Ovocnáři, zapojte se s námi do většího využití
ekologicky zaměřených pěstebních technologií ovoce.
BioSad je občanské sdružení, jehož cílem je podpora ekologického pěstování ovoce
v České republice a podpora využití alternativních prostředků ochrany rostlin v IP.
Sdružení bylo registrováno Ministerstvem vnitra ke dni 6.11.2010.
Vzniklo při spolupráci na řešení problémů biologické ochrany ovocných dřevin, zejména
jabloní, mezi pracovníky VÚRV Praha-Ruzyně, VŠÚO Holovousy a Biocont Laboratory.
Letošní výborné výsledky v našich pokusech a perspektiva dotažení kompletního systému
ochrany, zejména jádrovin, nás povzbudily k další společné aktivitě, ke které chceme využít i
možnosti tohoto sdružení.
České ekologické ovocnářství má obrovský potenciál a na trhu je poptávka po kvalitním bioovoci domácí produkce. Ekologičtí ovocnáři se však potýkají s nedostatkem technologických
znalostí a zkušeností a omezeným přístupem k prostředkům na ochranu a výživu rostlin.
Ovocnáři v režimu IP by pak uvítali nové prostředky, které by mohli začlenit do ochranných
strategií. Jednoznačným trendem na světovém trhu ovoce dnes je snižování reziduí.
Cílem sdružení BioSad je:
- vývoj a testování technologií v ochraně rostlin, získávání zahraničních zkušeností.
- vytvoření funkčního systému poradenství, uplatnění modelů prognózy chorob
- rozšiřování spektra prostředků vhodných pro ekologicky zaměřené systémy pěstování
- efektivní uplatňování šetrných postupů ochrany v IP
- využití nových metod ochrany jakou součásti antirezistentních strategií v IP
- vzdělávání a školení ovocnářů
K dosažení těchto cílů chceme využívat zejména zdrojů z evropských fondů a dalších
možností financování veřejného sektoru.
Naším záměrem není jakkoli suplovat práci Ovocnářské unie, svazu Pro-Bio či jiných
profesních organizací. Chceme se zaměřit na řešení technických problémů v pěstování ovoce,
zejména ochraně rostlin.
Staňte se členy sdružení BioSad a sami ovlivňujte jeho činnost a směřování.
Ustavující valná hromada se bude konat dne 7.12.2010 v Modřicích u Brna po skončení
semináře pro ovocnáře.
Více informací získáte na www.biosad.cz , nebo kontaktujete členy přípravného výboru.
Přihláška ke členství ve sdružení BioSad je v příloze.
Členové přípravného výboru sdružení BioSad:
Martin Bagar, Biocont Laboratory, Brno, 603 155 208, bagar@biocont.cz
Radek Vávra, VŠÚO Holovousy, 737 603 151, rvavra@seznam.cz
Vladan Falta, VÚRV Praha-Ruzyně, 733 131 114, vladan.falta@seznam.cz

Se srdečným pozdravem
Martin Bagar

