
 

ŠŠKKOOLLEENNÍÍ  PPOORRTTÁÁLL  FFAARRMMÁÁŘŘEE  
KDE:  Střední odborná škola 

  Zemědělská 3, 787 01 Šumperk 

KDY:   úterý    22. 1. 2013 9:00 – 15:00  začátečníci  

  středa    23. 1. 2013 9:00 – 15:00  pokročilí 

POPLATEK: ZDARMA, kapacita 15 osob, občerstvení zajištěno 

KONTAKT: Tel.: + 420 724 506 934 

vyplněné přihlášky zasílejte prosím na stancova@smacr.cz 

 

Nezbytnou podmínkou pro účast na školení je platný přístup do Portálu farmáře. 

Obsah školení: 

A) Program Portál farmáře – zaměření na živočišnou výrobu –začátečníci (22.1.2013) 

Začátečníci jsou ti, kteří vstup do Portálu farmáře využije 1x až 2x ročně, většinou v rámci 

nějakého školení. 

1. Shrnutí novinek pro rok 2013 (cca 0,5 hodiny) 

2. Registr zvířat (cca 2 hodiny)  

 Základní vyhledávání v registru zvířat (stavy zvířat, pohyby zvířat, intenzita VDJ, 

komunikace s ČMSCH, nápočty VDJ pro dotace)  

 Objednávky ušních známek a duplikátů ušních známek  

 Vedení stájového registru   

 Evidence přirozené plemenitby 

 Na co si dát pozor v registru zvířat ve vztahu k dotacím 

3. LPIS  (cca 1,5 hodina)  

 Základní ovládání LPIS (orientace v aplikaci, ovládání mapy, tisky)  

 Zakládání parcel a areálů (prosté pojmenování bloků, řešení osevního postupu, 

zákresy parcel, efektivní řešení pro návazné evidence hnojiv, pastvy, POR apod.)  

 Ukládání statkových hnojiv 

 



 

4. EPH  (cca 2 hodina) 

 Základní zadávání aplikací hnojení + sestavy a vyhledávání (požadavky vyhl. 

274/1998 Sb., na evidenci a vyhl. č. 329/2004 Sb.) 

 Evidence pastvy (možné varianty, napojení na registr zvířat) 

 Nápočet produkce statkových hnojiv (s natažením dat ze stájového registru) 

 Kontrolní sestavy nitrátové směrnice a AEO podmínek hnojení (vazba na 

nitrátovou směrnici, možnosti kontroly plnění podmínek, podkladové sestavy) 

 

B) Program Portál farmáře – zaměření na živočišnou výrobu – pokročilí (23.1.2012) 

Pokročilí jsou ti, kteří vstup do Portálu farmáře využijí vícekrát, umí se v základních registrech 

alespoň přibližně orientovat. 

1. Shrnutí novinek pro rok 2013 (cca 0,5 hodiny) 

2. Registr zvířat (cca 2 hodiny) 

 Rekapitulace základních funkcí vyhledávání v registru zvířat (stavy zvířat, pohyby 

zvířat, intenzita VDJ, komunikace s ČMSCH, nápočty VDJ pro dotace)  

 Objednávky ušních známek a duplikátů ušních známek  

 Vedení stájového registru (dle účastníků registr i koní, prasat) 

 Vedení evidence léčení (navíc proti začátečníkům) 

 Evidence přirozené plemenitby 

3. LPIS  (cca 1,5 hodina) 

 Základní ovládání LPIS (orientace v aplikaci, ovládání mapy, tisky)  

 Zakládání parcel a areálů (prosté pojmenování bloků, řešení osevního postupu, 

zákresy parcel, efektivní řešení pro návazné evidence hnojiv, pastvy, POR apod.)   

 Uložení statkových hnojiv na pozemcích  

 V případě zájmu a času – eroze, katastr, omezení kolem vody, tisky map, zákresy 

v LPIS 

4. EPH  (cca 2 hodiny) 

 Základní zadávání aplikací hnojení a POR + sestavy a vyhledávání (požadavky 

vyhl. 274/1998 Sb., na evidenci a vyhl. č. 329/2004 Sb.) 

 Evidence pastvy (možné varianty, napojení na registr zvířat) 

 Evidence krmiv pro nové směrnice CC 

 Nápočet produkce statkových hnojiv (s natažením dat ze stájového registru) 

 Kontrolní sestavy nitrátové směrnice a AEO podmínek hnojení (vazba na 

nitrátovou směrnici, možnosti kontroly plnění podmínek, podkladové sestavy) 

 Skladová evidence POR, hnojiv a krmiv  


