
 

 
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 
Informa ční st ředisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov 

ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé Karpaty 
 

Vás srde čně zve na školení pro ekologické zem ědělce na téma 
 

Portál farmáře na internetu  

PRO POKROČILÉ  

- funkce Portálu a možnosti vedení různých 

evidencí v ekologickém zemědělství  

 
Školení se koná v pondělí 18. února 2013  

od 13.00 – do 17,00 hodin  
 

Místo konání:  Slavi čín, počítačová učebna Nadace Jana Pive čky,  
Horní nám ěstí 111, Slavi čín 

 
Lekto ři: 

• Josef Vrzá ň a Ing. Anna Vejvodová                  
(PV- Agri s.r.o.)  

• Ing. Milan Drgá č, PRO-BIO RC Bílé Karpaty 
 
Portál farmáře je začleněn do portálu Ministerstva zemědělství www.eagi.cz.  
Josef Vrzáň patří přímo k realizačnímu týmu tvůrců Portálu. 
 
Školení je určeno zejména ekologickým zemědělcům Zlínského kraje a dalším podnikatelům 
v EZ, kteří se chtějí více seznámit s funkcemi a možnostmi vedení různých zemědělských 
evidencí, které nabízí Portál farmáře. Seznam probíraných témat níže je orienta ční. 
Výuka bude dle možností p řizpůsobena zkušenostem ú častník ů s Portálem                   
a  požadavk ům účastník ů seminá ře. 
Předpokládané ukončení akce v 17,00 hodin.  
 
Upozorn ění: Školení bude probíhat op ět přímo v po čítačové učebně, aby si mohli 
všichni práci s  Portálem farmá ře vyzkoušet. Vzhledem k omezenému po čtu míst 
v učebně je nutné se na školení p ředem včas přihlásit!  
 
Pro školení si s sebou p řineste p řístupová hesla pro p řístup do Portálu farmá ře.  
Poskytne Vám je p říslušná okresní Agentura pro zem ědělství a venkov.                       
 
Vložné 150,- K č/osobu . Členové PRO-BIO RC Bílé Karpaty vložné neplatí.  
RC Bílé Karpaty se podílí na spolufinancování projektu jiným způsobem. 
Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení. 
 
Kontaktní adresa pro p řihlášení: Informa ční st ředisko pro rozvoj Moravských Kopanic, 
o.p.s,  687 74 Starý Hrozenkov 314,  tel: 572 696 3 23,  e-mail: iskopanice@razdva.cz 

 
Realizováno v rámci projektu Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji.  

 



 
 
 
 
Program školení Portál farmá ře– pokro čilí 

1. Registr zví řat (cca 1,5 hodiny) 

• Rekapitulace základních funkcí 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 (dle účastníků registr i koní) 

• Vedení evidence léčení  

• Evidence přirozené plemenitby 

2. LPIS  (cca 1 hodina) 

• Základní ovládání LPIS (orientace v aplikaci, ovládání mapy, tisky)  

• Zakládání parcel a areálů (prosté pojmenování bloků, řešení osevního 
postupu, zákresy parcel, efektivní řešení pro návazné evidence hnojiv, 
pastvy, krmiv apod.)   

• Uložení statkových hnojiv na pozemcích  

• V případě zájmu a času – eroze, katastr, omezení kolem vody, tisky 
map, zákresy v LPIS 

3. EPH  (cca 1,5  hodiny) 

• Základní zadávání aplikací hnojení + sestavy a vyhledávání 
(požadavky vyhl. 274/1998 Sb.) 

• Evidence pastvy (možné varianty, napojení  na registr zvířat) 

• Evidence krmiv pro ekology 

• Evidence činností a zelené nafty 

• Nápočet produkce statkových hnojiv (s natažením dat ze stájového 
registru) 

• Kontrolní sestavy nitrátové směrnice a AEO podmínek hnojení (vazba 
na nitrátovou směrnici, možnosti kontroly plnění podmínek, 
podkladové sestavy) 

• Skladová evidence hnojiv a krmiv  

• Ekologické újmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
 


