
Zahájení ve Fytosu
V parných letních dnech 17. – 
19. července se vypravila skupi-
na ovocnářů z Moravy a Čech 
a dalších odborníků na pozná-
vací cestu na jih Německa. 
Zájezd se uskutečnil pod 
záštitou občanského sdružení 
Biosad ve spolupráci s firmami 
Voen a Biofa. Cílem cesty, 
kterou zorganizoval a připravil 
Radek Vávra,  byla návštěva 
ovocnářských podniků v okolí 
Bodamského jezera. Program 
byl věnován jak podnikům 
hospodařícím ekologicky, tak 
i těm v integrovaném režimu. 
První zastávka v brzkých ran-
ních hodinách byla v ovocných 
a okrasných školkách Fytos v 
Plzni. Činnost a produkci školky 
nám představil Ing. Pavel 
Voráček, který nás zavedl také 
do výsadeb a seznámil s na-
bízenou odrůdovou skladbou 
ovocných dřevin. V sortimentu 
slivoní vyzdvihl odrůdu ´Ha-
ganta´, která velikostí plodů us-
pokojí požadavky obchodníků. 
Zároveň dosahuje také vysoké 
cukernatosti, což umožňuje 
její zpracování na destiláty. 
Mezi třešněmi pak vyzdvi-
hoval odrůdu Grace Star®. Ing. 
Voráček také poznamenal, že 
je zájem i o stromky v kvalitě 
bio a to zejména ze strany 
německých ovocnářů. Z to-
hoto pohledu je pak zajímavá 
odrůda jabloně ´Admiral´, která 
se vyznačuje především poly-
genní rezistencí vůči strupo-
vitosti a zároveň má plody s 
dobrou skladovatelností.

Ovocnářská oblast, kterou jsme 
navštívili, se nachází v jižním Ba-

vorsku podél severního pobřeží Bo-
damského jezera. Vodní plocha o délce 
63 km a maximální šířce 14 km patří k 
největším alpským jezerům. Hloubka 
nejnižšího bodu na dně jezera dosahuje 
více než 250 m a jeho hladina kopíruje 
vrstevnici 395 m n.m.  Jezero je záso-
beno především vodou z Rýnu a slouží 
jako významný zdroj pitné vody, která 
je čerpána z hloubky 80 m. Vodní plo-
cha příznivě ovlivňuje počasí v širokém 

okolí a ve spojení s blízkostí Alp kra-
jina poskytuje vhodné podmínky 
pro pěstování plodin náročných 
na příjem vláhy a stabilní klima. 
Srážkové úhrny činí více než 1000 
mm a méně obvyklé bývají pozdní 
mrazy.  Kromě širokého spektra ovoce 
obhospodařovanou krajinu zpestřují 
vinice, chmelnice, kukuřičná políčka 
a další plodiny. Region, ostatně jako 
další obdobné oblasti v Německu a 
sousedících alpských zemích,  působí 
charakteristickou pohodou a har-
monií, jež vyplývá z nenásilného 
skloubení zemědělství  s přírodou a 
životem obyvatel.  Výprava k Boden-
see stojí za to!

Okolí Bodamského jezera není jen 
turistickým rájem, ale je i  

prosperující ovocnářskou oblastí
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Ovocnářská  farma Haug: 1400 mm 
srážek, peronospora a 30 zásahů 
proti strupovitosti.  1-1,2 EUR za 

kg biojablek

Claudius nás nejprve zve na 
krátkou procházku po jeho vino-
hradech a sadech. Jeho vino-
hrad je druhý nejvýše položený 
v Německu a sahá až do 500 
m.n.m. Zásadní pro pěstování 

révy, ale také ovoce, je roční 
srážkový úhrn, který činní 1400 
mm. Claudius pěstuje převážně 
odrůdy tolerantní na Perono-
sporu, ale má také klasické 
odrůdy jako je Müller Thurgau 
a Pinot Noir. Postřiky proti 
této chorobě dělá na citlivých 
odrůdách v období do květu 
preventivně vždy před každým 
deštěm. Během květu pak 
každých 4- 6 dnů. Problém má 
také s plísní šedou (Botrytis), 
jejíž výskyt omezuje otevíráním 

hroznů, kdy odstraní zhruba 
1/3 hroznu. Pomáhá také 3 
fázová sklizeň. Někdy používá 
postřik, kdy využívá vodní 
sklo. V rámci zelených prací 
dělá mechanicky osečkování 
a ostatní zelené práce pak 
3-4krát ručně. Víno pak Clau-
dius zobchoduje z 80 % v 
blízkém okolí. Přičemž větší 
podíl tvoří přímý prodej kon-
covým zákazníkům a asi 40 % 
produkce končí v restauracích 
a vinotékách.

Nejvýše položený vinohrad v Německu

Budoucnost mají rezistenty

Po prohlídce vinohradů jsme 
se přesunuli do sadů, kde 

rodina Haugových pěstuje 
poměrně pestrou směsici 
odrůd jako Jonagold, Elstar, 
Gala, Fuji a Pinova. Nechybí 
však ani rezistentní odrůdy 
jako Topaz, Santana, Natura. 
Celkově sady žádají zhruba 30 
ošetření proti strupovitosti; 
na rezistentních odrůdách o 

10 postřiků méně. V době před 
květem používá preventivně 
měď a po dešti aplikuje 
polysulfid vápenatý, po odkvětu  
zejména síru a kurativně VitiSan, 
případně tank-mix VitiSan + 
síra. Proti obaleči jablečnému je 
využívána metoda dezorientace 
doplněná viry (Madex). Obaleč 
zimolezový je taktéž řešen vi-
rovým přípravkem (Capex). 

Rodinná vinařsko-
ovocnářská farma 
Haug
Po několika hodinách 
strávených v autobuse jsme 
zastavili v rodinné firmě 
Haug ve vesnici Schönau na 
předměstí města Lindau. V 
malebné krajině okolo Bo-
damského jezera Claudius a 
Janine Haugovi pěstují na 7 
hektarech vinnou révu a na 
10 hektarech jabloně. Pod-
nik funguje od roku 2000 v 
režimu bio a je kontrolován 
německým svazem Bioland.

Návštěva farmy Haugových 
nemohla skončit jinak, než 

degustací vín :-) 

Jablka se prodávají výhradně 
přes obchodní řetězce. 
Farmářská cena biojablek je 
celý rok stabilní (1 – 1,2 EUR/
kg), naopak cena konvenčních 
jablek osciluje. Výraznější 
problém je s uplatněním méně 
známých rezistentních odrůd. 
Přesto například o Topaz byl v 
Německu v loňském roce velký 
zájem. 
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Zakrývací systémy omezují teplot-
ní výkyvy v průběhu dne a mohou 

zachránit úrodu před pozdními 
mrazy.

Nejprve jsme zavítali do 
třešní, které byly kompletně 
zastřešeny. Zakrývací síť je v 
horní části složená z několika 
fragmentů, které se překrývají. 
Díky tomu dochází k dobrému 
odvětrávání a navíc nedo-
chází k poškození při silném 
větru. V sadu pod zastřešením 
je ideální stabilní klima a je 
možné dosáhnout velmi vys-
oké kvality plodů. Především 
nedochází k výrazným teplot-
ním výkyvům v průběhu dne. 

Navíc na jaře může tento 
systém zachránit úrodu při 
výskytu mrazů. V této době 
je teplota pod sítěmi o 4 °C 
vyšší než venku. Zaujal nás 
také systém zapěstování 
stromů UFO. Tedy šikmo 
rostoucí hlavní osa a z ní 
vyrůstají pod úhlem 45° 
plodné výhony. Díky tomu 
nedochází k tak bujnému 
růstu a je možné uplatňovat i 
mechanizovaný řez. 

Stabilní klima umožňuje dosáhnout vysoké kvality plodů

Klíčem ke kvalitě je i manipulace po sklizni

Po prohlídce výsadeb jsme 
zavítali do skladu, kde se 

ovoce připravuje pro expedici. 
Sklizené třešně se ihned chladí 
ve vodní lázni po dobu 3 minut, 
kdy teplota vody se pohybuje 
okolo 1 °C. Díky tomu se s plo-
dy lépe manipuluje. Následuje 
ruční třídění do velikostních 
tříd 24-26, 26-28, 28-30 a nad 
30 mm. Ziskové jsou plody až 

od velikosti 28 mm. Letos se 
firmě daří prodávat tyto třešně 
za 3,7 EUR při kalibru 28 mm, a 
kalibr 30 mm prodávají za 4,7 
EUR. Navíc se očekává, že cena 
ještě o něco vzroste. 

Firma Voen
Druhý den exkurze byla první 
zastávka ve firmě Voen v 
obci Berg. Firma se zabývá 
vývojem a prodejem zakrý-
vacích systémů pro různé 
druhy ovocných dřevin. 
Přímo v sídle firmy je několik 
sadů, kde se pěstuje ovoce 
pod sítěmi a zastřešením. 
Majitel firmy pan Reinhard 
Vöhringer se zástupcem pro 
Českou republiku Tomášem 
Hyttnerem nás provedli po 
těchto výsadbách. Všechny 
sady má tato firma v inte-
grovaném režimu. 

Zakrývací systémy jsou 
poměrně nákladná 

záležitost, ale u některých 
ovocných druhů jsou efek-

tivní cestou k top kvalitě
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Výzkumné centrum KOB Baven-
dorf: v Německu není problém s tzv. 

“transferem” výsledků do praxe..

Stejně jako ve firmě Voen i v 
sadech KOB dosahují redukce 
růstu bujných odrůd systémem 
UFO. V době květu dělají také 
mechanickou probírku a tím 
dosahují dřívějšího zrání plodů. 
Další plodinou, kterou zkoušejí 
pěstovat pod zastřešením, jsou 
meruňky. Ty jsou pěstovány ve 
fóliovém tunelu, díky čemuž 
dosahují každoroční stabilní 
plodnosti. V další části návštěvy 
se nás ujal jiný pracovník KOB, 
Dr. Sasha Buchleiter, který nás 

provedl výsadbou jabloní. 
Zde na 18 ha řeší výzkumné 
úkoly zaměřené na ekologické 
pěstování. Základem práce je 
ověřování různých pěstebních 
technologií a odrůd v režimu 
ekologického zemědělství. 
Zároveň se stále snaží hledat 
nová vylepšení pěstební tech-
nologie, která by pěstování 
jabloní usnadnila. Podněty k 
tomu, co je potřeba zkoušet 
získávají přímo od pěstitelů 
a obchodníků s ovocem 

při každoročním setkání. 
Například pro podporu 
přirozených nepřátel škůdců 
vysazují na okraje řádků lísky 
a růžové keře a meziřadí a 
nevyužívané plochy osévají 
směskami kvetoucích bylin. 
Nově teď vysázeli sad, který 
slouží jako banka starých 
odrůd. Sasha také pozname-
nal, že velkým problémem 
zejména tradičních odrůd je 
strupovitost. 

Kromě třešní se pod fóliemi daří i meruňkám

Zakrývání omezuje strupovitost

Tradiční odrůdy potřebují 
každý rok 30 – 35 postřiků. 

Tento problém zkouší řešit 
zakrýváním, kdy výsadby 
před deštěm chrání pomocí 
nepromokavých zakrývacích 
plachet. Díky tomu se jim daří 
omezit výskyt strupovitosti 
i množství postřiků na mini-
mum, ale na druhou stranu 
zase musí stromky velmi 

intenzivně zavlažovat (cca 32-
36 litrů za týden na jeden 
stromek). Kromě tradičních 
odrůd se snaží testovat také 
rezistentní odrůdy a v tomto 
spolupracují se šlechtitelskou 
stanicí ve Střížovicích, konkrétně 
s Dr. Tupým a Dr. Černým. 
Momentálně zkouší tři české 
odrůdy – Admiral, Karneval a 
Shaliman. Za zmínku také stojí 

Výzkumné centrum 
KOB
Další zastávkou bylo výzkum-
né centrum KOB Bavendorf, ve 
kterém řeší výzkumný projekt 
zaměřený na pěstování třešní 
pod zastřešením. Na tomto 
projektu spolupracují s výz-
kumníky z Turecka a s firmou 
Voen. V zasíťovaných výsad-
bách zkouší různé odrůdy, 
podnože a také způsoby řezu.  
Mimo jiné hojně využívají 
takzvaný „V – systém“, kdy z 
kmene vybíhají na každou 
stranu dvě kosterní větě a tvar 
pak připomíná písmeno V.

nová holandská odrůda Na- 
tura, která je určena výhradně 
pro ekologické zemědělství. 
Dle Sashi je největším prob-
lémem rezistentních odrůd 
jejich uplatnění na trhu, 
protože koncoví spotřebitelé 
stále preferují tradiční odrůdy. 
Řešením je cílený marketing, 
kterým se snaží nové rezistent-
ní odrůdy podpořit. 



Farma Thomas Roth: bio od roku 
2007, dva profesní poradci, proti 
vrtuli třešňové zakrývání, 20-25 t 

jablek/ha

Již 5. rokem sklízí bio-třešně 
a s obchodem je spokojen. 
Díky tomu, že jsou jeho třešně 
v kvalitě bio, prodává dobře i 
menší kalibry plodů, které by 
již v konvenčním režimu ne-
prodal. Letos dostal o 30 – 40 
% lepší cenu, než konvenční 
pěstitelé. Největším problémem 
při pěstování bio-třešní je vr-
tule třešňová. Nabídla se hned 
otázka, co Thomas používá proti 
tomuto škůdci. Odpověď byla 
velmi prozaická - nic, protože 

není žádný přípravek povo-
lený v bio proti vrtuli třešňové. 
Tento problém vyřešil Thomas 
pomocí kompletního zakrytí 
sadu systémem sítí, které jsou 
pro dospělce vrtule nepropust-
né. Dva roky před samotným 
zasíťováním potlačil populaci 
vrtule intenzivní chemickou 
ochranu na prakticky nulovou 
úroveň. Jeden z dalších dotazů 
padl na poradenství. Thomas 
nám ochotně vysvětlil, jak 
poradenský systém funguje. 

Každý region v Německu má 
státem placené poradce, 
kteří jsou k dispozici zdarma. 
Thomas však hned dodává, 
že jejich služby jsou ne vždy 
spolehlivé a kvalitní. Další 
možností jsou privátní po-
radci, kteří fungují velmi 
profesionálně, protože každá 
chyba v servisu pro ně může 
znamenat ztrátu zákazníka.  
Thomas osobně má poradce 
dva, jednoho pouze na třešně 
a druhého pro zbytek farmy.

Kromě třešní se pod fóliemi daří i meruňkám

Výnos 20-25 t/ha v režimu bio

Živá diskuse se rozběhla 
také poté, co jsme se 

přesunuli do výsadby jabloní. 
Tradičně velkým problémem je 
v sadu strupovitost. Díky in-
tenzivní ochraně Thomas tuto 
chorobu zvládá. Dokonce se 
bez problému vejde do limitu 
čisté mědi, který je v Německu 
3 kg/ha a rok. Hojně také 
využívá stop ošetření po dešti 

přípravkem Curatio (polysulfid 
vápenatý). Výživu stromů řeší 
jarním přihnojováním. Hnojivo 
je sušený slepičí hnůj ve formě 
granulí. Celkově touto formou 
dodá 40 kg dusíku na hektar. 
Thomas dosahuje u jabloní 
výnosů 20 – 25 t/ha,  u třešní pak 
10 t/ha. 

Soukromá ovocnářská 
firma Thomas Roth
Po polední přestávce jsme se 
přesunuli do menší vesnice 
Stockach, kde nás přivítal 
ovocnář Thomas Roth. Na jeho 
farmě pěstuje z 90 % jabloně, 
1 ha intenzivních třešní, pak 
také menší plochy meruněk 
a má také polní produkci. 
Ovoce pěstuje od roku 1992 a 
už v té době se zajímal o eko-
logické zemědělství. Thomas 
vysvětluje, že již v 90 letech 
začal velký boom zájmu po 
biopotravinách v Německu, 
avšak poptávka vysoce 
převyšovala nabídku.  Proto si 
již od prvopočátku ve svých 
výsadbách zkoušel technolo-
gie ekologického zemědělství. 
V roce 2007 pak převedl svoji 
produkci kompletně do eko-
logického režimu.

Povrzuje se, že nejlépe je sys-
tém bio vypracován pro jabloně 



Werner Leibenger: zakrývání ma-
lin proti botrytidě a úžehu, 180 kg 
dusíku/ha, chemicky proti svilušce 

a 7 EUR/kg malin

Při tom využívá pracovní sílu z 
vesnice, především starší ženy. 
Bylo vidět, že naše ovocnáře 
tyto informace zaujaly a 
některým začala hned v hlavě 
běžet pomyslná kalkulačka 
a propočítávali ekonomiku 
Wernerových malin. Nutně 
tedy musela padnout otázka, 
kolik se platí sběračům. Jejich 
mzda překvapivě není odvislá 
od sklizeného množství, ale 
platí jim 7 EUR za hodinu. Je-
jich výkon kolísá mezi 4 – 6 kg 

za hodinu. Werner dokonce 
říká, že by mohl výsadbu 
rozšířit a produkci by stejně 
bez problému zobchodoval. 
Rozšíření ovšem neplánuje z 
důvodů organizační náročnosti 
pěstování. Výhodu malin také 
spatřuje v tom, že mu přináší 
stabilní příjem od začátku 
července a poslední sklizeň 
bývá až v listopadu.

Čerstvé ovoce od července až do listopadu

Maliny zatím jen konvenčně

Největším problémem, 
který ve výsadbě má, 

jsou svilušky, díky kterým 
se prozatím neodvážil přejít 
do režimu ekologického 
zemědělství. Poměrně vysoká 
je dávka dusíkatých hnojiv, 
kdy malinám dodává 180 kg 
dusíku na hektar. Průměrný 
výnos pak je 10 t/ha. Myslím, 
že nikdo z účastníků exkurze 

krásným velikým plodům 
neodolal a všichni alespoň jednu 
malinu ochutnali. Při následné 
debatě, jsme se shodli, že plody 
odrůdy Pokuza jsou sice velké 
a na pohled krásné, ale chuť je 
poměrně fádní a nezajímavá.

Maliny Wernera 
Leibengera 
Poslední výsadbou, kterou 
jsme v pátek navštívili, byla 
0,5 ha výsadba malin ve vsi 
Taldorf, která patří Werneru 
Leibengerovi. Na této výsadbě 
dominují dvě odrůdy a to Glen 
Ampel a Pokuza. Od roku 2006 
je porost zakryt fólií. Do té 
doby měl Werner velké prob-
lémy, zejména se slunečním 
úžehem a plísní šedou, a 
nedosahoval zdaleka takové 
kvality plodů jako dnes. Maliny 
prodává na regionálním trhu 
přes prodejce na tržnicích. 
Ovoce dodává dvakrát týdně. 
Plody jsou baleny po 22 – 
28 kusech do vaniček a to 
odpovídá 250 gramům. Za 
1 kg dostává 7 EUR. Sklizeň 
probíhá vždy od 7 do 11:30. 

Pěstované odrůdy jsou 
atraktivní na pohled, ale 

vůní a chutí nezaujaly

Bude atraktivita malin jed-
nou doceněna v komerčním 

měřítku i u nás?



Osmdesát odrůd dýně včetně obřích 
jedinců coby kajak, artyčoky, topi-
nambur, pálenky,  agroturistika a 

spokojenost s biopesticidy v sadech

Na dalších 2 ha má jabloně 
a úrodu pak z tohoto sadu 
prodá rovnou ze dvora. 
Součástí statku jsou i tři apart-
mány, které využívá pro agro-
turistiku. Pak se přesouváme 
přímo na pozemek, kde 
pěstuje dýně. Překvapuje 
nás široké spektrum, které 
přesahuje 80 odrůd. Některé 
jsou vhodné pro okrasné 
účely, některé naopak na 
jídlo. Zajímáme se o prob-
lematiku chorob a Engelbert 

nám vysvětluje, že největší 
problém má s padlím a plísní 
okurkovou. Oboje zvládá 
pomocí hnojiva s obsahem 
kyseliny fosforečné. Prozra-
zuje nám také, že se pokouší 
dělat nízkoreziduální produk-
ci a snaží se hospodařit eko-
logicky. Například ve svých 
jabloňových sadech v letošní 
sezóně aplikuje pouze bio-
logické insekticidy a proza-
tím je s výsledkem velmi 
spokojen.

Stabilní klima umožňuje dosáhnout vysoké kvality plodů

Na závěr ochutnávka pálenek

Se zájmem si prohlížíme také 
porost artyčoků a doz-

vídáme se, že jsou velké rozdíly 
v cenách. Zatímco za artyčok 
pro konzumní účely dostane 1 
– 1,3 EUR, tak pro okrasné účely 
4 EUR. Na políčku vedle roste 
topinambur, z jehož hlíz pálí p. 
Engelbert destilát. To příznivci 
pálenek vyvolá velký zájem. P. 
Engelbert se tedy jako správný 

hostitel nenechá zahanbit a po 
návratu nás zve k degustaci. 
Až na výjimky se shodujeme, 
že pálenka z topinamburu je 
jemná s příjemnou zemitou 
chutí. Nabídnutá pohostinnost 
nezůstala bez odezvy a ovocnář 
Richard Škápík pohotově vyta-
huje své vzorky destilátů a tak i 
pan Engelbert může ochutnat 
pálenky z moravského ovoce.

Zahradnická farma 
Engelbert Lanz 
Před sobotní dlouhou ces-
tou zpět jsme stihli navštívit 
ještě dva podniky. Po krátké 
cestě z hotelu jsme vys-
toupili v malebné vesničce 
Unterlangau, která leží 
pouhých 10 km od břehu 
Bodamského jezera. Přivítal 
nás Engelbert Lanz, který 
zde hospodaří na 17 hek-
tarech. Na jeho farmě jsme si 
od ovocnářské problematiky 
trochu odpočinuli. Zaměřuje 
se především na pěstování 
dýní pro okrasné i konzumní 
účely. Dále pěstuje okrasné 
okurky (Cucumis africanus) 
původem z Afriky. Vedle 
toho má také pět odrůd 
artyčoku a topinambur. 
Opravdovou kuriozitou jsou 
obří dýně určené k vodáck-
ým soutěžím na Rýnu.

3. den



150 let pěstitelské tradice, kvalitou 
proti konkurenci z Polska, problémy 
s pirimicarbem, spolupráce s KOB a 
přechod na biopesticidy. A na závěr 

opět vzorek destilátů.

Proto ještě v tuto relativně 
pozdní dobu provádí v sadu 
ruční probírku plodů. Diskuse 
se stáčí na problematiku 
reziduí pesticidů. Obchodní 
řetězce mají v Německu 
poměrně přísné nároky na 
limity reziduí, a proto se Uwe 
v hospodaření postupně 
blíží ekologickému režimu. 
Spolupracuje na tom s 
odborníky z výzkumného 
centra KOB. Na příkladu 
účinné látky pirimicarb, která 

se používá hlavně proti 
mšicím, nás seznamuje s 
nerovností pravidel v rámci 
EU. Poukazuje na to, že v 
Polsku má tato účinná látka 
ochrannou lhůtu 8 dní, 
zatímco v Německu to je 21 
dnů. Přičemž při provádění 
analýz lze zjistit rezidua 
tohoto insekticidu ještě po 
50 dnech od postřiku. I z 
tohoto důvodu přešel Uwe 
na insekticidy povolené v 
ekologickém zemědělství.

Od pirimicarbu k ekologické produkci

Gastronomické umění na závěr

V ochraně proti škůdcům 
počítá také s pozitivním 

vlivem užitečných organismů. 
Je třeba říct, že tento ovocnář 
reprezentuje velmi progresivní 
systém integrované produkce. 
Po prohlídce sadů, jsme mohli 
také ochutnat gastronomické 
umění rodiny Osswaldových v 
jejich restauraci. Ani v případě 
tohoto podniku jsme se de-

gustaci destilátů nevyhnuli a 
okusili jsme dva vzorky.

Překlad z němčiny zajistili 
Tomáš Hyttner a doc. Josef 

Sus z ČZÚ Praha. O překlad z 
angličtiny se postaral Martin 
Bagar z firmy Biocont Labora-
tory. Na závěr bych chtěl ještě 
ocenit ochotu a pohostinnost 
všech farmářů, které jsme na 
naší cestě navštívili.

Ovocnářská firma 
Familie Osswald 
Naše poslední zastávka 
byla ve městečku Kress-
bronn, kde sídlí ovocnářská 
firma rodiny Osswaldů. 
Průvodcem nám byl majitel 
firmy pan Uwe Osswald. 
Úvodem nám sděluje pár 
informací o jejich firmě, 
která má už více jak 150 
letou tradici. Kromě ovoc-
ných sadů mají také hotel a 
restauraci. Nejprofitabilnější 
je právě restaurace. Nás 
však zajímá hlavně prob-
lematika ovoce.  Uwe nás 
vede do jeho jabloňového 
sadu a začíná čelit naším 
otázkám. V letošní sezóně 
je prý v Německu velká 
nadprodukce ovoce a 
jedinou cestu jak čelit levné 
konkurenci z Polska je 
vysoká kvalita. 

Příspěvek byl zpracován za podpory projektu TAČR – TA02020168



Účastníci zájezdu :-) Další fotografie z exkurze viz http://biosad.rajce.idnes.cz


