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Milí příznivci a přátelé Veselé biofarmy, 

od posledního únorového zpravodaje uteklo již půl roku! Každý zemědělec ví, že během jara a léta je nejvíc 

práce venku, takže proto ta dlouhá odmlka. Za tu dobu jsme se snažili naše představy, plány a projekty zase 

trochu posunout směrem kupředu a tímto bych vám představila, jak se nám to někde více, někde méně 

dařilo. I když je pravda, že nejvíc času nám letos zabralo zalévání, aby nám všechny nové výsadby neuschly. 

Je toho víc, co se nám nepodařilo doposud zvládnout, ale také toho není úplně málo, co jsme již udělali. 

I díky nové posile na farmě – Katce Navrátilové, která nám od června velice zdatně pomáhá. 
 

 

  NOVINKY Z VESELÉ BIOFARMY 

„Naše“ čaje – po úspěchu čaje Pohodář z bylin vypěstovaných v Hostěrádkách (v Sonnentoru je již zcela 

vyprodaný), plánujeme letos opět vyrobit čaj s trošku jiným složením bylin než je Pohodář, i když základ bude 

stejný: meduňka, měsíček, černý bez, chrpa. Tak uvidíme, zda bude chutnat i „Hostěrajda“(pracovní název )! 

Pole – letos máme pole na druhé straně vesnice a toto místo není tak zaplevelené jako vloni. Takže 

nebojujeme s plevely,  ale se suchem – v červenci nepršelo několik týdnů, takže naše dýně Hokkaido jsme museli 

stále zalévat. Brambor máme letos menší výměru, ale zato je obděláváme strojem  - zakoupili jsme starší nosič 

nářadí ERES a učíme se s ním pracovat. Část brambor (velmi ranou odrůdu Finku a ranou odrůdu Balatoni rosza) 

jsme již vyorali v polovině července, abychom je mohli prodávat na Bioslavnostech ve Starém Městě. A prodalo 

se vše – 200 kg. Také cukrová kukuřice vypadá na poli pěkně - opět díky zalévání.  

 

 
 

Výsadba vinohradu – vinohrad se nám podařilo vysadit koncem dubna a to hlavně díky přátelům a 

příznivcům naší biofarmy (viz. fotky na našem webu). Máme vysazeno 14 odrůd, převážně stolních, nejvíce pak 

rezistentní odrůdu Solaris. Nyní nás čeká vybudování vedení. 
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Zahrádka – na zahrádce pěstujeme běžnou zeleninu pro vaření na farmě – cibuli, mrkev, kopr, červenou 

řepu, celer, petržel, fazolky, rajčata, a také bylinky – libeček, bazalku, estragon, tymián, rozmarýn, yzop, 

saturejku, meduňku, mátu, echinaceu, měsíček. Nechybí ani květiny – mečíky, jiřiny, afrikány, astřičky. Jeden 

záhon jsme letos věnovali méně tradičním plodinám, jako je bér, čirok, laskavec, rosička, cizrna, lebeda, hrách 

Kapucín, koukol. Možná se do budoucna zaměříme právě na ukázkové pěstování těchto méně známých plodin, 

ale i běžných obilovin, které se pěstují na farmě. 
 

 
 

Rozkvetlá farma – na farmě i v jejím okolí můžeme od jara vidět kvetoucí stromy, keře, jarní cibuloviny 

na zahrádce, později pak rozkvetlé truhlíky na oknech, pnoucí fazole nebo nyní kvetoucí mečíky. Alespoň pak 

máme květiny do vázy a na výzdobu .  

Bylinky, sušárna – na poli sousedíme s bylinkami firmy Sonnentor. Letos je to opět oranžový měsíček, 

blankytně modrá chrpa, fialový sléz – základ pro náš nový čaj. Na jaře jsme ještě před prvním sušením stihli 

natřít podlahu sušárny veselou červenou barvou – kvalitní belgická barva tak zabrání prášení a snadněji se zde 

pak udržuje čistota.  

Výroba sirupů, likérů a marmelád – snažíme se zpracovat vše, co kolem nás roste a plodí. První 

byl bezinkový sirup, pak třešňová a meruňková marmeláda – palačinky ze špaldové mouky a s třešňovou 

marmeládou zde děláme pro každou návštěvu a jsou opravdu výborné! Máme naložený ořechový likér, 

chystáme se na bezinkový likér a bezinková povidla, začínají zrát švestky a mirabelky, pak budou jablka, ořechy,..  

Vše se využije na farmě nebo potěší někoho, kdo si nemá možnost sám něco vypěstovat. 

Škola EZ – praktický kurz ekologického zemědělství se nám zatím nepodařil rozjet, ale spolupracujeme při 

organizaci Školení pro ekologické pěstitele polních plodin a zeleniny s firmou Biocont Laboratory. První a třetí 

běh kurzu se uskuteční ve Velkých Hostěrádkách nyní v srpnu a pak v říjnu.  

Malá zemědělská ZOO – tento projekt se nám trochu opozdil. Na farmě jsou sice ovečky, „vlnitá“ 

prasata i 60 běžných čuníků, ale všichni jsou zatím v provizorních prostorách, kvůli přestavbě vepřína a také 

nedostavěným ohradám. Přestavba by měla být hotova během pár týdnů a pak se můžou začít stavět ohrady pro 

ovce, popř. pro další zvířata.  
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