
Komunitou podporované 
zemědělství 

Ekofarma Šelongovi 
Pustějov 

 
Moravskoslezský kraj 



Jsme malá rodinná farma hospodařící ekologicky na 14 ha půdy. 
Náš statek je jedním z nejstarších statků v obci.  
Naši předci zde hospodařili již před více než 150 lety. 
V roce 1994 se rodiče vrátili k hospodaření a od roku 2010  
pozemky ekologicky obhospodařuje naše rodina.  
Z celkem 14 hektarů zemědělské půdy pěstujeme na 7 ha 
obiloviny, na 1 ha okopaniny, na 2 ha zeleninu a 4 ha zaujímají 
travní porosty. Obiloviny a travní porosty slouží ke krmení  
hospodářských zvířat, zelenina a okopaniny pak pro nás a  
spotřebitele z blízkého okolí. 
 
Chováme masný skot, koně (plemene slezský norický kůň), 
prasata a drůbež (slepice, husy, krůty). 
 
Od roku 2012 prodáváme naši zeleninu formou KPZ stálému počtu 
pravidelných odběratelů z blízkého okolí, Kopřivnice, Příbora,  
Studénky, Nového Jičína, Rožnova pod Radhoštěm a Ostravy. 



• Rok 2011 
Začínáme … 
   prodáváme zeleninu a hlavně brambory na 

farmářských trzích v okolí. Poznáváme lidi a 
nasloucháme jim.  

 
• účastníme se seminářů o pěstovaní zeleniny 
   (pořádané Alenou Malíkovou z PRO-BIO) 
 

• získáváme první informace o KPZ 



Březen 2012  
- tvoření první skupiny  
- plánovací setkání: Kopřivnice – čajovna Mandala  



24. března 2012 - setkání u nás  
- plánování sezóny, odběrného místa, platby, 
 



duben 2012  
30 odběratelů 
    stop stav 
odběrné místo 

Kopřivnice 
 
 

V bedýnce bude: 
– zelenina: mrkev, petržel, cibule, pórek, brambory, celer, česnek, 

rajčata, okurky, papriky, cukety, hrášek, dýně, mangold,  saláty, 
špenát, fenykl, řapíkatý celer 

– bylinky: bazalka, majoránka, oregano, pažitka, petrželka, tymián 



- oprava stodoly 
byla nutností, 
neměli bychom kde 
zeleninu chystat  
a skladovat… 



2012 
- kdo může – pomůže ☺ 



- plečka na zeleninu  
    za traktor 

- plečkování brambor 



…když se nedaří… 
květnová bouřka 2012 



   Podzim 2012 
- výsadba aleje 

ovocných a 
neovocných stromů 

   (celkem 110 ks) 



 
 

Rok 2013 /14 
odběrná místa: 
Kopřivnice, Rožnov pod 
Radhoštěm, Nový Jičín, 
doma ve dvoře.  
Celkem 80 odběratelů 



odběrové místo  
v Rožnově p.R. 



chováme také zvířata 
- koně, skot, prasata,  
- slepice, husy, krůty,  
 



„Den otevřených dveří“ 
(květen 2015)  

- setkání u nás, 
společné plánování 

sezóny 





příprava bedýnek  
v letošním roce, 

…už máme kulturnější 
prostředí  

…a odjezd 



- vykládáme na odběrných místech v Ostravě 



letošní sucho 

…zelí má jen listy 



Letošní obsah zeleninových bedýnek je téměř 
poloviční v porovnání s loňským rokem.  

Ač neustále moc úsilí dávame do nového a nového 
setí a sázení a ono to znovu a znovu 

zasychá…letošní sucho a vedro udělalo na našich 
polích své.  

 
Teď se uvidí, zda lidé chápou komunitou 

podporované zemědělství opravdu jako komunitou 
podporované zemědělství a nebo jako obchod se 

zdravou zeleninou. 
 

Snad přijměme oproti jiným letům skromnější úrodu, 
jako příležitost k tomu, abychom si skutečně vážili 

toho, co nám Země (včetně nevyzpytatelného 
počasí) s nápomocí lidského úsilí dává. 

 



Děkujeme Vám za pozornost. 
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