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• Historie a východiska

• Hlavní cíle a zásady ekologického zemědělství

• Předpisy a pohled zemědělce

• Pohled a požadavky spotřebitele 

• Obchodníci, supermarkety a spotřebitelské testy  
jako garanti „čistoty“ bioprodukce?

• Jsou testy na reziduální látky jsou nevyhnutelné?

• Závěr







1991 – Nařízení Rady 2092/92

Evolution de l'agriculture biologique en  Wallonie
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Definice  ekologického zemědělství.

„Ekologickým zemědělstvím se rozumí zvláštní druh 
zemědělského hospodaření, který dbá na životní 
prostředí a jeho jednotlivé složky. Stanovuje omezení či 
zákazy používání látek a postupů, které zatěžují, 
znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují 
rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšeně 
dbá na vnější životní projevy a chování a na pohodu 
chovaných hospodářských zvířat.“



Úrodnost půdy a výživa rostlin, hnojiva 



Metody ochrany kvality půdy

• Zavedení pestrého osevního 
postupu za účelem narušení 
životního cyklu plevelů a škůdců, 
což poskytuje dostatečný čas 
potřebný pro zotavení půdy a 
doplňuje potřebné živiny. 

• Luštěniny – motýlokvěté rostliny, 
jako například jetel, vážou 
atmosférický dusík do půdy. 



Jetel inkarnát na ekofarmě



Metody ochrany kvality půdy

• Používání organických 
statkových hnojiv pro zlepšení 
struktury půdy a jako 
prevence před půdní erozí.

• Nepoužívání umělých hnojiv a 
pesticidů s cílem zabránit 
dlouhodobým změnám v 
chemickém složení a 
struktuře půdy, která je 
potom bez dalšího používání 
těchto látek méně úrodná.



Metody udržení kvality půdy v EZ

• Dostatečné plochy 
pastvin (různé režimy 
údržby).

• Vysévání plodin 
zeleného hnojení 
k ochraně půdy po 
sklizni před půdní erozí 
a vyplavováním živin.



Metody udržení kvality půdy v EZ

• Výsadba křovinných 
pásů a zakládání 
travních pásů jako 
prevence před půdní 
erozí a ztrátou živin. 



EZ a GMO



Ochrana rostlin





Regulace plevelů



Plevele v EZ -
prutové brány



Prstová plečka – odplevelování v ekologickém 
zelinářství



EZ a ochrana ŽP



Zvláštní předpisy – např. sběry z volné přírody



Zásady chovu hospodářských zvířat



Chov
• Upřednostňují se původní odolná plemena.

• Je doporučen uzavřený obrat stáda na ekofarmě, 
nákup zvířat je možný zejména z ekologického 
zemědělství.

• Upřednostňuje se přirozená plemenitba a 
prevence a odolnost před léčením. Úpravy těl 
zvířat jsou velmi omezeny.

• Léčení nemocných zvířat běžnými léky je možné 
(zdvojnásobuje se ale ochranná lhůta).

• Krmení jen ekologické (z EZ)



Travní porosty s vazbou na dobytek

• Ochrana proti erozi, ochrana vod.

• Mimoprodukční funkce.

• Výhody ekologických chovů přežvýkavců v 
podhorských oblastech (LFA).



Výroba biopotravin

• Doložený „bio“ původ 
suroviny

• Zábrana smíchání

• Zásadní omezení 
konzervantů a ostatních 
přídatných látek

• Každoroční kontrola EZ

• Podléhají SZPI 





Pohled spotřebitele

• Mění se motivy nákupu biopotravin
• Rostou obraty a prodeje 
• Nástup řetězců
• Bio je „sexy“ – média mu přály (teď 

méně)
• Bio je sledované – a negativa jsou 

ihned medializována
• Bio je mnohým nepohodlné 

(medializují negativní studie a názory 
„vědců“)

• Spotřebitelské testy …. zaměřené na
laboratorní testy



Pohled potravinářů a obchodníků

• Očekávání „čistých“ potravin 
od spotřebitelů považují za 
legitimní.

• Náš zákazník náš pán!

• Nepotřebují být kvůli nálezům 
reziduí se svou značkou v 
médiích.

• ZAVEDLI SAMI PREVENTIVNÍ 
MĚŘENÍ  

• BNN …. Orientační limit 0,01 
mg/kg  (privátní norma!!!)



Obchodníci se stávají policií  „čistoty“ biopotravin



Co platí v ČR?

• O udělení certifikátu 
rozhodují soukromé 
(kontrolní)certifikační
organizace. 

• Kontrolují podle pravidel 
produkční postup.

• Nově ale musejí brát 
podle EU vzorky u 5% 
kontrol (i půda, listy, osiva 
postřikovače, sklady i 
produkty… = celý proces!)

• Vyhodnocení výsledů 
předpisy EU neupravují:
V ČR – komplexní návod a 
výklad  metodický pokyn 
MZe ČR

• Dva dozorové orgány 
(ÚKZÚZ a SZPI)





Co bude dál ?

• Čeká se na to, zda se 
změní přístup ke 
kontrole v novém 
nařízení k EU (EU)

• Zůstane každoroční 
kontrola?

• Skupinová certifikace?

• Větší role státu?

• Decertifikační limit?
(jen potraviny?)



Závěry

Ekologické zemědělství a garance 

biopotravin musí být nadále 

založeno na:

• pozitivním přístupu k přírodě

• důvěře a znalosti podniků,

• kontrole procesů a zlepšení 

• rizikové analýzy.



Závěry

Díky techokratizaci myšlení lidí a vývoji metod 
budou i v EZ laboratorní analýzy stále důležitější 
součástí  kontroly… (bohužel )



Závěry

Neměl by být stanoven decertifikační limit pro 
biopotraviny. 

Hrozí: velké náklady na laboratoře a drahé 
analýzy – nebezpečí snížení významu kontroly 
produkčního postupu.



Děkuji za pozornost


