


O NÁS 

Naše úroda je skupina českých biofarem. V současné době hospodaříme 
čtvrtým rokem na dvou farmách v rozloze cca 45ha, v biofarmě Olešná a v 
biofarmě Skřeněř, které prošly dvouletým přechodným obdobím a na jaře 2018 získají 
oficiální bio certifikaci. 

Na farmách uplatňujeme udržitelné pěstování šetrné k životnímu prostředí a 
navazujeme na tradiční plodiny, které jsou pro naše území přirozené – mrkev, 
zelí, rajčata, papriky, celer, kapusta a další. Při hospodaření se obejdeme bez průmyslových 
hnojiv, pesticidů a své půdě poskytujeme dostatek živin hnojem hospodářských zvířat, 
kompostem a zeleným hnojením. Problémy s plevelem a škůdci řešíme spíše preventivně – 
střídáme plodiny, mechanicky ničíme plevel, volíme odolné plodiny nebo vhodně 
kombinujeme sousedské druhy rostlin. 
 
Naší aktivitou bychom chtěli přispět k obnově ekologického zemědělství v ČR. 
Společně se spolehlivými partnery bychom chtěli dále rozvíjet síť dobře fungujích 
ekologických farem, sdílet znalosti a zkušenosti a produktovat lokální kvalitní potraviny 
udržitelným způsobem. Více najdete na www.naseuroda.cz

http://www.naseuroda.cz


O FARMĚ 

Biofarma Skřeněř je hospodářství ležící v obci Stará Skřeněř nedaleko Nového 
Bydžova. Farma má celkovou rozlohu 42 hektarů, z čehož jednu třetinu tvoří jabloňový 
sad. Zbývající část pokrývá polní zelenina - mrkev, petržel, brambory, červené a bílé zelí, 
česnek, kapusta, dýně či kedlubny. Historie farmy sahá až do První republiky, protože na 
místě býval vyhlášený Vavřincův statek, kde z místních jabloní vyráběli jablečné mošty. 
 

http://www.biofarmaskrener.cz


KPZ 

Odbyt biozeleniny se řídí jinými pravidly než u konvenční zeleniny, proto jsme vděční, že 
můžeme spolupracovat s partnery, kteří chápou, že příroda má své cykly. 

„Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je založeno na blízkém vztahu mezi 
producenty a zemědělci bez dalších prostředníků. Tento způsob produkce a spotřeby 
potravin vytváří příznivější potravinový systém – umožňuje spotřebitelům získat lokální, 
zdravé, většinou ekologicky šetrně pěstované jídlo, produkované s péčí a radostí.  

Zemědělcům umožňuje soběstačnost, možnost zajistit kvalitu potravin i procesu jejich 
výroby, možnost svým uvědomělým pěstováním udržovat zdravou krajinu a stát se 
respektovaným členem/členkou místních společenství“.  

Jsme také příznivci myšlenky, že se kvalitní zelenina dostane i k běžným spotřebitelům bez 
dalších prostředníků a dražších cen. 
 



NABÍDKA NA SEZÓNU 2018  
 

plodina cena/kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mrkvička svazková 24 1 1 0,5
kapusta hlávková 25 1 1 1 1
zelí hlávkové 25 1 1 1 1 1
kedlubna 50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
brambory 15 2 2 2 2
celer 26 0,3 0,3 0,3 0,3
červená řepa 20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
černá ředkev 40 0,5 0,5
česnek 150 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
cibule 20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
dýně Hokkaido 35 2 2 2 2
jablka Santana 30 1 1 1 1
mrkev 16 1 1 1 1 1
petržel 25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
různé dle sezóny  (salát, ředkvičky, rajčata, pórek, papriky)60 1 1,5 1,5 1,5 1,5
hmotnost bedýnky 8 2,5 3,8 8,8 11,6 11,6 10,6 7,1
cena bedýnky 229,457142857143 49 79 268 358,8 358,8 288,8 203,8
počet odběrů v měsíci 1 2 2 2 3 2 1

Cena s DPH včetně dopravy na sezonu 
( dodávka 2x měsíčně) 4 100,00 Kč

V nabíce "různé" budeme dodávat zeleninu od našeho souseda - Králíčkova Biozelenina



TERMÍNY A PLATBA 
 

Datumy dodávek
27.6.
11.7.
25.7.
8.8.
22.8.
5.9.
19.9.
3.10.
17.10.
31.10.
14.11.
28.11.
12.12.

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRŮM: 
DOTAZNÍK


PLATBA DO 15.4. na číslo 
účtu: 6292112/0800 

Variabilní symbol: mobilní 
číslo 

Poznámka: Jméno a příjmení


Vyzvednutí:  
Každou 2. středu od 27.6. 
mezi 17-19 hod v KPZ 
Říčany

https://goo.gl/forms/iQ4wXX8DTv6J4Sgc2


KONTAKT

ORGANIZACE 
Aneta Hebrová  
+420 775 263 883  
Aneta.hebrova@naseuroda.cz  

DOVOZ ZELENINY 
Tomáš Zídek  
+ 420 603 702 910  
Tomas.zidek@naseuroda.cz  

WWW: www.biofarmaskrener.cz  
Facebook: Biofarma Skřeněř 

http://www.biofarmaskrener.cz
https://www.facebook.com/biofarmaskrener/

