Co je komunitou
podporované
zemědělství?

Nestačí nakupovat
na farmářském trhu?
na
Pospíšilovi , Vysoči

Je to partnerství mezi drobným zemědělcem
a skupinou zákazníků. Obě strany se dohodnou na
spolupráci, protože ví, že drobné zemědělství je
důležité pro venkov i krajinu, a chtějí, aby se mu
dařilo. Skupina zákazníků (třeba 30, ale i 300
rodin) si u zemědělce předplatí jeho produkty na
celou sezónu a probere s ním, co a jak bude pěstovat a vyrábět – zeleninu, mléčné výrobky, maso.
Zemědělec pak zákazníkům potraviny dodává
pravidelně na určené místo.

Co tím získám?
Jako zákazník
Budu mít přístup ke kvalitním sezónním
potravinám přímo z farmy za dobrou cenu.
Budu osobně znát zemědělce, který pro mě
potraviny pěstuje.
Dobře investuji svoje peníze do podpory
drobného zemědělství šetrného k přírodě.

Jako zemědělec
Budu prodávat potraviny přímo místním
lidem.
Budu mít stálý okruh zákazníků a předem
zajištěný odbyt a příjem.
Budu víc komunikovat s lidmi a znát jejich
potřeby a názory.

To je určitě dobrá cesta. Zdaleka ne všichni zemědělci si však můžou dovolit trávit čas na trhu, hlavně ti
nejmenší. Na trhu navíc nemůžete ovlivnit osud
hospodářství ani jeho zemědělské praktiky.

Čas na organizaci?

Komunitou podporované zemědělství znamená pro
zemědělce ze začátku více komunikace se zákazníky
než prodej produktů do velkoobchodu. Jakmile si
však obě strany zvyknou, celý proces se zrychlí.
Umění spolupracovat se může navíc do budoucna
jenom hodit.

Rok v komunitou
podporovaném zemědělství
ZIMA

Veřejná akce, setkání zemědělce a potenciálních
zákazníků. S organizací mohou pomoct místní
sdružení a spolky. Představení farmy a jejího
rozpočtu – kolik bude stát jeden podíl.

JARO

Exkurze na farmu, vážní zájemci utvoří skupinu.
Na základě smlouvy zaplatí zemědělci na určité
období předem. Domluví se na odběrném místě
a organizaci.

LÉTO A PODZIM

Zelenina, mléčné výrobky, maso, pečivo či cokoliv dalšího putuje z farmy do domácností. Skupina spolu komunikuje, může třeba zorganizovat
dobrovolnický den na farmě.

Co když nebude úroda?

Ke komunitou podporovanému zemědělství toto
riziko patří, ale drobný zemědělec díky podpoře
členů nemusí zkrachovat kvůli neúrodě. Další se v
takovém případě odvíjí od společné domluvy se
skupinou. Ve skutečnosti se stává spíš to, že se
něčeho urodí míň a něčeho víc.

icko

Šelongovi , Kopřivn

V Česku existuje téměř 20 000 soukromých
zemědělců. Jejich počet klesá, protože jim
stávající systém zaměřený na velkovýrobu
velmi znesnadňuje podnikání.

Podporujme svého
sedláka.
Zaslouží si to.

vá,
Martina Filipo ko
ic
Českobudějov

Kde už to funguje?
Kdo mi poradí?
Francouzi jsou gurmáni.

Od roku 2001 tu vzniklo 1500 partnerství farmářů
a zákazníků v hnutí za udržení drobného zemědělství.

Američané mají zkušenosti.

Komunitou podporované zemědělství tu funguje od
80. let 20 stol. jako model výhodný pro menší
farmáře, dnes ve více než 5000 skupinách.

V Japonsku to celé začalo.

V 60. letech 20. stol. se sdružily místní ženy
k nákupu z farem, aby se vyhnuly průmyslově
vyráběným potravinám.

Velká Británie je komunitní.

V posledních deseti letech tu založili několik stovek
komunitou podporovaných farem, které někdy
vlastní sami členové.

V ČR už existuje prvních 6 skupin.

A další neustále vznikají.
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Výhodné pro drobné
Ideální pro ty,
zemědělce
kteří chtějí místní
a kvalitní potraviny

