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Exkurze na farmu - Agrospol Malý Bor, září 2021



Prozkoumali jsme farmu křížem krážem





Dodržujeme agrotechnické lhůty – sejeme ozimou 
pšenku na SŠZP Klatovy –snad něco vyroste?



Nejen že farmaříme, ale stávají se 
z nás také mediální hvězdy - první 

profi rozhovory do Českého rozhlasu 
Plzeň + ještě jsme objevili obří žížalu, 

to byla zábava



Listopad byl ve znamení agrometeorologie a  pranostik

Krásné babí léto v areálu botanické zahrady na SŠZP Klatovy



Připravujeme 
dohromady 
farmářský 
kalendář



Poznáváme 
obiloviny



Nejen pozváváme, ale také zpracováváme – meleme mouku, 
děláme ovesné vločky, učíme se o zpracování půdy



Stále listopad a 
tentokráte 
ovocné téma 



I zranění bylo, ale všichni přežili ve 
zdraví :o)

Moštujeme, krájíme, sušíme… a to vše pod dohledem 
odborníka až Výzkumného ovocnářského ústavu z dalekých 
Holovous



Konec listopadu – zkoušíme si pekařské řemeslo

Nejlepší možné zakončení tématu obiloviny a jejich zpracování



To byla opravdu dobrota…tentokrát na nás dohlížela paní 
mistrová z Centra odborného výcviku při SŠZP Klatovy –
Eva Sedláčková   



I na cukroví je 
vidět, že chodí 
více farmářů 
než farmářek



Konec semestru ve 
znamení včel s výrobou 
ozdob z včelího vosku 
s Dr. Ing. Pavlem 
Čermákem, členem 
včelího hospodářství 
VÚRV



Nový semestr 
začímáme 
s reklamou a 
marketingem, 
Aneb učíme se, 
jak prodat naší 
produkci

Ing. Hana Urbancová a Ing. Vendula Prjachová z České akademie 
zemědělských věd



Začínáme s hydroponií
+ zase tradiční dotaz - snad nám něco vyroste : o)



Z Agritecu Šumperk nám k tomu 
poslali krásné ukázky lnu a konopí 

(semínka, rostliny, zpracované vlákno 
i naučnou literaturu)

Únor 2022 – technické plodiny, trochu oříšek, ale 
zvládli jsme to



Pokračujeme 
hospodářskými 
zvířaty a 
zpracováním mléka



Mléko, ocet, citron, sůl a čerstvý sýr a mozzarella byly 
na světě



Správný farmář se 
musí vyznat nejen ve 
výrobě, ale  také ve 
značení výrobků, a 
tak zkoumáme obaly 
a k tomu trochu 
degustujeme



Březen – těšíme se 
na jaro s bylinkami a 
výrobou vlastních 
výrobků s Věrkou 
Dvořákovou 
(Přírodní zahrada 
U malíře)



Precizní zemědělsví

Pod taktovkou Výzkumného  ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v 
Praze-Ruzyni



Drony, senzory a spousty dalších vychytávek pro 
moderní farmáře



Až z dalekého Havlíčkova Brodu nás 
navštívil sám pan ředitel 

z Výzkumného ústavu 
bramborářského a přivezl s sebou 
spousty ukázek a vzorků brambor

Duben – opravdu brambory od A do Z (sázíme i sejeme, 
degustujeme, poznáváme všelijaké odrůdy brambor



Konečně je hezky 
a může ven, 
prostě ideál na 
téma lesy a 
dřeviny

s Ing. Pavlou Vrabcovou, Ph.D. z Lesnické a dřevařské fakulty ČZU



Probrali jsme i 
netradiční zvířata 
na farmě – že by 
šneci? Ano a pan 
Studnička ze 
šnečí farmy ve 
Strážově



Květen a další návštěva na farmě – tentokráte na Ekofarmě 
Sřivánek

Paní Pyšková nás pustila všude, a tak jsme viděli chov drůbeže, 
označování vajec a také spousty dalších hospodářských zvířat



Viděli jsme slepice, oslíka, 
koně, kozy, krávy…



Farmář se musí starat o svou farmu po 
celý rok, nejen sít a sklízet, ale také 

zalévat, plít...každý to ovšem pojal po 
svém :o), ještě že mám během roku 

pomohu budoucí zahradníci ze SŠZP a 
jejich hodná paní mistrová paní Radová, 

alespoň v to tajně doufáme : o)

Poslední lekce – pečujeme s láskou o naše výpěstky na 
SŠZP Klatovy



Jarní osení, brambory, saláty, pšenice, 
len, to bude úrodička 

A ještě poslední slide – ono nám to skutečně všechno 
roste : o)



Děkujeme všem, kteří se na DZA po celý rok podíleli, personálně, 
materiálně a finančně. Díky Vám jsme si užili spousty zábavy,  získali 
mnoho znalostí a snad se nám podaří spoluvychovat nějakého nového 
farmáře. 

Střední škola

zemědělská a potravinářská


