
 
 

 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov 

PRO-BIO RC Bílé Karpaty 

 

Vás srdečně zvou  na školení pro ekologické zemědělce na téma 
 

Portál farmáře na internetu  

 -funkce Portálu a moţnosti vedení různých 

evidencí v ekologickém zemědělství  
 

Školení se koná v pondělí 15. listopadu 2010  

od 9.00 – do 16,00 (17,00) hodin  
 

Místo konání:  Slavičín, počítačová učebna Nadace Jana Pivečky,  

Horní náměstí 111, Slavičín 

 

Lektoři: 

 Ing. Anna Vejvodová  

 

 Ing. Milan Drgáč  

       
Školení je určeno zejména ekologickým zemědělcům, kterým budou představeny funkce a 

možnosti vedení různých evidencí, které nabízí Portál farmáře.  

Drobné občerstvení během semináře zajištěno. Přestávka na oběd od 12,00-13,00 hodin., oběd 

si každý účastník zajišťuje a hradí sám.  

 

Upozornění: Školení bude probíhat přímo v počítačové učebně, aby si mohli všichni 

práci s  Portálem farmáře vyzkoušet.  

 

Vzhledem k omezenému počtu míst v počítačové učebně je nutné se na 

školení předem včas přihlásit!  

Účastníci platí vloţné 300,-Kč/osobu. Členové Svazu PRO-BIO vloţné 

neplatí, bude převedeno (uhrazeno) z členských poplatků. 
 

Pro školení si s sebou přineste přístupová hesla pro přístup do Portálu 

farmáře.  
Poskytne Vám je příslušná okresní Agentura pro zemědělství a venkov                      

(dříve Zemědělská agentura MZe). 

 

 
Kontaktní adresa pro přihlášení: Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s,  

687 74 Starý Hrozenkov 314,  tel: 572 696 323,  e-mail: iskopanice@razdva.cz 

  

                                              Akci finančně podpořili SFŢP ČR a MŢP 

 
Popis cesty: Učebna se nachází v centru Slavičína, v sídle Nadace Jana Pivečky. V centru 

Slavičína naproti zámku odbočíte na most přes řeku, pak pojedete asi 50 m nahoru směrem 

k Hornímu náměstí. Vila nadace je po pravé straně (žlutá budova). 



Program školení: 
1. Registr zvířat (2 hodiny) 

 Rekapitulace základního vyhledávání v registru zvířat (stavy zvířat, 

pohyby zvířat, intenzita VDJ, komunikace s ČMSCH, nápočty VDJ pro 

dotace)  

 Objednávky ušních známek a duplikátů ušních známek  

 Vedení stájového registru a propojení na evidenci pastvy 

 Evidence přirozené plemenitby 

 

2. LPIS  (2 hodiny) 

 Rekapitulace základního ovládání LPIS (orientace v aplikaci, 

ovládání mapy, tisky) – cca 10 min, předpoklad je, ţe v LPIS 

účastník běţně alespoň surfuje 

 Nitrátová směrnice + uloţení statkových hnojiv + vodní toky 

(důležité  mapové vrstvy, tisky + vlastní zákres hnojišť)  

 Eroze (identifikace pozemků, na nichž jsou vyžadována nová 

protierozní opatření)  

 Zakládání parcel a areálů (prosté pojmenování bloků, řešení 

osevního postupu, zákresy parcel, složitější případy os. postupu, 

správné řešení areálů…)  

 Řešení odpočítatelných ploch v okolí vod, okrajů pozemků –

návaznost na evidence POR, hnojení 

 Katastr (ovládání mapy, dohledávání vlastníků, tisky map 

s podkladem bloků a katastru, hromadné stažení dat katastru v rámci 

jednotlivých PB/DPB)  

 Tisky map (jak udělat černobílé přehledky bloků, nástěnné mapy 

apod.) 

3. EPH  (2 hodiny) 

 Zadávání aplikací hnojení a POR + sestavy a vyhledávání 

(poţadavky vyhl. 274/1998 Sb., na evidenci a vyhl. č. 327/2004 Sb.,) 

– rychlá rekapitulace základu 

 Zadávání pastvy (varianty řešení evidence pastvy – důraz na správné 

nastavení areálů, rozdělení stád, zpětné vedení evidence, kontrolní 

sestavy apod.) 

 Skladová evidence POR, hnojiv, výroba statkových hnojiv – 

propojení na registr zvířat, správné vedení skladových karet  

 Problematika řešení odpočitatelných ploch (pásma kolem vod, 

pásma kolem pozemků, krajinné prvky apod.) 

 Kontrolní sestavy nitrátové směrnice a agroenvi podmínek hnojení 

(vazba na nitrátovou směrnici, moţnosti kontroly plnění podmínek, 

podkladové sestavy) 

 Evidence výroby krmiv – krmivové karty – návaznost na nové 

směrnice CC 

 Evidence úkonů pro zelenou naftu 

+ 1 hodina rezerva na diskusi a prodloužení některého z témat. 


