


Farma Bezdínek je jedním 
z produkčních skleníků, za kterými 

stojí společnost NWT. Ta v rámci své 
agrodivize poskytuje celou škálu 
služeb – od projektové fáze přes 

stavbu na klíč až po servisní služby.

Bezdínek Farm is one of the 
production greenhouses backed by 

NWT. Their agro division provides 
a range of services from design to 

turnkey construction. 

BUDOUCNOST SVĚTA 
JE V UDRŽITELNÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
Ačkoli má Česká republika vynikající klimatické podmínky pro 

pěstování ovoce a zeleniny, je na předposledním místě (poslední 
je Lucembursko) v produkci ovoce a zeleniny na obyvatele 
ze všech států Evropy. Naprostou většinu čerstvé zeleniny 

dovážíme ze zahraničí. To ale můžeme společně změnit.

THE FUTURE OF THE WORLD IS 
IN SUSTAINABLE AGRICULTURE

Even though the Czech Republic has an excellent climate for 
growing fruit and vegetables, it is second to last (Luxembourg 

is last) among all European countries in per capita fruit and 
vegetables production. The vast majority of our fresh produce is 

imported from abroad. But we can change that together.

„Ahoj, jsem Bombus terrestris, 
ale přátelé mi říkají čmelák. 
Dovolte mi představit vám 
Farmu Bezdínek, kde mám 
spolu s dalšími čmeláky na 
starosti důležitou práci – 
opylování.“

“Hi! I’m Bombus Terrestris, but 
my friends call me Bumblebee. 
Allow me to introduce Bezdínek 
Farm, where the other bumble-
bees and I have an important 
job — pollination.” 

Jsme NWT. Přinášíme New 
World Technologies, které 
zvyšují kvalitu života.

We’re NWT. We bring New 
World Technologies that 
improve the quality of life.

Naším posláním je přispívat k tomu, aby Češi 
a Slováci jedli 12 měsíců v roce více lokálně 

vypěstované zeleniny nejlepší možné chuti.

Our mission is to contribute to Czechs and Slovaks 
to eat 12 months a year more locally grown 
vegetables with the best possible flavour.

NAŠE PROJEKTY
OUR PROJECTS 



BEZDÍNEK BEZ PESTICIDŮ
Naším cílem je produkce čerstvé, chutné a zdravé 

zeleniny bez pesticidů. Jejich dopad na lidské zdraví 
prokázaly mnohé studie. 

NO PESTICIDES AT BEZDÍNEK
Our goal is to produce fresh, flavourful, healthy 

vegetables without pesticides. Many studies have 
documented their negative effects on people’s health. 

„Na Farmě Bezdínek 
sklízíme ručně až 30 tun 
zdravé zeleniny každý den.“

“At Bezdínek Farm, we 
harvest up to 30 tons of 
healthy vegetables by 
hand every day.“

ZNAČKA BEZ PESTICIDŮ
Naši zeleninu bez pesticidů poznáte snadno – 
je totiž na pultech obchodů označená jasně 
zeleným logem s českou vlajkou a nápisem 

BEZ PESTICIDŮ CERTIFIKOVÁNO.

THE “PESTICIDE-FREE” 
LOGO

It’s easy to spot our pesticide-free vegetables — 
in fact, they’re on store shelves clearly marked 

with a Czech flag logo and the words 
CERTIFIED PESTICIDE-FREE.

„Značka Bez pesticidů 
znamená, že naše zelenina 
neobsahuje pesticidy stejně 
jako BIO zelenina nebo dětská 
výživa.“

“The ‘Pesticide-Free’ label 
means that when it comes 
to pesticide content, our 
vegetables are the same to 
organic products or baby 
food.”

Ivana Tlolková 
rostlinolékařka divize Agro, NWT 
Plant Doctor, Agro division, NWT

„Pesticidy nepatří 
do našeho těla. 
Nepěstujeme nic, co 
bychom sami nejedli.“

“Pesticides don’t belong 
in our body. We don’t 
grow anything we 
wouldn’t eat ourselves.”

Lucie Romanovská
agronom Farmy Bezdínek 
Agronomist, Bezdínek Farm

MÁME ZDRAVÝ CERTIFIKÁT!
Farma Bezdínek v Dolní Lutyni spolu s naší sesterskou 

Farmou Kameničany na Slovensku prošly jako první 
farmy v Česku a na Slovensku kontrolním auditem pro 

technologii pěstování Bez zbytků pesticidů.

WE’RE CERTIFIED HEALTHY!
Bezdínek Farm in Dolní Lutyně and our sister farm in 

Kameničany, Slovakia, were the first Czech and Slovak 
farms to pass an inspection audit on the technology of 

cultivation without pesticide residues.



HYDROPONIE
Naše skleníky jsou hydroponické, rostliny jsou 

osázené v organickém přírodním substrátu, 
který je vyrobený ze slupek kokosových 

ořechů a po sezóně se kompostuje. Velkou 
výhodou hydroponie je úsporné hospodaření 

s vodou a hnojivy.

HYDROPONICS
Our greenhouses are hydroponic. The plants 

are placed in a natural organic substrate made 
of cocopeat husks, which are composted out 

of season. The great advantage of hydroponics 
is how much water and fertilizer it saves.

Lucie Romanovská
agronom Farmy Bezdínek 
agronomist of Farma Bezdínek

MŠICOVNÍK
Encarsia formosa

KLOPUŠKA SKLENÍKOVÁ
Macrolophus pygmaeus

BIOLOGICKÁ 
OCHRANA

Na Bezdínku jsme ochranu 
našich rostlin svěřili přírodním 

nepřátelům škůdců – hodnému 
hmyzu. 

BIOLOGICAL 
PROTECTION

At Bezdínek, friendly insects 
have protected our plants 

against enemy pests.

PRACOVNÍK MĚSÍCE: ČMELÁK
Další zajímavostí pěstování zeleniny v našich sklenících je 
zavedení čmeláků coby hlavních opylovačů. Proč? Čmeláci 
si velmi rychle zmapují prostředí kolem svých úlů, pracují 

především v jejich okolí a nemají potřebu zalétávat do 
vzdálených míst. Na Bezdínku rostlinky každý den opyluje 

35 tisíc čmeláků.

EMPLOYEE OF THE MONTH: 
THE BUMBLEBEE

Another interesting thing about vegetable cultivation in 
our greenhouses is the introduction of bumblebees as the 
main pollinators. Why? Bumblebees quickly map the area 

around their hives, mainly work in that area, and don’t need 
to fly to faraway places. At Bezdínek, about 35 thousand 

bumblebees pollinate plants every day.

„Po práci odpočíváme 
v kartonových úlech, kde 
máme zázemí s cukerným 
roztokem, který nám 
dodává potřebnou 
energii pro práci.“

“After work, we 
relax in card-
board hives, 
where we can 
enjoy a sugar 
that gives us 
the energy to 
work.”

ČMELÁK KARLÍK
Charlie the Bumblebee

SAVEČKA ORANŽOVÁ
Phytoseiulus persimilis

Průřez čmeláčím úlem
Cross-section of hive



„Chceme jít cestou bez 
pesticidů, bez zbytečné 
uhlíkové a vodní stopy 
i bez odpadů.“

“We take the no-pesticide 
path, with no unnecessary 
carbon or water footprint, 
no waste.“

UHLÍKOVÁ STOPA
Uhlíková stopa je důležitým 

měřítkem dopadu lidské činnosti 
na životní prostředí, především pak 
na klimatické změny. Měří množství 
skleníkových plynů, které vzniknou 

při výrobě určitého produktu.

CARBON 
FOOTPRINT

The carbon footprint is an 
important measure of the effects of 
human activity on the environment, 

especially on climate change. 
It determines the amount of 

greenhouse gases associated with 
a specific activity or product.

VODNÍ STOPA
Technologie pěstování v kokosovém 
substrátu nám na Farmě Bezdínek 
umožňuje vypěstovat 1 kg rajčat za 

využití přibližně 15 litrů vody, 
pro srovnání u polní produkce se 

jedná řádově o stovky litrů.

WATER FOOTPRINT
The technology of cultivation in 
a cocopeat substrate allows the 
Bezdínek Farm to grow 1 kg of 

tomatoes using only about 15 litres 
of water. Compare that to field 

production, which regularly takes 
hundreds of litres.

EKOLOGIE JE NAŠE PRIORITA
Podporujeme lokální pěstování zeleniny, které 

se snaží eliminovat negativní dopady na životní 
prostředí. K zálivce používáme dešťovou vodu, kterou 
zachycujeme přímo na farmě ve venkovních nádržích. 

ECOLOGY IS OUR PRIORITY
We believe in local vegetable cultivation that tries to 

eliminate negative impact to the environment. 
For watering, we use rainwater that we catch 

right on the farm in outside lagoons.

„Při pěstování zeleniny vzniká mnohem méně 
emisí uhlíku a zelenina má i mnohem menší 
vodní stopu než jiné potraviny. Úpravou svého 
jídelníčku tedy můžeme výrazně ovlivnit svoji 
osobní uhlíkovou i vodní stopu.“

“Growing vegetables produces much fewer 
carbon emissions, and vegetables has much less 
water footprint than other foods. By adjusting 
what we eat, we can therefore significantly 
reduce our carbon and water footprint.”

Jirka Stodůlka
vedoucí divize Agro, NWT 
Director, Agro division, NWT



ZDRAVÁ ZELENINA 
PLNÁ CHUTI

Pokud mají nejen dospělí, ale i děti jíst více 
zeleniny, musí jim opravdu chutnat. Chuť 
nejvíce ovlivňuje volba odrůdy a stádium 
zralosti plodů při sběru. S výběrem každé 

z pěstovaných odrůd jsme si dali záležet, aby 
byl váš gurmánský zážitek pokaždé dokonalý. 

HEALTHY VEGETABLES, 
FULL OF FLAVOUR

For both adults and children to eat more 
vegetables, they’d better taste good. Flavour 
is most influenced by the variety and stage 
of ripeness at harvest. When selecting each 
variety to grow, we make sure your gourmet 

experience is always outstanding.

„Světová zdravotnická 
organizace doporučuje 
konzumaci minimálně 400 g 
čerstvé zeleniny nebo ovoce 
(bez brambor) denně.“

“The World Health Organi-
zation recommends eating 
at least 400 grams of fresh 
fruit or vegetables a day (not 
counting potatoes).“

„Na Bezdínku sbíráme 
rajčata plně dozrálá. Do 
prodejen se dostanou 
velmi rychle po sběru. 
Proto dosahujeme 
znamenité chuti.“

“At Bezdínek, we harvest 
tomatoes when they’re 
fully ripe. They get to the 
store very quickly after 
harvest. This is how we 
achieve such excellent 
taste.”

Jan Fučík
vedoucí provozu Farmy Bezdínek 
Operations Manager, Bezdínek Farm

ZDRAVÝ TALÍŘ
Víte co je myPlate? Jedná se o názornou pomůcku 

Ministerstva zemědělství USA pro nastavení 
vyváženého stravování. Představuje talíř, na kterém 
je naskládané vše, co za den jíme, ale ve vhodném 

poměru. A jak takový „zdravý“ talíř vypadá?
Zdroj: www.cojist.cz

A HEALTHY PLATE
Have you ever heard of myPlate? It’s a visual aid 
from the United States Department of Agriculture 
for eating a balanced diet. It shows a plate that 

everything we eat per day is stacked on, but in proper 
portions. And what does a “healthy” plate look like?

Source: www.cojist.cz



MINI CHERRY OVÁLNÉ RAJČÁTKO 
EXTRA SLADKÉ

Chuťově vyvážená mini oválná cherry 
rajčata. Mimořádně sladká, šťavnatá 
a plná chuti.

VĚTŠÍ KEŘÍKOVÉ RAJČE
S CHARAKTERISTICKÝM
STRAPÁČEM

Lahodná keříková rajčata.
Skvělý parťák nejen 
v kuchyni.

BABY PLUM EXTRA SWEET TOMATOES 

Exceptionally popular baby plum extra 
sweet tomatoes. Ideal for a crunchy snack.

VINE TOMATOES WITH
A CHARACTERISTIC 
TASSEL

Delicious vine tomatoes. 
Great companion not only 
in your kitchen.

10–12 G  
Průměrná

hmotnost plodu
Average fruit 

weight

120–140 G  
Průměrná
hmotnost 

plodu
Average fruit 

weight

> 9 °BRIX  
Obsah cukru

Sugar content

> 10 °BRIX  
Obsah cukru

Sugar content

> 4 °BRIX  
Obsah cukru

Sugar content

Ekologie je pro nás nesmírně důležitá. 
Naše rajčátka můžete zakoupit v balení 
z recyklovatelného papíru s příměsí 
trávy, tedy zcela bez plastů.

Ecology is extremely important to us. 
You can buy our tomatoes in a blend of 
recycled paper and grass — completely 
without plastic.

KOKTEJLOVÉ RAJČE  
NA VĚTVIČCE

Správné vyvážení kyselosti 
a sladkosti. Perfektní pro 
osvěžující saláty.

COCKTAIL TOMATOES
ON THE VINE

The right balance of sweet 
and sour. Perfect for 
refreshing salads.

35–45 G  
Průměrná

hmotnost plodu
Average fruit 

weight

> 6 °BRIX  
Obsah cukru

Sugar content

MINI CHERRY EXTRA SLADKÉ 

Prémiové mini cherry extra sladké 
rajče. Mimořádná chuť v kombinaci 
s excelentní prezentací.

MINI EXTRA SWEET CHERRY
TOMATOES

Premium extra sweet mini cherry 
tomatoes. Exceptional taste combined 
with outstanding presentation.

12–14 G  
Průměrná

hmotnost plodu
Average fruit 

weight



„O Farmě Bezdínek už teď 
víte všechno, můj úkol tady 
proto končí. Děkuji za vaši 
milou společnost a těším se, 
že se u nás brzy setkáme 
osobně…“

“Now you know everything 
about Bezdínek Farm, so my 
job is done. Thank you for 
being such nice company, 
and we hope you’ll visit us 
in person soon.“

EXKURZE
Součástí naší farmy je Návštěvnické centrum s ukázkovým 
skleníkem, kde vám rádi podrobně vysvětlíme, jak pěstování 
zeleniny na naší farmě funguje. Celý okruh provázený 
agronomem trvá asi 60 minut, prohlídka je zdarma. 
Maximální kapacita skupiny je 40 osob.

Naše expozice vás bude zaručeně bavit, protože je zpestřená 
rozšířenou realitou v podobě mluvících postaviček rajčátek 
a okurek. Pro děti a školní skupiny máme připravené 
i edukačně-zábavné pracovní listy.

Prohlídka je pokaždé zakončená oblíbenou ochutnávkou 
čerstvě utržených plodů a možností zakoupit si naše 
produkty v Prodejně ze dvora.

Přijedete? Svou prohlídku si prosím rezervujte na 
info@farmabezdinek.cz, nebo volejte +420 702 153 552.

Na viděnou na Farmě Bezdínek! 

TOURS
Part of our farm is a visitor centre with a demonstration 
greenhouse, where we’d love to tell you in detail how we grow 
vegetables at our farm. The whole 60-minute tour is led by an 
agronomist and is free. Maximum capacity is 40 people.

We’re sure you’ll enjoy our exhibit, because it’s livened up with 
augmented reality, including talking tomatoes and cucumbers. 
For children and school groups, we have fun, educational 
worksheets.

The tour always ends with a popular tasting of freshly picked 
produce and a chance to buy our products in the Farmyard 
Shop.

Are you coming? Please reserve your tour at 
info@farmabezdinek.cz, or call +420 702 153 552.

See you at Bezdínek Farm! 

BABY OKURKA / OKURKA 
VELIKOSTI BABY PRO 
NEJMENŠÍ

Šťavnatá a křupavá okurka 
menšího vzrůstu plná 
vitamínů je vhodná jako 
rychlá výživná svačinka.

SNACK  CUCUMBERS

Juicy and crunchy petite 
cucumbers full of vitamins 
that are great for a quick 
nutritious snack.

40 G  
Průměrná

hmotnost plodu
Average fruit 

weight

300–350 G  
Průměrná

hmotnost plodu
Average fruit weight

8–10 CM  
Průměrná

délka plodu
Average 
lenght

18–22 CM  
Průměrná

délka plodu
Average lenght

MIDI / STŘEDNĚ DLOUHÁ 
ŠŤAVNATÁ OKURKA

Vyniká velmi šťavnatou dužinou 
a z hlediska obsahu vody (95 %) je 
vhodným hydratačním doplňkem 
našeho jídelníčku.

MEDIUM-LENGTH
CUCUMBERS

With highly juicy skins and 95% 
water content, these are ideal 
hydration supplements to your 
diet.



EXCELENTNÍ CHUŤ
Pěstujeme nejchutnější

prémiové odrůdy.

EXCELLENT TASTE
We grow the most delicious

and premium varieties.

VYPĚSTOVÁNO V ČESKU
Poctivě a s láskou tam,

kde jsme doma.

CULTIVATED IN 
THE CZECH REPUBLIC
Cultivated with honesty 

and love in a place 
we call home.

Z KEŘÍKU ROVNOU NA TALÍŘ
Plně zralá zelenina je u vás

velmi rychle po sběru.

FROM THE VINE 
TO THE PLATE

Ripened vegetables are 
with you very quickly 

after harvest.

S OHLEDEM K PŘÍRODĚ
Používáme biologickou

ochranu rostlin.

NATURE IN 
THE FIRST PLACE
We use biological 

protection of plants. 

info@farmabezdinek.cz
WWW.FARMABEZDINEK.CZ

Farma Bezdínek s.r.o., K Bezdínku 1515
735 53 Dolní Lutyně, Česká republika

Chcete o nás vědět 
ještě něco? Mrkněte 
na krátký film: 

Want to know more 
about us? Watch this 
short movie:


