
 
 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

FARMA BEZDÍNEK A FARMA KAMENIČANY ZÍSKALY PRESTIŽNÍ CERTIFIKACI 

PRODUKCE RAJČAT BEZ PESTICIDŮ 

 

ZLÍN, 13. listopadu 2019 – Farma Bezdínek v Dolní Lutyni a Farma Kameničany na Slovensku 

prošly jako první skleníky v Česku a na Slovensku kontrolním auditem pro technologii 

pěstování Bez zbytků pesticidů. Obě farmy tak získaly certifikát, který deklaruje, že jejich 

rajčata neobsahují žádné zbytky pesticidů. Tato technologie se řídí standardy španělské 

firmy Zerya, která stojí za rozvojem bezreziduálních technologií pěstování v rámci Evropy. 

Samotný audit provedla renomovaná mezinárodní kontrolní společnost KIWA. 

 

Označení Bez pesticidů nově umožní spotřebiteli zaměřenému na nákup zdravé zeleniny 

rychlou orientaci v nabídce na trhu. Toto zelené logo na obalu totiž zaručuje, že obsahuje 

výhradně prémiová česká rajčata bez reziduí pesticidů, která budou dostupná ve 

vybraných obchodních řetězcích, a to 12 měsíců v roce.  

 

 



 
 

 

 

 „Značka Bez pesticidů vznikla proto, abychom zákazníkovi mohli jasně sdělit, že kromě skvělé 

chuti a českého původu nabízí naše rajčata ještě něco navíc. Tím benefitem je nulový obsah  

zbytků pesticidů (přesněji do hladiny detekce, tj. do 0,01 mg/kg) stejně jako v případě 

produktů ekologického zemědělství (BIO) nebo dětské výživy,“ sdělil Jiří Stodůlka, ředitel 

divize NWT Agro, která obě farmy provozuje.  

 

Myšlenka na vznik této značky se zrodila v průběhu září 2018. V tu dobu došlo v rámci divize 

NWT Agro k založení oddělení výzkumu a vývoje. Celý certifikační proces se pak odehrával na 

obou farmách celý jeden rok. „Během 12 měsíců musely farmy postupně zavést systém 

pěstování Bez zbytků pesticidů. Během závěrečného auditu farmy prokázaly, že už v tomto 

systému produkují a dodržují nastavená přísná pravidla“, uvádí Václav Psota, rostlinolékař z 

výzkumného oddělení divize NWT Agro. Audit na farmách provedla ve dnech 4. a 5. listopadu 

2019 renomovaná mezinárodní auditorská společnost KIWA. 

 

Vize státem uznané značky Bez pesticidů 

 „Naší velkou vizí do budoucna je to, aby český a slovenský zákazník uměl kromě standardní a 

ekologické produkce rozpoznat i produkci v kvalitě bez pesticidů. Zároveň bychom byli velmi 

rádi, pokud by bezreziduální pěstební systém zavedli a certifikovali i další pěstitelé ovoce a 

zeleniny a značka Bez pesticidů se zakotvila do příslušné legislativy. To by pak už byl jen 

krůček k tomu, aby mohla vzniknout národní značka Bez pesticidů,“ prozradil Jiří Stodůlka. 

 

Systém biologické ochrany: ploštice a vosičky 

Rajčata pěstovaná na Farmě Bezdínek a Farmě Kameničany jsou zcela bez pesticidů. A to i 

přesto, že se jedná o výrazně dražší a složitější způsob pěstování. „Na těchto farmách 

nahrazuje chemické pesticidy propracovaný preventivní systém biologické ochrany, tedy 

přirození a přírodní nepřátelé škůdců,“ dodala rostlinolékařka Ivana Tlolková. Proti nejčastěji 

se vyskytujícím škůdcům, kterými jsou molice, se na uvedených farmách využívá dravá 

ploštice klopuška skleníková (Macrolophus pygmaeus). Stabilní populace toho dravého  



 
 

 

 

hmyzu zajišťuje, že kromě molice je redukován výskyt také housenek, třásněnek a dalších 

drobných škůdců. Dalším užitečným hmyzím tvorem, který je posilou ke klopušce, je vosička  

druhu Encarsia formosa. Její kořistí jsou larvy molic, které cíleně vyhledává a klade do nich 

svoje vajíčka. Kromě těchto preventivně vypouštěných zástupců biologické ochrany dochází 

dle potřeby také k aplikaci dalších druhů (Phytoseiulus persimilis, Aphidius ervi, Dacnusa 

sibirica, atp.). K těmto aplikacím se přistupuje na základě výsledků pravidelného a precizního 

monitoringu výskytu určitých druhů škůdců.  

 

O farmě Bezdínek 

Farma Bezdínek je největším produkčním skleníkem pro pěstování zeleniny v České 

republice, který dodává zeleninu na trh 12 měsíců v roce. Nachází se v Dolní Lutyni na 

Karvinsku a aktuálně má plochu přes 11 hektarů. Roční produkce rajčat je kolem 4500 tun.  

Rajčata ve skleníku jsou pěstovaná v organickém kokosovém substrátu, který se po ukončení 

pěstební sezóny kompostuje. K zálivce je využívaná dešťová voda, pesticidy nahrazuje 

biologická ochrana. O opylení se starají čmeláci. Farma dodává do předních obchodních 

řetězců. V roce 2019 získala farma na všechny své produkty národní značku kvality KLASA. 

Farma s 250 zaměstnanci vytváří celoroční pracovní místa zejména pro místní lidi, její 

součástí je i prodejna zeleniny a ukázkový skleník, kde se mohou návštěvníci seznámit 

s technologií pěstování rajčat na farmě. 

Více na www.farmabezdinek.cz 

 

O farmě Kameničany 

V roce 2014 byl postaven v té době nejmodernější hi-tech produkční skleník na území ČR a 

SR, který jako jediný díky použití pěstebních světel uměl dodávat produkci na trh 12 měsíců v 

roce. Tehdy také jako první pěstitel rajčat na Slovensku získala farma Značku kvality SK Gold, 

a to na všechny své produkty. Od té doby se jí každý rok podařilo tuto prestižní značku 

obhájit.  

http://www.farmabezdinek.cz/


 
 

 

 

Farma Kameničany se nachází v podhoří Bílých Karpat na středním Pováží, v okrese Ilava. Má 

rozlohu 2,8 ha a zaměstnává na 40 místních lidí. Roční produkce rajčat je kolem 700 tun. 

Více na www.farmakamenicany.sk 

 

Za projekty stojí zlínská technologická skupina NWT, která je největším stavitelem 

produkčních skleníků v ČR a má s jejich výstavbou a provozem několikaleté zkušenosti u nás i 

na Slovensku. Posláním divize NWT Agro je přispívat k tomu, aby Češi a Slováci jedli 12 

měsíců v roce více lokálně vypěstované zeleniny nejlepší možné chuti. 

 

 

Kontakt pro média 

Monika Zábojníková 

+420 702 153 552 

monika.zabojnikova@nwt.cz  
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