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Program rozvoje venkova
BIO AKADEMIE 2011
Člověk v zemědělské krajině
Projekt Ekozemědělci přírodě
Sluňákovské semináře
Podporujme svého sedláka

TÉMATA:



Rámec – Program rozvoje venkova
Stávající PRV ČR pro období 2007 – 2013 původně neměl změnu klimatu 
stanovenou jako významnou prioritu. Přesto řada opatření stávajícího 
PRV změnu klimatu řeší

Mitigační opatření
Investičního charakteru

Skladování statkových hnojiv
Rekonstrukce zemědělských staveb
Investice do zpracování biomasy (odpadní i záměrně pěstované)

Opatření související s hospodařením s přírodními zdroji
Zalesňování zemědělské půdy
Pěstování rychle rostoucích dřevin
Zatravnění orné půdy
Pěstování meziplodin
Ekologické zemědělství
Ošetřování TTP – trvale podmáčené a rašelinné louky

Vzdělávací a informační opatření – nové výrobní metody a technologie



Rámec – Program rozvoje venkova
Adaptační opatření

Investičního charakteru
Pozemkové úpravy

Opatření související s hospodařením s přírodními zdroji
Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Návrhy pro nové období PRV – od roku 2014
Mitigační opatření

Bezorebné systémy nebo snížená orba
Zakládání pásů přírodní vegetace podél okrajů a v rozích polí
Používání vhodných aplikátorů kejdy
Optimalizace dusíkatého hnojení – leguminózy, osevní postup, 
přizpůsobení N hnojení aktuálnímu stavu půdy

Adaptační opatření
Obnova zemědělského výrobního potenciálu poškozeného přírodními 
katastrofami
Podpora pojištění proti škodám způsobeným negativními klimatickými 
jevy
Vodohospodářská a protierozní opatření



BIO AKADEMIE, Lednice 2011
Workshop Zemědělství a Strategie pro klimatickou změnu

Cíl – poskytnutí vstupních informací pro vypracování národních 
strategií pro zemědělství

Vědecká část
Politická část

4 klíčové otázky:
Jak v zemědělství propojit politiky zmírňování a adaptace a co si počít s 
tím, že v oblasti životního prostředí, hospodářství a sociální takové 
politiky znamenají „něco za něco“? Existuje takové dilema i mezi 
zmírňováním a adaptací, pokud jde o samotnou klimatickou změnu? 
Pokud ano, jaká dilemata to jsou a jak se dají omezit?
Jaké jsou nejvhodnější nástroje takových politik (např. řízení shora, 
opatření jdoucí od aktérů zdola, informační kampaně) k podpoře 
adaptace a mitigace v zemědělství?
Jak v národních zemědělských a klimatických strategiích zohlednit 
spotřebitele (konzumace masa, plýtvání potravinami)?
Čeho lze v zemědělství docílit, pokud jde o mitigaci a adaptaci, poměrně 
snadno, rychle, levně a se značnými dopady?



Člověk v zemědělské krajině
Pěstuje a chová

Rostliny
Odrůda, podmínky růstu

Zvířata 
Plemena, welfare 

Ovlivňuje 
Půdu a vodu

Úrodnost 
Ochrana proti erozi
Čistota vody a její zadržení v krajině

Krajinu
Rozmanitost rostlin a živočichů
Ráz krajiny 

Změny klimatu

Zpracovává a prodává
Pracovní příležitosti vč. navazujících aktivit (řemesla, jarmarky atd.)
Potravinová soběstačnost regionu



Ekozemědělci přírodě – s bio kvete rozmanitost
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj 
biodiverzity (MŠMT)
Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných 
agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny 
(MŽP)
"Využití luskovinoobilních směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a 
pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice"
Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin (MZe)
Vzdělávací činnost

Sluňákovské semináře
Publikační činnost

Zpravodaj Ekozemědělci přírodě
Zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů - překlad

Bioinstitut, institut pro ekologické zemědělství a 
udržitelný rozvoj krajiny:



cca 8000 ha
práce s jednotlivcijednotlivci



   
Poradenství

Faremní plány (plány šetrného hospodaření)
Aktuální poradenství

Společná setkání
Klub EKOZEMĚDĚLCI PŘÍRODĚ – síť farem přátelských k přírodě a 
krajině
Dny otevřených dveří
Exkurze, semináře, neformální setkání

Propagace 
Informační tabule
Propagační letáky

Ekozemědělci přírodě
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www.bioinstitut.cz  

http://www.bioinstitut.cz/
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