VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se účastní projektu
BIOFRUITNET (Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong knowledge
NETworks) financovaného EU programem Horizon 2020 (Grant Agreement No. 862850).
Odkaz: https://cordis.europa.eu/project/id/862850
Doba řešení projektu: 11/2019 – 10/2022
Cíl projektu: Posílit konkurenceschopnost evropské produkce ekologického ovoce se
zaměřením na ekologickou produkci jádrovin, peckovin a citrusového ovoce prostřednictvím:
1. Shromažďování a validací stávajících praktických a vědeckých poznatků o pěstování
ekologického ovoce za účelem distribuce těchto poznatků mezi zeměmi EU
prostřednictvím instruktáží jako jsou praktické návody, technologické postupy, videa a
krátké články.
2. Posílení zavedených webových stránek a aplikací v pěstování ekologického ovoce a
navázání spojení mezi nimi za účelem vytvoření silných sítí producentů ekologického
ovoce a dalších zainteresovaných subjektů s dobrým tokem informací.

Úloha VŠÚO Holovousy s.r.o.: Koordinace prací zaměřených na vypracování praktických
návodů a technologických postupů se zaměřením na ekologickou produkci peckovin.
Projekt byl zahájen v listopadu 2019. Bude trvat tři roky s účastí patnácti partnerů z jedenácti
různých zemí a poskytovat zemědělcům praktickým způsobem informace za účelem
vypořádání s problémy škůdců a chorob ovocných plodin.
Hlavní koordinátor projektu: Mezinárodní farmářská asociace NATURLAND - VERBAND FUR
OKOLOGISCHEN LANDBAU EV.; Marco Schlüter; m.schlueter@naturland.de
Hlavní řešitel za VŠÚO Holovousy s.r.o.: Ing. Radek Vávra Ph.D; radek.vavra@vsuo.cz
Řešitelský tým: Ing. Jiří Kaplan, Ing. Veronika Danková

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. is taking part in the
project BIOFRUITNET (Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong
knowledge NETworks) funded by EU programme Horizon 2020 (Grant Agreement No.
862850).
Link: https://cordis.europa.eu/project/id/862850
Project solution time: 11/2019 – 10/2022
The aim of the project: Focusing on organic pome, stone and citrus fruits, this projects aims
to strengthen the competitiveness of European organic fruit production by:
1. Collecting and synthesizing existing practical and scientific knowledge on organic fruitgrowing to distribute it widely among the EU countries through easy formats like elearning, podcasts, videos and short articles.
2. Strengthening the established networks in organic fruit growing and establish links
between them to create strong networks of organic fruit producers and stakeholders
with a good flow of information.

VŠÚO Holovousy s.r.o. role: Co-ordination of work aimed at developing practical guidelines
and technological procedures with a focus on organic stone fruit production.
The project started on November 2019 and carried out in collaboration with 15 partner
organisations representing 12 countries in total. They will work together during 3 years to
provide information to the farmers in a practical way to tackle the challenges of pests and
diseases in fruit crops.
Main project coordinator: International farmers association NATURLAND - VERBAND FUR
OKOLOGISCHEN LANDBAU EV.; Marco Schlüter; m.schlueter@naturland.de
Main coordinator VŠÚO Holovousy s.r.o.: Ing. Radek Vávra Ph.D; radek.vavra@vsuo.cz
Project staff: Ing. Jiří Kaplan, Ing. Veronika Danková

