Exkurze Celostátní sítě pro venkov - zdroj inspirativních nápadů pro podnikání - pokračování
Den druhý – 30. 9. 2021
Druhý den exkurze byl zahájen na zemědělské farmě v Křenovicích nedaleko Českých Budějovic.
V tomto místě žije rod zdejšího hospodáře již od 16. století. Za předchozího režimu bylo místo sice
zdevastováno díky hospodaření zemědělského družstva, po revoluci se podařilo vrátit majetek
původním majitelům a od té doby je rozsáhlé hospodářství neustále zvelebováno. K obnově
a modernizaci přispěla i řada projektů z PRV, kde žádosti podávali přímo nebo i prostřednictvím Místní
akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s. Za pomoci dotačních prostředků pořídili různé stroje do
rostlinné výroby, zajistili si vybavení pastevního areálu pro skot, zakoupili přepravník na dobytek
a vybavení do bourárny masa.

I farma v Rančicích u Kamenného Újezdu (okr. České Budějovice) měla návštěvníkům informačně co
nabídnout. Zdejší hospodář také navazuje na dlouhou tradici svých předků a v současné době se farma
věnuje především chovu masného skotu. Velkou péči věnují chovu plemenných zvířat, a že s nimi sklízí
úspěchy na různých výstavách, dokazovala tabule s oceněními na stěně stáje. Za pomoci dotačních
prostředků z PRV 2014-2020 byla pořízena novostavba zimoviště pro skot, která splňuje zároveň
i požadavky na welfare zvířat. I na této farmě si vybudovali malou bourárnu masa. Na této farmě je
realizován také projekt z operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, takže je zde předpoklad,
že zemědělská činnost na této farmě bude pokračovat i následujících letech.

Poslední zastávka byla na farmě nedaleko Třeboně, jejíž
majitel přebudoval objekty velikého statku na ubytovací
zařízení. To je v oblasti, která je turisty oblíbená, velmi
vhodné využití rozlehlých prostor selského dvora. Mimo to
se věnuje chovu masného skotu v ekologickém režimu.
Dobytek prodává pouze jako zástav, neporáží ani maso nijak
dál nezpracovává. Z prostředků PRV 2014-2020 si pořídil
briketovací lis, pomocí kterého zapracovává nejenom různé
rostlinné materiály, ale i zbytky ze své malé truhlářské
výroby.

