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Tisková zpráva VÚRV, v.v.i. – 20. 5. 2022

Nové podněty pro rozvoj ekozemědělského sektoru a zkvalitnění
odborného poradenství; i to je cílem společného memoranda
Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., a PRO-BIO, obchodní
společnosti s.r.o.
18. 5. 2022, Velké Hostěrádky: Šlechtění odrůd vhodných do ekologického zemědělství, strategická
partnerství v národních i mezinárodních projektech, zkvalitnění poradenství i označování vybraných
biovýrobků logem VÚRV. To vše by mělo být obsahem naplňování memoranda, které podepsali dne
18. 5. 2022 Výzkumný ústav rostlinné výroby a společnost PRO-BIO, jeden z největších výrobců
biopotravin v Česku.
S rozvojem ekologické zemědělství je spojena řada výzev. Těmi jsou například dostupnost vhodných odrůd,
optimalizace agrotechnických postupů či zavádění inovativních technologií vedoucích ke zvýšení
ekonomické stability ekopodniků. Právě tato témata jsou předmětem budoucí spolupráce, shodli se při
podpisu společného memoranda RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu rostlinné
výroby, v.v.i, a Ing. Martin Hutař, majitel společnosti PRO-BIO, obchodní společnost s. r.o.
Obě strany již spolupracují více než 25 let. PRO-BIO, které vyrábí bioprodukty z minoritních plodin, jako je
pohanka, špalda, dvouzrnka, jednozrnka nebo čirok, zpočátku postrádalo dostatek vhodných surovin, nízká
byla i znalost pěstebních postupů v ekologickém režimu. Výzkumný ústav se angažoval zejména ve
šlechtění odrůd vhodných pro podmínky ekologické produkce.
Novou zemědělskou politiku EU považují obě strany za příležitost k zahájení další etapy spolupráce v širším
měřítku. „Pro aplikovaný výzkum je vždy důležité najít si silného partnera z praxe. Společnost PRO-BIO
může být nejen partnerem ve společných výzkumných projektech, ale současně i šiřitelem nových znalostí
mezi další zemědělce i výrobce potravin, “ říká Mikuláš Madaras. A Martin Hutař je doplňuje: „Chceme
iniciovat kvalitnější poradenství, zavádět do praxe inovativní agrotechnologie a optimalizovat
ekozemědělské postupy tak, aby lépe odpovídaly měnícím se klimatickým podmínkám i aktuálním
ekonomickým požadavkům.“ Mezi tyto aktivity patří například testování směsných výsevů, využívání
různých půdoochranných technologií, optimalizace pozemků či vytvoření odborného poradního konsorcia.
Součástí memoranda je také vzájemná propagace na akcích pro širokou veřejnost, polních dnech a domácích
i zahraničních výstavách. Výrobky společnosti PRO-BIO, které vzejdou ze společné spolupráce, budou nově
označovány logem Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Logo výzkumné instituce tak budete moci najít na
vybraných potravinách obsahujících čirok či archaické pšenice z odrůd vyšlechtěných ve VÚRV. Počítá se
také se součinností při uzavírání strategických projektových partnerství na národní i mezinárodní úrovni.
Memorandum bylo slavnostně podepsáno na Ekofarmě PROBIO ve Velkých Hostěrádkách. Součástí akce
bylo stručné představení činností ekozemědělského sektoru a prohlídka areálu farmy. Kromě téměř dvou
desítek výzkumníků z VÚRV se akce účastnili také zástupci České technologické platformy pro ekologické
zemědělství, Czech Organic a Bioinstitutu.
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Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., je největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným
na rostlinnou výrobu a příbuzné obory v České republice. Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná
výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob, se zaměřuje na
udržitelné systémy zemědělského hospodaření, rozvoj rostlinných biotechnologií a molekulární biologie,
oblast kvality a bezpečnosti potravin a produkci a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů. Kromě
hlavního pracoviště v Praze-Ruzyni má ústav výzkumné a pokusné stanice i další pracoviště po celé ČR,
včetně vlastní vinice na Karlštejně.
PRO-BIO, obchodní společnost s. r.o. je významným českým výrobcem širokého sortimentu biopotravin
se sídlem ve Starém Městě pod Sněžníkem a předním zpracovatelem potravin z minoritních plodin. Svými
činnostmi aktivně podporuje a rozvíjí ekologické zemědělství v České republice. Dlouhodobě se podílí na
zavádění výsledků výzkumu v oblasti ekologického zemědělství do praxe a je účastníkem řady výzkumných
projektů ekologického zemědělství na národní i mezinárodní úrovni a úzce spolupracuje s poradenskými
organizacemi Czech Organic a Bioinstitut. Ekofarma PROBIO s.r.o. ve Velkých Hostěrádkách je jednou
z demonstračních farem MZe a slouží jako ukázkový podnik systému ekologického zemědělství.
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