým řezem spojeného velkými dřevěnými kolíky.
Při stavbě zdí může být použit tzv. cordwood, polena ze dřeva zbaveného kůry, kladená na sebe a
spojená maltou nebo cobem (směsí jílu, písku a slámy).
Z proutí (lískového nebo jasanového) lze splétat konstrukce vyplněné cobem.
Šindele jsou jedním z původních přírodních střešních materiálů, společně s došky a kameny. Jde o
nepromokavé dřevěné tašky používané k vnějšímu obložení budov.

Hlína


Hlína představuje jeden z nejstarších stavebních materiálů a v přírodním stavitelství hraje
zásadní roli. Má mnoho výhod:



je ekonomicky výhodná a práce s ní je energeticky a technologicky nenáročná, má nízké
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nároky na údržbu


malá spotřeba vody je výhodou v suchých oblastech



má dobré stavební vlastnosti, k jejich vylepšení není potřeba velké množství přísad



lze snadno recyklovat a práce s ní je snadná a příjemná



při správném postupu izoluje, zvláště v teplém podnebí



neprodukuje žádné škodlivé emise



snižuje hluk



je nehořlavá

Stavění z hlíny vyžaduje nicméně vklad v podobě času a fyzické práce. Hliněné stavby také nepříliš
dobře izolují.
Dusaná hlína (rammed earth) – Má dlouholetou tradici a v mnoha oblastech se používá dodnes.
Princip spočívá v kompresi přirozeně vlhké a měkké hlíny do připravené formy, po jejímž vyschnutí
a odstranění bednění vzniká hliněná stěna. Jde o nejmasivnější formu hliněné stavby. Zdivo z
dusané hlíny je nosné (až do výšky čtyř podlaží) a nevyžaduje tedy dodatečnou podporu dalším
materiálem, což snižuje výsledné stavební náklady. Hlína se postupně přidává a udusává do
připraveného bednění podobně jako v případě klasického litého betonu. Hlínu lze obdobným
způsobem tvarovat do menších forem a výsledné stavební bloky stavět na sebe.
Nepálené cihly (adobe) – Jeden z nejstarších stavebních postupů využívající směs jílu, písku a vody.
Ke zpevnění se často využívá sekaná sláma nebo podobný vláknitý materiál. Výsledná směs se
klade do forem a nechá vyschnout do libovolného tvaru, obvykle ve formě cihel, které jsou
používány jako klasické pálené cihly.
Cob – Jde o samotnou směs jílu, písku, slámy a hlíny. Při stavbě se nepoužívá žádné bednění, cihly
ani dřevěné konstrukce, materiál se postupně klade od země ve vrstvách, které se nechávají
postupně vysychat. Stavění z cobu představuje nejjednodušší a nejlevnější techniku přírodní stavby.
Cob je nehořlavý a velmi všestranný a tvárný, lze jej snadno formovat do esteticky přitažlivých
struktur. Často se využívá ve stavbě venkovních pecí na chléb a pizzu.
Pytle s hlínou (earthbags) – Při této technice se na sebe kladou pytle z polypropylenu nebo
přírodních vláken plněné zeminou. Lze jí využít ke stavbě základů a zdí.

Slaměné balíky
Mohou být buď nosné, nebo se používají jako výplň dřevěných nosných konstrukcí. Poprvé je
využívali v 19. století farmáři na americkém středozápadě, pro které byl jediným dostupným
stavebním materiálem odpad z vlastní produkce obilí. Celé nebo porcované balíky se kladou na
sebe střídavě jako cihly. Stavbu lze doplnit recyklovanými trámy, dveřmi a okny. Jednou z hlavních
výhod slaměných staveb jsou lepší izolační vlastnosti oproti cihlám či betonu a tedy i nižší náklady
na vytápění a snížení emisí oxidu uhličitého. Stejně jako ostatní přírodní materiály je sláma lokálně
dostupná a po použití snadno rozložitelná.

Zapuštěné stavby
Jsou stavby stavěné zcela nebo částečně pod zemí. Podzemní stavby poskytují výhody v největším
objemu tepelné masy, nízkých tepelných ztrátách a stabilní vnitřní teplotě vzduchu. V případě
částečně zapuštěných zemělodí se často využívají různé recyklované materiály (pneumatiky,
plastové lahve, hliníkové plechovky), hliněné omítky, masivní dřevěné trámy a velká okna na jižní
straně budovy.

Pasivní design
Budova je orientována ke slunci způsobem, který zajišťuje pasivní větrání a akumulaci tepla v
tepelné mase použitého stavebního materiálu. Okna, zdi a podlahy jsou navrženy tak, aby
zachycovaly, ukládaly a vyzařovaly solární energii v podobě tepla v zimě a odpuzovaly teplo v létě.
Klíčem k dobrému pasivnímu designu je využití místního klimatu na základě důkladné analýzy
podmínek na konkrétním pozemku. Pasivní design pracuje s umístěním oken, s jejich velikostí a
typem, tepelnou izolací, tepelnou masou a stínem. Nejsnáze lze principy pasivního designu využít u
novostaveb, lze je ale aplikovat i při úpravě a přestavbě již existujících budov.
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Hospodaření s vodou
Sběr dešťové vody – Místo toho, aby se dešťová voda nechala odtéci do země, zachycuje se
(většinou ze střešních ploch) a ukládá (obvykle v podzemních nádržích) pro její pozdější využití na
pozemku. Dešťová voda může být využita k zalévání a zavlažování, napájení hospodářských zvířat,
po patřičné úpravě slouží i v domácnosti a ve vytápěcích systémech. Na mnoha místech se sebraná
voda pouze odvádí do hlubokých nádrží s možností následného prosaku do podloží.
Kompostovací záchody – Suché záchody, ve kterých se lidské výměšky kompostují nebo
kontrolovaně rozkládají za přístupu vzduchu. Při jejich použití se obvykle spotřebuje minimální nebo
žádné množství vody a jsou vhodnou alternativou splachovacích záchodů.
Filtrace odpadové vody – K odstranění nečistot z tzv. šedé vody se využívají kořenové čističky,
inspirované přirozeně se vyskytujícími biotopy povodňových oblastí, mokřin a ústí řek. Jde o fázi
přirozené sukcese mezi kolonizací otevřených vodních ploch rákosem a jejich konečnou přeměnou v
souš.

Praxe
Recyklovatelné a odolné materiály – Zvolte stavební materiály, které jsou trvanlivé a pocházejí z
obnovitelných, recyklovatelných a nevyčerpatelných zdrojů. Při správné dlouhodobé strategii je
potenciálně možné obnovitelné zdroje jako je stavební dřevo nebo nevyčerpatelné zdroje jako hlína
využívat trvale. Při stavbě lidských obydlí a výrobě stavebních materiálů je spotřebováno mnoho
energie a lidské práce, pokud tedy použitý materiál vydrží déle nebo může být použit vícekrát,
náklady spojené se stavbou i dopad na životní prostředí se tímto snižují.
Nízkoenergetické materiály – Dávejte přednost materiálům, které nepřispívají k environmentální
krizi náročností na výrobu, transport, instalaci, demolici a likvidaci. Při výběru stavebního materiálu
berte v potaz celý jeho životní cyklus – od jeho původní podoby a způsobu vzniku až po fázi
konečného rozkladu. U některých materiálů, relativně neškodných při každodenním použití,
představují jejich energeticky náročná výroba nebo nároky na přepravu značnou zátěž pro životní
prostředí. Další materiály představují riziko v podobě uvolňování škodlivých látek při demolici
stavby nebo kumulace v přírodě nerozložitelného odpadu.
Minimalizace odpadu při stavbě – Vyhněte se stavebních materiálů dodávaných v nadbytečných a
dále nevyužitelných obalech, podporujte znovuvyužití a recyklaci odpadových materiálů.
Projektování s ohledem na standardizované rozměry dostupných staveních materiálů ušetří práci a
odpad v podobě odřezků dřeva. Cihly a podobné materiály lze přepravovat bez nepotřebných
obalů. Přebytky mohou být vráceny a znovu využity. Lepší než demolice je rozebrání na jednotlivé
komponenty, které tak mohou být zčásti znova použity a zčásti zrecyklovány.
Úspora prostoru – Navrhujte stavby efektivně a s využitím víceúčelových prostorů. Mnoho
moderních rodinných domů místem nešetří. Menší, prostší obydlí nevyžaduje na stavbu tolik
materiálu a zabírá méně prostoru v krajině. Snáze se vytápí, chladí a uklízí. Dobrý design
minimalizuje meziprostory určené pouze k přesunu a hlavní místnosti projektuje tak, že je lze využít
zároveň pro několik účelů, bez ztráty pocitu volného prostoru.
Místní zdroje – Plánujte umístění stavby s ohledem na snížení potřeby mechanizovaného transportu
a pro delší přepravu používejte obnovitelné zdroje paliva. Spotřebu fosilních paliv lze značně snížit,
pokud je možné většinu potřeb obyvatel stavby naplnit v nejbližším okolí. Potřebu přepravy na delší
vzdálenosti pravděpodobně nelze zcela eliminovat, takže je dobré pro snížení dopadu na životní
prostředí stavět v místě s dobrou dostupností veřejnou a nákladní dopravou využívající obnovitelné
zdroje paliva.
Vodní cyklus – Zapracujte do projektu efektivní využití dostupné vody a řešení odtoku srážkové a
odpadní vody tak, abyste se zcela obešli bez závislosti na dodávce vody ze sítě. To zahrnuje čerpání
vody z místního zdroje, její zachycování a nakonec i její návrat do ekosystému, ze kterého vzešla.
Účinný management vodního cyklu zajišťuje, že přítok i odtok vody odpovídá přirozeným
možnostem daného místa. Čištění vody a nakládání s odpadní vodou má napodobovat přirozené
procesy.
Kvalita vody – Obnovte, případně zlepšete kvalitu vody, kterou vracíte zpět do přirozeného oběhu.
Používejte pouze netoxické čistící prostředky a prostředky osobní hygieny. Použitou vodu vracejte
do ekosystému vyčištěnou a zchlazenou tak, aby mohla pokračovat v přirozeném koloběhu bez
ztráty kvality.
Plánujte pro celý pozemek – Navrhněte dům i jeho okolí s ohledem na maximalizaci produkce
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vlastních potravin s použitím permakulturních principů a zároveň s ohledem na potřeby divoké
fauny a flory. Zdravý a udržitelný život nekončí za zdmi domu, nýbrž zahrnuje i jeho okolí včetně
vodního zdroje. Alespoň částečná potravinová soběstačnost zaručuje větší odolnost v nepříznivých
obdobích, a snižuje dopad cestování za účelem nákupu potravin a zásob. Permakulturní principy
jsou příkladem zdravého a udržitelného způsobu života a využití krajiny.

Napříč Evropou
V Evropě se setkáme s širokým spektrem tradičních stavebních materiálů. Na severu a v hustěji
zalesněných oblastech jako je Rakousko převažují dřevostavby, zatímco na sušším jihu stavby z
hlíny a podobných materiálů. Došky a kámen dominují v kopcovitých a hornatých oblastech. Design
staveb je v celé Evropě regulován státními a regionálními nařízeními a zákony, a to zvláště s
ohledem na vzhled, dopad na sousední obyvatele či bezpečnost. Stále více také i s ohledem na
dopad stavby na životní prostředí.

WWOOF
Mnoho hostitelských farem využívá přírodní materiály při stavbě ekostaveb, zvlášť komunitní
projekty a ekovesnice. Dobrovolníci jsou často do těchto staveb zapojováni, protože jde o činnost
náročnou na lidskou práci. Mohou se tak podílet třeba na vzniku kompostovacích záchodů, dláždění,
zdí, vápenných omítek, hliněných pecí, stodol, kůlen, jednoduchých obydlí pro dobrovolníky a pod.

Organizace
Low Impact Living Initiative
The Building Biology and Ecology
CAT
Earth building UK and Ireland
Permaculturist magazine
Frequently Asked Questions about green building
Sustainable Building Association
Forest Stewardship Council
GreenSpec
Green Building Forum

Sítě
Permies – Homesteading and permaculture forum
Natural homes - natural building workshops, volunteers and ecovillage start-ups
Global Ecovillage Network

Videa
Living with the land part 2 - Natural building (6 mins.)
Building cordwood (3 mins.)
Introducing roundwood timber framing (2 mins.)
Reciprocal frame roof - Living in the future series (15 mins.)
Houses of straw - the rediscovery of strawbale building (6 mins.)

Odkazy
Information guide to straw bale building
Straw bale – An introduction to low-impact building materials
Straw works – Straw bale building
Roof shingles
Building with earth
Building with rammed earth
Earth building - Learning across Europe Pathways to clay
Easy guide to ecobuilding – Design,build and live with the environment
Designing homes for climate change
Timber as a sustainable building material
Get rugged – Self-build made simple
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How to build a cob oven
Build your own earth oven
Earthbag building

Schopnosti a dovednosti


Truhlářství



Tesařství



Kamenictví



Stavění z hlíny



Stavění ze slámy



Stavění ze dřeva



Stavění šindelových střech



Stavění doškových střech



Hliněné a vápenné omítky



Malba
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Práce s druhými lidmi
Úvod
Proč pracovat dohromady? Společná pomoc je bezesporu stará jako lidská rasa., jako počáteční
stadium malých komunitních společností, jež jsou společné pro lidskou společnost již od starověku.
Od počátku lidstva, daleko před vynálezem zemědělství, kdy se lidé živili jako sběrači, kteří
směňovali práci a zdroje ve prospěch společnosti a jednotlivců. V Evropě bylo zemědělství po
několik tisíc let až po poslední jednu nebo dvě předchozí generace, velice náročné na pracovní sílu.
Spoléhalo na rolníky, obvykle celé rodiny a jejich přátele, kteří pracovali dohromady. Avšak
intenzivní mechanizace nahradila týmovou práci na většině evropských farmách. Mnoho lidí, kteří
nyní bydlí na venkově, ve skutečnosti pracují a studují v blízkých městech. Oproti tomu ekologické
zemědělství je náročné na pracovní sílu, a tak je potřeba, aby si rodinní příslušníci, sousedé a
dobrovolníci vzájemně vypomáhali
Vzdělávací systém a univerzitní studia jsou založená na individuálním přístupu. Toto je hlavně proto,
že učitelé a školitelé si musí být jisti tím, že práce odevzdaná studenty, za kterou obdrží svou
kvalifikaci, je jejich vlastním výtvorem. Na druhou stranu schopnost práce ve skupině je vysoce
ceněná zaměstnavateli. Tyto tendence k individualismu (někdo by mohl říct, že spíše kapitalistické,
než socialistické) pak dále pokračují v našich životech, kariéře, komunitách a pracovních místech.
Dovednosti v oblasti mezilidských vztahů, jako jsou schopnosti pracovat v týmu nebo skupině,
stejně tak jako hodnoty spojované se spoluprací a soudržností společnosti jsou rozhodující pro
opatrující a dlouhodobě udržitelnou společnost.

Pozadí – kontext
Toto téma popisuje několik možností, podle kterých jsou komunity a jejich místní farmáři propojeni
dohromady a využívají společné výhody.

Komunitně podporované zemědělství (KPZ)
Komunitně podporované zemědělství je ve skutečnosti honosný název pro jednoduchou věc.
Komunity jakékoliv velikosti se finančně zavážou podporovat místní farmáře. Toto pomáhá
komunitám se přímo spojit s místními farmáři a poskytovat výhody pro obě dvě strany.
KPZ je partnerství mezi farmou a spotřebitelem, kde zisky a benefit farmářské produkce jsou
sdílené. Partnerství mezi výrobcem/ spotřebitelem je založené na vzájemném osobním kontaktu a
důvěře, bez žádných zprostředkovatelů a hierarchie.
Farmář finančně profituje z výhod bezpečného trhu poskytovaném zákazníky a členy KPZ, kteří se
často fyzicky podílí na práci, anebo poskytují své dovednosti. Členové obdrží podíl na produkci z
farmy, obnoví své spojení se zemí a dokonce se mohou i zapojit do pěstování jejich vlastního jídla.
Všechny zmíněné jednotky hrají roli v produkci lokálních potravin a kultuře, která pomáhá vytvořit a
udržovat jejich místní komunitu.
Systém KPZ se vyvinul v šedesátých letech ve Švýcarsku a Japonsku, kde se spotřebitelé zajímali o
bezpečné potraviny a farmáři zároveň hledali jisté odbytiště pro jejich produkty, a tak vzniklo
spojení v ekonomickém partnerství. V Evropě může být okolo 4000 KPZ farmářů a okolo 400000
KPZ spotřebitelů.
Cíle KPZ


Zajištění zásoby určitého produktu (například ovoce a zeleniny) nebo poskytování specifické
formy zemědělství (například ekologické anebo biodinamické)



Zajištění finanční životaschopnosti pro farmáře (předplacení produkce a přímého odbytu
produktů)



Rozvíjení vztahů mezi farmářem/spotřebitelem a přímý kontakt spotřebitele s farmářskými
produkty, kde reklamní tváří produktů je přímo konkrétní farmář



Propagování konzumace lokálních sezónních produktů, a tím pádem i zvýšení místní,
regionální a národní bezpečnosti potravin



Seznámení dětí s farmařením a místními potravinami



Poskytování bezpečného prostředí pro osoby se speciálními potřebami



Propagování hospodaření šetrného k životnímu prostředí



Vzdělávání nových farmářů a zavádění etického způsobu hospodaření
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Rysy KPZ


Partnerství – KPZ je založené na partnerství, obvykle definovaném jako smlouva mezi
spotřebitelem a producentem. Tato smlouva je charakterizovaná jako závazek k
vzájemnému zásobování. (penězi a potravinami) po časově ohraničené období.



Lokální umístění – KPZ zosobňují aktivní přístup k zapojení do místní ekonomiky. Místní
výrobci by měli být dobře zapojení do lokální infrastruktury, tím pádem prospívat místní
komunitě, která je bude podporovat.



Solidarita – KPZ jsou založené na solidaritě mezi výrobci a místními podporujícími
skupinami, tento vztah zahrnuje sdílení rizik a výhod zdravé produkce, jež je přizpůsobená
přirozenému rytmu ročních období, zároveň respektuje životní prostředí , přírodní a kulturní
dědictví a zdraví.



Férový přístup – členové KPZ platí dopředu dostatečnou a férovou cenu, aby umožnili
farmářům a jejich rodinám žít důstojným způsobem.

Přínosy KPZ
Místním komunitám:


Spotřebitelé mají k sehnání čerstvé potraviny od známého místního zdroje



Potraviny putují ke spotřebiteli menší vzdálenost, je zapotřebí méně obalů



Více pracovních míst v místě bydliště, zpracování, spotřeba a obrat peněz v lokálním
měřítku



Poskytování vzdělání v oblasti pestré stravy



Rozvoj udržitelného hospodaření

Pro farmáře:


Zlepšení jistých příjmů a také zlepšení plánování odbytu



Vyšší a poctivější obrat pro produkty



Lepší zapojení do místní komunity



Možnost lépe reagovat na potřeby spotřebitelů



Zapojení dobrovolnické práce a plánování

do budoucna

Sociální zemědělství – green care, pečovatelské farmaření...
Znaky
Sociální farmaření jakkoli nazývané, je druh hospodaření, které používá zemědělské zázemí k
poskytování sociální nebo vzdělávací péče pro zranitelné skupiny lidí. To zahrnuje zapojení
znevýhodněných skupin do výrobních aktivit k povzbuzení jejich rehabilitace, sociální inkluze a
zaměstnatelnosti, jakož i poskytování péče na farmě. Opatrující farmaření využívá půdu jako
možnost terapie a tréninku. Je to partnerství mezi farmáři, pečovateli a znevýhodněnými lidmi.
Přínosy
Sociální hospodaření nabízí znevýhodněným lidem (mající intelektuální nebo fyzický handicap, pro
bývalé vojáky, vězně, atd.) možnost se zapojit do smysluplných a produktivních aktivit, dokáže
ocenit a zaměřit se na jejich potenciál a schopnosti. Jejich aktivity mají mnoho společného s rysy
placeného zaměstnání (např.: denní rutina, sociální interakce, rozvoj dovedností, více možností,
placení za odvedenou práci). Lidé se specifickými potřebami, vlivem zapojení do užitečných aktivit
si mohou rozvinout smysl vlastní identity a nové dovednosti, také zakusit, co to obnáší být
zahradník či pracovník na farmě. Také znovu získají pocit naplnění, sebevědomí a důstojnosti. Navíc
aktivní zapojení do zdravého přírodního prostředí má pozitivní vliv na jejich zdraví a celkový stav.
Sociální farmy - social farming, green care


Poskytují celou anebo část farmy



Poskytují zdravotní, sociální anebo vzdělávací služby pro znevýhodněné skupiny obyvatel



Poskytují kontrolovaný, strukturovaný program aktivit spojených s farmařením

Mnoho farem s opatrovatelskou péčí se zaměřuje na ekologické zemědělství. Jeden z důvodů by
mohla být poptávka po extenzivní manuální práci při přímého kontaktu s rostlinami a zvířaty na
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farmě v průběhu procesu ekologického hospodaření. Jiná příčina by mohlo být zaměření na místní
trh, neboť spotřebitelé z okolí farmy si rádi koupí místní a trvale udržitelnou potravinu.
Existuje mnoho farem, jež poskytují opatrující péči, a kde práce na farmě je součástí terapeutického
procesu. Nicméně poskytování zemědělské produkce pro trh by také mohlo přispět k osobnímu
ozdravnému procesu a/nebo pocitu spokojenosti. V závislosti na zaměření farmy, činnosti, které
farma nabízí, by mohly záležet na typu znevýhodněné skupiny lidí, cílu farmy anebo dostupným
zemědělským postupům na farmě. Některé farmy poskytující pečovatelskou péči slouží také jako
útulky pro týraná a zanedbávaná zvířata.


Terapie prostřednictvím práce na zahradě je definovaná jako zapojení osoby do práce na
zahradě a aktivit spojenými s rostlinami, pod vedením vyškoleného terapeuta, který sleduje
dosáhnutí specifických terapeutických cílů. Terapeuté pracující ve specifickém prostředí
zahradnictví jsou speciálně vzdělaní členové rehabilitačních týmů, kteří spojují účastníky
pracovního procesu v zahradnictví, od propagace po prodej produktů, jakožto prostředku k
pozitivní změně v jejich životě.

Městské farmy


Městské farmy jsou environmentální a zemědělské projekty, fungující v rámci udržitelného
způsobu života, kde se mohou děti, mladí lidé a dospělí vzdělávat o městském a
venkovském prostředí a jeho vztahy s rostlinami a zvířaty, o důležitosti ročních období a
jejich vzájemném prolínání. Městské farmy seznamují návštěvníky se zvířaty, přírodou,
jejich vzájemnými vztahy s prostředím. Svých cílů dosahují prostřednictvím nabídky
speciálních aktivit, jako je předávání praktických dovedností v praxi a předávání informací,
také slouží jako místo ke vzájemnému potkávání, poskytovatel rekreačních aktivit a terapie
se zvířaty.

Kommunitní zahrady


Komunitní zahrady poskytují určitý kus půdy za účelem společného pěstování pro určitou
skupinou lidí. Komunitní zahrady poskytují čerstvou produkci a rostliny, stejně jako
uspokojivou práci, zlepšení sousedských vztahů, komunitní smýšlení a spojení se svým
životním prostředím. Jsou veřejně činné v oblasti vlastnictví, dostupnosti a managementu,
často bývají součástí místní samosprávy, nebo místní nevládní organizace. Můžou
zahrnovat velkou škálu přístupů a být zapojené do městských sítí, jako například – „guerilla
gardening, Incredible Edible Network, Abundance Network, European Urban Gardens
Otesha project, a Transition Towns Network”.

Mezinárodní komunity
Mezinárodní komunity často fungují jako ekologické zahrady nebo farmy. Příklady takovýchto
komunit jsou ekovesnice, sdílené domy, sdílení půdy, komuny se sdílenými příjmy, studentské
kooperace, spirituální komunity a mnohé další projekty, kde lidé žijí pohromadě a v rámci předem
určených společných pravidel. Společnost pro mezinárodní komunity (the Fellowship for Intentional
Community)je nezisková organizace odhodlaná k šíření kultury sdílení. Jejím přesvědčením je
skutečnost, že mezinárodní komunity jsou průkopníky trvale udržitelného života, osobní a kulturní
transformace a mírové sociální evoluce.

Družstva
Mnoho ekologických farem jsou součástí družstev, které mají právní strukturu, jejich členové, spolu
spolupracují. Zásady fungování družstva jsou následující:


dobrovolné a otevřené členství – možnost členství pro všechny bez ohledu na jejich zázemí,
znalosti či zkušenosti



demokratická kontrola členství – společné rozhodování, definování cílů a poslání družstva a
jejich společná kontrola, autonomie a nezávislost, bezpečné prostředí, které stimuluje vývoj,
inciativu a zvažuje společně rizika



vzdělávání, trénink a informace – jsou zapotřebí, aby se dosáhlo společných cílů a ostatní
členové by o tom byli informování prostřednictvím respektující komunikace



starost o komunitu – zajímat se o vývoj místní komunity, přilehlé prostředí a/nebo region

Praxe
V kontextu práce na farmě, dobrý tým má jednak dobrou schopnost spolupracovat, druhak
schopnost týmové práce. Dovednost spolupracovat může být popsána jako porozumění tomu, jak
pracovat efektivně s druhými lidmi a rovný přístup ke společným záměrům a cílům.
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Mít společnou vizi – souhlasit, co je potřeba udělat, co jsou priority, jaká práce se potřebuje
udělat. Například psát si list úkolů s přibližným časovým rozvrhem a informovat se
vzájemně o pokrocích.



Zájmy týmu by měly být důležitější než zájmy jednotlivců, například dokončení práce do
konce dne, protože počasí by se mohlo změnit.



Usnést se na způsobu rozhodování a vznášení připomínek za vhodných podmínek, např.: u
jídla, na konci nebo začátku dne, respektování názoru druhých v týmu. Některé komunity
používají usnesení vzájemné dohody jako rozhodovacího procesu. To může být časově
náročné, protože vyžaduje sdílení stanoviska u všech členů.



Zahrnout do týmu lidi o různých fyzických schopnostech, například ti, kteří mohou
zvládnout rozličné úkoly, obzvláště fyzicky náročnou práci, jako je práce za vysokých teplot,
úkoly s vyšším rizikem zranění



Rozhodovací proces by měl dávat všem rovnou šanci se zúčastnit. Důležité je se ujistit, že
se nikdo necítí stranou, či podceněn, např.: kontrolovat a připomínat lidem na konci dne,
střídání směn,

sdílení zodpovědnosti.

Dobrá týmová práce také zahrnuje dobré komunikační schopnosti i v oblasti mezilidských vztahů


Říci si o to, co potřebuješ, požádat o vysvětlení, požádat o pomoc, o svolení



Odpovídat na otázky a akceptovat “ne” jako odpověď, umění naslouchat



Konstruktivní kritika, akceptovat kritiku a důsledky



Pamatovat si a používat jména lidí, vzít v potaz, že ostatní by mohli mluvit jiným jazykem



Chválit, nikoliv shazovat



Dodržování zásad; změn v rozhodování; vhodné vyjádření nesouhlasu



Vhodné získání pozornosti,

používání uměřeného tónu hlasu

Vyzkoušejte si
Týmová práce – jestli pracuješ na farmě s velkou skupinou rozličných lidí (např.: velká rodinná farma, rozličné rodiny,
mezinárodní komunita, ostatní dobrovolníci) následuj nějaké příklady dobré týmové práce z předchozího textu. Použij své
zápisky v diáři, nebo zápisník na farmě, abys objevil, jak lidé spolupracují. Zkontroluj, jestli jsi schopen použít své vlastní
schopnosti v souladu se schopnostmi zmíněnými v textu

Vyzkoušejte si
Život v komunitě – Práce s druhými lidmi a sdílení každodenního života na farmě požaduje dobré organizaci komunitního
života. Jaký je plán pro život a společnou práci u tebe na farmě? Jestli chceš, nakresli diagram postupu práce nebo
myšlenkovou mapu. Některé farmy mají pevně daný rámec fungovaní, jiné jsou více spontánní. Jestli máš více zkušeností s
dobrovolnictvím na různých farmách, jak bys je porovnal? Jaké jsou výhody a nevýhody, na které jsi během dobrovolnictví
narazil?

WWOOF
Je mnoho způsobů, jak mohou dobrovolníci zažít týmovou práci na ekologických farmách – skrze
velké mezinárodní komunity, komunitně podporované farmy, opatrující a sociální farmy a široká
škála městských či příměstských farem a komunitních zahrad. Vztah dobrovolníka s hostitelskou
farmou, dalšími pracovníky, dobrovolníky a širší rodinou farmáře může být náročná na schopnosti
práce v týmu.
Mnoho WWOOF hostitelských farem je řízeno pouze jednou rodinou. V tomto případě nejsou často
daná žádná specifická pravidla, každý člen rodiny ví, jaké má úkoly. Po příchodu dobrovolníka
(WWOOFera) se každý musí přizpůsobit. To znamená, že dobrovolník musí respektovat pravidla
rodiny. Na druhou stranu, rodina musí akceptovat pocity a zvyky dobrovolníka. Což pokaždé nemusí
být zrovna jednoduchý vztah.

Organizace
Care farming UK
European Federation of City Farms
Farming for Health – Community of Practice
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Cooperatives Europe
Mappe di Facilitazione
Instituto de Facilitaciòn y Cambio-Europa

Sítě
URGENCI Network
CSA UK Network
Fellowship for Intentional Community
Global Ecovillage Network
Rete Italiana Villaggi Ecologici
Transition Towns Network
Transition Towns - Italy

Videa
Non Violent Communication (10 mins.)
Chagfoods Community Supported Agriculture (CSA), Chagford, Devon (12 mins.)
Community Supported Agriculture (CSA) - Dragon Orchard, Herefordshire (8 mins.)
Swillington Organic Farm : Pig and Chicken CSA (9 mins.)
Mappe di Facilitazione
Instituto de Facilitaciòn y Cambio-Europa

Sítě
URGENCI Network
CSA UK Network
Fellowship for Intentional Community
Global Ecovillage Network
Rete Italiana Villaggi Ecologici
Transition Towns Network
Transition Towns - Italy

Videa
Non Violent Communication (10 mins.)
Chagfoods Community Supported Agriculture (CSA), Chagford, Devon (12 mins.)
Community Supported Agriculture (CSA) - Dragon Orchard, Herefordshire (8 mins.)
Swillington Organic Farm : Pig and Chicken CSA (9 mins.)
Making Local Food Work: OrganicLea (4 mins.)
Buy Local - A Look at Community Supported Agriculture (11 mins.)
Social Farming in the UK (4 mins.)
Organic Lea (3 mins.)
Care farming UK (6 mins.)
Growing Well (4 mins.)

Odkazy
European handbook on community supported agriculture - sharing experiences
Cultivating Co-operatives
Food Co-ops Toolkit
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Community Supported Agriculture
A share in the harvest - An action manual for community supported agriculture
Cooperative farming - Frameworks for farming together
Local Harvest – A Multi-Farm CSA Handbook
Supporting policies for Social Farming in Europe
Farming and care across Europe
Care farming: Defining the ‘offer’ in England
Non Violent Communication
Ecological communication
Consensus handbook

Schopnosti a dovednosti


Kooperace



Zapojení



Práce v týmu



Vyjednávání



Komunikace



Vedení a následování
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Založení malé farmy nebo zpracovatelského podniku
Úvod
Trend návratu k půdě je čím dál tím silnější – začít pracovat na praktické, na půdě založené kariéře.
Vynikající způsob jak zjistit víc o jednotlivých typech ekologického zemědělství a zpracovatelských
podnicích je podívat se na hostitelské farmy. Na konci textu taky naleznete několik sítí, kteří se
zaměřují na budoucí farmáře. Rozhodnutí co pěstovat a jak to prodávat jsou prvními kroky při
zakládání farmářského podniku.
Malí farmáři (sedláci?) vždy byli základním kamenem zemědělství Evropské Unie. Hrají důležitou roli
jak v produkci a udržení venkovského života – podporují venkovskou zaměstnanost a přispívají k
regionálnímu ekonomickému rozvoji. Jsou vysoce důležití pro produkci místních potravin, zvláště pro
produkci místních specialit a zajišťují důležité sociální, kulturní a ekologické služby stejně jako
zajišťování životnosti místních venkovských komunit.
V posledních letech je malým farmám věnována zvýšená pozornost v rámci politické debaty, která
rozeznala jejich roli ve venkovských oblastech a potřebu na zlepšení jejich ekonomických a
sociálních podmínek v dobách strukturálních změn v zemědělském sektoru směřující k méně a
větším farmám. Malé farmy stále ještě zemědělství dominují v rozvojových a přechodových zemích
a proto jejich role nemůže být ignorována.

Pozadí – kontext
Příležitosti
Bioprodukce je jedním z mála rostoucích trhů v potravinářství a zemědělství. Jeho růst je způsoben
poptávkou zákazníků. Nejvyšší poptávka je po ovoci a zelenině, ale následuje je daleko širší
sortiment výrobků, jako jsou cereálie, mléčné výrobky, maso a zpracované potraviny. Průzkumy trhu
po Evropě i po celém světě ukazují ohromný potenciál pro expanzi bioprodukce.

Podnikatelské možnosti
Podniky zaměřené na ekoligcké zemědělství mohou být založeny ve velmi malém měřítku, na
částečný úvazek. Bez přístupu k pozemkům je možné založit zpracovatelský podnik sklizených
plodin nebo zvířat z místních farem – například výroba zavařenin nebo ovocných moštů.
Alternativou k podnikání je samozásobitelství, které nepotřebuje žádnou podporu, pomoc nebo
interakci pro přežití. Jedná se tedy o typ osobní nebo kolektivní autonomie. I dnes existují
společenství, která pokračují ve svém samozásobitelství a nikdy se nevzdaly tradičních způsobů
sběru potravin a jejich výroby a z jejich postupů se můžou poučit všechny zemědělské podniky.
Nabízíme postup jak vybudovat ekologický podnik od malého až po veliký, z práce na částečný
úvazek po plný úvazek, od podniku založeného na sklizni plodin po směsnou rostlinou a živočišnou
výrobu a od producenta-spotřebitele po hlavně producenta. Marketing, obchodní prvek,, může být
zaveden k jakékoliv fázi, ale s postupující komplexností a rizikem. Družstevní nebo komunitní prvek
je také možno uplatnit v jakékoliv fázi. Zahradnictví spíše než podnik založený na živočišné
produkci bude velmi pravděpodobně pro začátek nejjednodušší, nejméně časově náročný a
nejméně riskantní.


Malá soukromá nebo komunitní zahrada (< 50 m2)



zahrada na pozemcích každoročně pronajímaných od místních úřadů (50 – 500 m2)



tržní zeleninová a ovocná zahrada (500 – 5000 m2)



smíšená malá farma tj. zelenina, ovoce, drůbež, prasata (5000 – 50000 m2)



Smíšená farma tj. s obilovinami, luštěninami, ovcemi, kozami (50000 m2 nebo 5 ha +)

Velikost není nutně jediným definičním ukazatelem těchto rozdílných typů držení půdy. Další
možnosti mohou zahrnovat využití extenzivních obecních pozemků (vlastněných samosprávou nebo
státem). Což by například mohlo zahrnovat pastevectví se stádem ovcí nebo koz nebo agrolesnictví
s ovocnými stromy a lesními produkty.

Překážky pro nové farmáře
Existuje několik překážek pro mladé farmáře a nové zájemce:


Věk – zemědělská pracovní síla je nejstarší ze všech odvětví v Evropě. Pouze 3% farmářů v
EU jsou mladší 35 let, a průměrný věk je 58 let – a stále stárne.
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Pozemky – Nájem pozemků je ohromnou výzvou pro mladé farmáře. Jakožto osoba, která
chce začít podnikat jako svou první kariéru, typicky nemá hotovost na nákup vlastních
pozemků. Trvalý tlak na farmáře je „staňte se velkými nebo přestaňte farmařit“.



Kapitál – kapitálové náklady pozemků, zvířat a zařízení pro zahájení podnikání jsou základní
překážkou pro mladé farmáře a nové zájemce. Také snižující se příjmy jsou globálním
problémem coby výsledku globalizace a volného trhu.

Podnikání
Soukromé podnikání je klíčovým faktorem pro přežití malých ekologických farem ve stále se měnící
a stále více komplexní globální ekonomice. Podnikatel je osoba, která produkuje pro trh.


Podnikatel je odhodlaný a kreativní vůdce, který stále hledá možnosti jak vylepšit a rozšířit
své podnikání.



Podnikatel rád podstoupí promyšlené riziko a přijme odpovědnost jak za zisk tak za ztrátu.



Podnikatel je náruživě odevzdán růstu svého podnikání a trvale hledá nové příležitosti.



Podnikatel vždy hledá lepší a efektivnější a ziskové způsoby jak věci dělat. Podnikatelé jsou
také inovátoři.

Skupinové podnikání
Někteří malý farmáři jsou ve větším bezpečí pokud pracují společně s dalšími ve skupině. Tito
farmáři mají podobné cíle a úkoly a jsou ochotní sdílet užitek i riziko. Vlastnictví a vedení podniku je
sdíleno mezi členy skupiny. Takový podnik je možno založit jako družstvo.

Charakteristiky farmáře-podnikatele


Učení se prací pod tlakem od vlastníků/držitelů podílů, experimentováním při řešení
problémů, využívání příležitostí a učení se od konkurentů



Nepravidelná práce a značné množství pracovních hodin, kvůli pokrytí požadavků



Propojování rodinného a podnikatelského života



Samostatné rozhodování o podniku a vztahu k rodině



Řízení a kontrolování co má být uděláno, kdy a v jakém pořadí



Práce samostatně a mnohdy v osamocení



Vyrovnávání se se širokou škálou manažerských a každodenních úkolů



Život v nejistotě



Riskování osobních statků a bezpečnosti



Vysoká míra zodpovědnosti a vysoké riziko neúspěchu



Život v nemožnosti řídit akce vlastníků/podílníku, na kterých úspěch podnikání závisí



Rozvíjení důvěry a vytváření aliancí s jinými vlastníky/podílníky, v případě, že existuje
společný zájem



propojování úspěch podnikání s místními partnerstvími a sociálním statusem

Dovednosti a znalosti
Existuje rozdíl mezi managementem obchodní farmy a podnikáním. Management obchodní farmy je
o lepším plánování, zavádění, řízení a kontrole rizik. Podnikání je o pohledu vpřed – o identifikaci
příležitostí, vytváření vize, jak firma poroste, inovacích a riskování.
Farmáři potřebují znalosti ze všech klíčových oblastí faremního managementu – plánování,
implementace (zavádění do praxe) a řízení/kontrola. Také musí mít informace o prvovýrobě, sklizni,
zpracování, velkoobchodním prodeji a maloobchodním prodeji a o surovinových vstupech,
finančních službách, dopravě, balení, propagaci a poradenství.


Podnikatelské dovednosti – Pro farmáře-podnikatele je devět klíčových dovednosti:
iniciativa, ambice, řešení problémů se zaměřením na výsledek, kreativní myšlení, riskování,
flexibilita a adaptabilita, dovednosti v mezilidských vztazích, tvorba sítí a připravenost se
učit. S těmito dovednosti budou mít farmáři větší šanci konkurovat v novém prostředí a
vytvářet zisk díky využití nových tržních příležitostí. Tyto dovednosti je možno získat díky
praxi, zkušenostem a školení.
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Technické dovednosti – Podnikající farmáři musí zároveň s tím, že jsou podnikatelé, být
vynikající farmáři. Což zahrnuje technické dovednosti zvláště ve třech oblastech: řízení
vstupů, výroby a marketingu.



Manažerské dovednosti – Podnikatelské a technické dovednosti je potřeba doplnit
manažerskými dovednostmi užitými pro diagnostiku, plánování, organizování, vedení a
řízení/kontrola. Farmář-podnikatel užívá tyto dovednosti ve všech klíčových oblastech
faremního podnikání: řízení vstupů, výroby a marketingu.



Integrační dovednosti – úspěch farmáře-podnikatele závisí na jeho/její
kombinovat podnikatelské, technické a manažerské dovednosti v praxi.

schopnosti

Klíčové hodnoty
Následující kompetence jsou klíčové pro milujícího, trvale udržitelného ekologického farmáře,
kterému lidé důvěřují, a který chce se zaměstnanci, dobrovolníky a spotřebiteli budovat trvale
udržitelný vztah.


Důvěryhodnost – Stojí za to věřit a důvěřovat mu. To zahrnuje i takové hodnoty jako je
integrita, dodržování slibů, věrnost, odpovědnost a spolehlivost. Činy jsou konzistentní se
slovy.



Pravdomluvnost – čestný a pravdivý ve všech obchodních jednání.



Respekt – ohled na důstojnost, hodnotu, nezávislost a základní rovnost všech lidí. Zacházení
s lidmi s úctou, služností a vlídností. Tolerance k ostatním.



Zodpovědnost – Uznávat a provádět povinnosti pro ostatní i sebe. Sebedisciplína a
zodpovědnost za své činy.



Spravedlnost – Rozhodování na základě odpovídajících faktorů. Nestrannost, předcházení
konfliktům zájmů. Rozumnost a konzistence. Fair play jednání.



Starostlivost – úcta k životní pohodě ostatních. Vlídnost, soucit, ohleduplnost, nesobeckost
a laskavost.



Sociální zodpovědnost – Uznání a žití podle komunitních a sociálních závazků. Dodržování
zákonů. Plnění svého podílu. Přispívání na zlepšování společnosti.

Strategie pro zvýšení příjmu
Farmář-podnikatel může zvýšit svůj zisk a vytvořit hodnotu za pomoci několika rozdílných strategií.
Jako jsou:


Diverzifikace – tj. Vrhnout se na agroturismus



Nižší náklady – tj. Omezení zpracování půdy, úspora osiva



Zvětšení velikosti podniku – tj. Pronajmout si více pozemků



Přidat hodnotu k podniku – tj. Zpracovávat plodiny



Specializace – tj. Pěstovat a prodávat více luštěnin



Odlišit produkt – tj. Dávat recepty a básně s produkty



Integrace – tj. Spojit se se sousedy do družstva

Praxe
Plánování rozvoje ekologického zemědělského podniku
Vyzkoušejte si
Pokud jen trochu uvažujete o tom, že byste začali hospodařit, pak se pokuste odpovědět na některé z těchto otázek:


Proč chcete hospodařit?
Pro trvale udržitelnou domácnost zvýšením potravinové soběstačnosti a nezávislosti
Pro farmu/výrobu jídla/zpracovnu jako způsob výdělku na živobytí
Výhradně pro domácí spotřebu s výjimečnými přebytky. Pokud přebytek vznikne, prodáme je na trhu, ale
to je velmi vzácná situace.
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Většinou pro domácí potřebu, ale se záměrem prodávat přebytky na trhu.
Částečně pro prodej a částečně pro domácí spotřebu.
Výhradně pro prodej.


Jaké máte příjmové cíle pro farmu?
Možná v prvním roce budete jen chtít vyjít šul nul:-)) Alternativně budete potřebovat vydělat dostatek
peněz, abyste mohli pracovat pouze na částečný úvazek, doplňkový příjem k zaměstnání na plný úvazek
nebo budete potřebovat aby farma zajistila Váš kompletní příjem.



Jaké jsou Vaše zdroje a jaké dovednosti máte?
Vaše silné a slabé stránky se doplňují s dalšími osobami, které by mohli hospodařit s Vámi?
Potřebujete další školení/vzdělání?
Potřebujete své plány vylepšit nebo vymyslet alternativy?



Jaké jsou Vaše osobní zdroje?
Jasná představa o cíli
Schopnost a touha udržet osobní/profesionální spojení s potenciálními zákazníky, financovateli, a
poskytovateli služeb
Finanční krytí nebo zdroje
Manažerské dovednosti (vedli jste firmu/obchod v minulosti?)
Mechanické/konstrukční/údržbářské dovednosti
Přístup v pozemkům (ať už vlastním nebo pronajatým)
Přístup k vybavení (ať už vlastnímu nebo půjčenému)



Jaké máte zkušenosti jako výrobci?
Zahradnická zkušenost – odpovídající regionu, ve kterém se Vaše farma nachází
Zkušenosti z farmy
Zkušenosti s domácími zvířaty
Zkušenosti s provozem zařízení



Jaké jsou Vaše osobní preference?
Mám rád/a tvrdou práci
Rád/a riskuji
Jsem dobrý/á v řešení problémů
Mám rád venkovní život naplnění fyzickou prací
Rád/a pracuji sám/sama
Rád /a pracuji s partnery
Má stávající práce a životní styl je flexibilní



Jak vyhodnocujete jednotlivé dostupné umístění/pozemky?
Kvalita půdy (tj. Odtokové charakteristiky, topografie, textura a množství organického materiálu)
Délka pěstebné sezóny
Dostupnost a přístup k vodě na zavlažování
Uspořádání farmy pro skladování, prodej a mytí
Přístup na hlavní silnice
Předchozí užívání – úrodnost půdy, kvalita vody a odpady na pozemku
Minimální tlak divoké zvěře



Jaký je tržní potenciál místní komunity?
Místní populace (v dosahu 1 hodiny)
relativní příjmová hladina této populace
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Přístup na blízké farmářské trhy, potravinářská družstva, k jiným pěstitelům, restauracím, a obchodům s
přírodními potravinami
Přístup na velkoobchodní trhy (v dojezdu do 1 hodiny)
Možná bílá místa na trhu (tj. Bio, samosběr, speciální plodiny/zvířata)
Vaše věrnost kvalitě produkce a spokojenosti zákazníků


Jaká je infrastrukturní a informační podpora?
Dostupnost a kvalita extra pracovní síly
Výše místních majetkových daní
Zemědělské zónování
Blízkost prodejců faremního vybavení, agentů, veterinářů, opraven vybavení, zpracovatelů apod.
Aktivita místních pěstitelských sítí/ organizací
Potenciální podpora blízkých farmářů a sousedů



Jaké jsou dostupné a chybějící zdroje?
Půda ke koupi nebo pronájmu – oblast, omezení, ohledy na životní prostředí, vhodné plodiny a zvířata
Kapitál v podobě půjček nebo větších částek – dostupné investice, potenciální návratnost na časové ose
Infrastruktura pro bydlení, skladování – tj. Studny, stodoly, kůlny, oplocení – bezpečné, použitelné,
opravitelné
Vybavení jako je ruční nářadí a stroje – tj. nástroje na zpracování půdy a tesařské nářadí, rotavátor,
traktor, motorová pila
Informace a podpora – dostupné školení, marketing výrobků, legislativa, služby poskytované příbuznými
národními a mezinárodními organizacemi, registrace, členství, licence a regulace, farmářské techniky,
marketing faremních výrobků, faremní legislativa, zdroje prostředků jako je například program EU
LEADER



Jakému typu farmy dáváte přednost?
Plodiny anebo zvířata
Domácí spotřeba anebo spotřeba u zákazníka
Specializovaná produkce nebo všeobecná



Jaký je návrh a plán staveb a pozemků pro první rok?
Sledujte, navrhněte a zaznamenejte – permakulturní systém
Zvažte minimalizaci zpracování půdy – bezorebný systém
Plánujte rozmanitost a osevní postup
Budujte úrodnost půdy za použití leguminóz
Recyklujte výstupy a odpady



Jaký je Váš podnikatelský plán ( zvláště pokud potřebujete půjčku, financování, partery nebo trh)
Hlavní produkt – prvoprodukce nebo zpracovaný výrobek?
Jiné možné zdroje výdělku včetně turistiky, řemesel?
Nějaká přidaná hodnota?
Kdo bude Vaší produkci kupovat?
Jakou cenu Vaši zákazníci zaplatí?
Kolik můžete vyrobit/ zásobovat?
Kolik stojí výroba jedné jednotky produkce?
Kolik peněz potřebujete do začátku na zahájení podnikání?:

Napříč Evropou
Počet malých farem v Evropské unii trvale klesá, jak se pracovní síla přesunuje ze zemědělství, čímž
uvolňuje zemědělské pozemky volné pro konsolidaci. Nicméně i napříč EU jsou velké rozdíly a
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kontrasty ve struktuře farem. Mnoho farem, menším než 2 ha, může být charakterizováno jako
polovýdělkové farmy, což znamená, že více než 50% jejich výstupů je v nich i zkonzumováno.

WWOOF
WWOOF hostitelé provozují velikou škálu faremních podniků – od malých po velké, od částečných
úvazků až po celodenní práci, od farem zaměřených na plodiny po směsné plodino-živočišné, od
výrobce-spotřebitel v jednom až po primárně výrobce. Některé jsou založeny na mezinárodních
komunitách nebo ekovesnicích, jiné na velkých rodinných farmách. Takže je zde obrovský výběr pro
potenciální dobrovolníky, kteří se chtějí naučit něco o založení, plánování, managementu a
přizpůsobování podniku.

Sítě
Groundspring Networking
Greenhorns
AgriCultures Network
WWOOF
Enterprise Europe Network
European Network for Rural Development (ENRD)

Videa
Future farmers in Europe - A compilations of films from "Future farmers in the spotlight" (7 min s.)
Future farmers in the spotlight - films (13 profiles - each about 5 mins.)
AgriCultures videos
What is social entrepreneurship? (2 mins.)

Odkazy
Guidebook for beginning farmers
Entrepreneurship in farming – 5 Farm management extension guide
PR and Marketing toolkit, Organic Centre Wales
Setting up an organic buying group
Evaluating a farm enterprise
Farm diversification / rural business start up opportunities
European Small Business Portal
The organic business guide – Developing sustainable value chains with smallholders
Feeding the future - Small and medium scale agroecological farmers can address the agricultural
challenges of the twenty-first century
Tools to enhance family farming: Opportunities and limits
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