KRONIKA ZEMĚ

ZAČNEME ZNOVU.
HEZKY POSTARU…
Připravil Ivo Bartík
Snímky Shutterstock a First Generation Farmers

Farmáři první generace chtějí produkovat
stejně kvalitní potraviny, jako jejich předci.
Nemají to však jednoduché…

Američtí farmáři stárnou – podle statistiky tamního ministerstva zemědělství odejde
zhruba polovina z nich v tomto desetiletí do penze. Na jejich místa však přicházejí
mladí nadšenci, často z nefarmářských rodin, kteří se snaží hospodařit jinak. Postaru.

D

ružstvo First Generation
Farmers (Farmáři první generace) založila v roce 2013
Alli Cecchini (31), která přesvědčila
své rodiče, Boba a Barbaru, aby ji
nechali obdělávat několik akrů velké
rodinné farmy v Kalifornii. Sto let
se na ní pěstoval chřest – teď se věci
měly změnit.
Vezmi si, co chceš
„Nepřistupovala jsem k farmaření
romanticky jako spousta mých přátel
z blízkého San Franciska – na to jsem
farmářskou práci příliš dobře znala,“ říká Alli. „Rozhodla jsem se ale
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v rámci možností vrátit k autentickému farmaření, jaké bylo běžné v devatenáctém století. Ne sice jako tradicionalisté, třeba Amišové, ale podobně.“
Alliny představy nyní v USA sdílí stále více mladých lidí (obvykle
z měst), kteří chtějí hospodařit tak,
jako to dělali jejich předci. „Chemie
je pro naše farmy sprosté slovo – hnojit půdu a ošetřovat plodiny se snažíme postaru,“ vysvětluje Alli. „Přitom
zároveň – a to je velmi důležité – obnovujeme osobní vztahy s klienty
v blízkém okolí; přizpůsobujeme
svoji produkci jejich požadavkům,
zveme je na prohlídky našeho hos-

podářství, ochutnávky a podobně.
Naší specialitou je akce ,Vezmi si,
co potřebuješ, zaplať, kolik můžeš‘,
kterou pořádáme několikrát ročně.
Rozdávání potravin na první pohled
nedává smysl: získáváme však při
něm tolik nových přátel a klientů, že
se nakonec vyplatí.“
Jinou specialitou mladé farmářky
je nechat lidi, aby si vyzkoušeli, co
práce v zemědělství obnáší. „Naši
návštěvníci přímo září radostí, když
mohou sbírat čerstvá vejce, přelévat
nadojené mléko do konví či vytahovat mrkev ze záhonků. Je vidět, jak
na ně působí vůně čisté země. Každý
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Stroje si „malofarmáři“
mezi sebou půjčují:
ušetří tak spoustu
peněz

rok se někdo z těchto hostů rozhodne pozemku družstva First Generation
Farmers dlouhodobě fungovala. Fartaké začít farmařit.“
máři první generace mají vytvořit
komunitu, která si bude navzájem
Nezbohatneme,
pomáhat při různých nárazových
ale budeme šťastní
Staronový způsob hospodaření po- pracích (třeba sklizních), sdílet strostupně na farmě Cecchiniových pře- je, distribuční síť apod. Ekonomicky
vládl. Alli a její přátelé zde také vy- by to samozřejmě pro všechny vyšlo
tvořili malé školicí centrum pro lidi, lépe, než kdyby mělo o život bojovat
kteří chtějí jít v jejich stopách. „Ob- každé hospodářstvíčko samo.
„Proti velkým producentům postarovské kukuřičné a sójové lány už
nemají budoucnost,“ učí se například víme kvalitu a osobní kontakty,“ říká
mladí nadšenci v kurzech. „Je třeba Alli. „Všechno je tu navíc otevřené –
vrátit se ke klasickému hospodaření – zákazníkům kdykoli předvedeme,
jak se staráme o dobytek nebo slepipro dobro farmářů i celé země.“
Cílem farmářské vizionářky je ce nebo jim umožníme svépomocustavení 30 až 50 nezávislých hospo- nou sklizeň požadovaných produktů.
dářství, která by na půdě rozlehlého Všechno naše zboží má své ,rodné listy‘, podle nichž se dá kdykoli vypátrat
jeho producent. I díky tomu si samozřejmě nikdo netroufne práci šidit.“
Členové kalifornské komunity nepočítají s tím, že by snad farmařením
zbohatli. „Jde nám o kvalitu života,
práce a mezilidských vztahů,“ zdůrazňují. „Je nám jasné, že třeba při
pěstování mandlí nemůžeme dosáhnout takové úrody, jako farmáři používající spoustu chemie. Ale nám
stačí, abychom se slušně uživili
a měli dobrý pocit, že odvádíme poctivou práci a že jsme získali spoustu
přátel na farmě i mezi zákazníky.“

Alli Cecchini a její matka
Barbara pyšně předvádějí
víno z panenské sklizně

Pole pod sněžnými
zábranami
Do farmaření se nyní pouští stále
více mladých Američanů – zpravidla
těch, kteří odmítají současný hektický způsob života a chtějí něco vytvá-

řet vlastníma rukama, nikoli třeba
číhat u počítače na dobré kurzy akcií.
Jejich problémem ovšem je, že těžko shánějí obdělavatelnou půdu. Pozemky desítek tisíc farem, jež v minulosti zkrachovaly, totiž od bank
nakoupily zemědělské kolosy, které
se jich samozřejmě nemíní zbavovat.
To byl například i problém Tylera
Hedgeho (32) z Indiany, kterému
nakonec paradoxně pomohl až skon
jednoho z farmářů v sousedství: jeho
pozůstalí mu pozemky pronajali.

„Rád bych hospodařil,
ale sehnat zemědělské
pozemky je dnes
velmi těžké.“
Lance Peters

Podle průzkumu Carla Zulaufa,
profesora zemědělské ekonomiky
Státní univerzity v Ohiu, tvoří „farmáři první generace“ už zhruba třetinu všech farmářů v zemi, byť většinou
obdělávají jen menšinové pozemky.
Pokud chtějí získat větší plochu, musejí se často uchylovat k improvizaci.
Lance Peters z Wyomingu tak například sám pracně upravil pro pěstební
potřeby pozemek plný plevele a kamení. „Byl jako opuštěný pes, který
potřebuje důkladně vykoupat, ostříhat a vykartáčovat, než ho pustíte
do bytu,“ usmívá se dnes. „Podobně jsem musel důkladně zapracovat
i na dalších dosud neobdělávaných VV
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Logem družstva je
svazeček chřestu – něco
jako Svatoplukovy pruty

Nejlepší je, když se spotřebitel
a „jeho“ farmář osobně znají a třeba si i tykají

Podívej, takhle se sázejí semínka
a takové z nich vyrostou sazenice

Farmáři první generace mají i vlastní tržnici

VV atypických pozemcích – třeba

sech, na něž odkazuje slavný obraz
Americká gotika, ale lehké to také
není. Proto v USA vznikla Young
Farmers Coalition (Koalice mladých
farmářů), která hledá způsoby, jak
pomoci. Podívejme se na několik
z jejích doporučení, třeba by se některá z nich hodila i našim mladým
sedlákům.
„Zjistěte si, zda u vás či někde
poblíž nefunguje program podpory
místního zemědělství,“ radí web koalice. „Účastníci takového programu
platí ,svým‘ zemědělcům za jejich
produkty v pravidelných měsíčních
splátkách, takže farmáři mají zajištěno průběžné ﬁnancování. Obvykle
také místo farmářů vyřizují různé administrativní úkony, čímž jim velmi
ulehčují život.“ K dalším dalším nápadům koalice patří například projekty EatWild a The Greenhorns, které
potenciálním klientům vysvětlují tradiční metody hospodaření, jež mladí
farmáři provozují. Také se na nich
samozřejmě člověk dozví, proč jsou
takto produkované potraviny lepší než
běžné zboží v supermarketu.
Předplaťte si úrodu
Začít nyní za oceánem s hospodaKoalice rovněž radí obracet se
řením sice není tak těžké jako v ča- s problémy na politiky, což je praxe
na pruzích půdy pod sněžnými zábranami u silnic nebo pod vedením vysokého napětí. Je mi jasné, že mě tyto
pozemky nyní neuživí, proto na nich
budu přinejmenším prvních pár let
pracovat až po zaměstnání a o víkendech. Počítám přitom s pomocí otce
a dvou bratrů: jeden z nich je dobrý
mechanik, takže se mi postará i o těch
pár kousků staré techniky, co mám.“
Potíže farmářů první generace
si uvědomují jednotlivé státy USA
i federální administrativa. Nabízejí
jim programy s osmdesáti až stoprocentním ﬁnancováním. Mají ovšem
své podmínky: příjemce dotace například nesmí být člověk, který v posledních deseti letech farmařil, musí
se na vzniku farmy výrazně podílet
vlastní prací a nesmí být majitelem
jiné farmy, kterou by někomu pronajímal. I tak ale mají farmářští nadšenci před sebou trnitou cestu a mnoho
otazníků: například z čeho žít, než
prodají první sklizeň?
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Zákazníci
si „svých“
farmářů
považují a rádi
jim pomáhají –
třeba při vedení
účetnictví
a „papírování“
vůbec.

v USA rozšířená nesrovnatelně víc
než u nás. Nejde o žádný zákulisní
lobbing, mladí farmáři jen vysvětlují, co by jim pomohlo. To je třeba
i dobrovolnická práce: například
v účetnictví či jiném „papírování“,
kterému farmáři zpravidla moc nehoví.
Pomoci mohou i ochutnávkové
dny, při nichž mladí sedláci zvou
lidi z okolí na jídlo uvařené ze svých
produktů. Samozřejmostí je pak prodej těchto produktů přes internet.
Budou mít dost klientů?
Farmáři první generace jsou jistě
výborný nápad, otázka však je, zda
v současných turbulentních časech
najdou dost klientů. Chudí a nezaměstnaní, jichž v USA vinou pandemie stále přibývá, určitě raději
sáhnou po levnějším zboží v supermarketech. A i ti bohatší si nejspíš
dvakrát rozmyslí, jestli vydávat peníze za nikoli nezbytné produkty.
Vidíme to ostatně i u nás – slevové
akce supermarketů přitahují davy
zákazníků, zatímco trhy se zemědělskými produkty vyhledává jen určitá
skupina lidí… I
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