
 

1 
 

 
3. VĚDECKÁ KONFERENCE EKOLOGICKÉHO ZEMDĚLSTVÍ – PRAHA, ČZU – 14. – 15. 11. 2011 

 
Dvoudenní 3. mezinárodní vědecká konference ekologického zemědělství, která se konala 14. a 15. listopadu 2011 
v prostorách České zemědělské univerzity v Praze Suchdole, se zaměřila na prezentaci aktuálních poznatků vědy a 
výzkumu v oblasti ekologického zemědělství pro region střední a východní Evropy. Konference navázala na tradici 
předchozích vědeckých konferencí, pořádaných Bioinstitutem, o.p.s., v Lednici na Moravě v letech 2008 a 2009.  
Konferenci uspořádala na půdě České zemědělské univerzity v Praze Česká technologická platforma ekologického 
zemědělství ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Felicius, pod odbornou záštitou IFOAM EU Group.  
 
Odbornými partnery konference byli Bioinstitut, Evropská technologická platforma ekologického zemědělství - TP 
Organics, Univerzita Palackého Olomouc, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ministerstvo zemědělství ČR, na 
realizaci spolupracovali Bioforsk, Bioinstitut CZ, Bio Forschung Austria, FiBL International, VŠCHT Praha, ISOFAR, 
Leibniz – ZALF Münchenberg DE, Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, PRO BIO Svaz ekologických 
zemědělců, partnery konference byli Hipp Group, Sonnentor, ProfiPress, Bioškoly.  
 
Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla a Ministerstva životního prostředí ČR. 
 
Vědecký výbor 
Předseda:  Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.  
Členové:  Dr. Karin Stein - Bachinger 

Ing. Jana Hajšlová, CSc. 
Dr. Bernhard Kromp 
Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.  
Dipl. Ing. Agr. ETH Otto Schmid  
Atle Wibe Ph.D. 

Organizační výbor 
Předseda:  Ctirad Hemelík  
Členové: Ing. Perla Kuchtová Ph.D. 

Mgr. Pavlína Samsonová 
Ing. Zdeněk Stehno, CSc. 
Ing. Jiří Urban 

  Gabriela Kolářová 

 
Na vědeckou konferenci se zaregistrovalo 146 zájemců, z toho 35 k aktivní účasti. Z tohoto počtu bylo 25 příspěvků 
doporučeno recenzenty k prezentaci. Dalších osm mluvčích bylo k účasti vyzváno pořadateli. Z aktivních příspěvků 
pocházelo 17 z ČR, 4 z Polska, 2 z Ukrajiny a po jednom z Maďarska a Rumunska.  
České instituce byly zastoupeny autorskými kolektivy z vysokých škol – Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko-
technologická Praha, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého Olomouc, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, dále výzkumnými 
institucemi - Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.,  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., AGRITEC výzkum, šlechtění a služby s.r.o.  
Zahraniční instituce: Polsko: Institute of Plant Protection – NRI - Poland, Institute of Natural Fibres & Medicinal Plants - Poland, University of 
Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland; Ukrajina: National University of Life and Environmental Sciencies - Ukraine, Institute of Agroecology 
and Natural Resources Use, Association of Agroecologists of Ukraine; Maďarsko:  Corvinus University of Budapest - Department of Food 
Engineering – Hungary; Rumunsko: University of Agricultural Scinces and Veterinary.  

 
Z celkově přihlášených 146 zájemců konferenci navštívilo přes 110 účastníků z devíti zemí  (ČR, PL, UKR, HU, RU, GB, 
AT, ALB, GER).  Největší skupina výzkumníků (téměř 30 osob) přijela z Polska díky Centru Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie, které organizovalo hromadný zájezd za podpory polského ministerstva zemědělství. Mezi pasivními 
posluchači byli nejen zástupci odborných institucí a výzkumných ústavů a vysokých škol, ale i zájemci z řad firem, 
obchodních společností a zástupci státní správy.  
Čeští účastníci: AGRITEC výzkum, šlechtění a služby s.r.o., AOPK Česká republika, Správa CHKO Křivoklátsko, BEMAGRO, a.s., Billa, spol. s r.o., 
bio nebio, Bioinstitut, o.p.s., Bionea-zařízení školního stravování s.r.o., bioprodejny s.r.o., COOP Centrum, Country Life, COUNTRY LIFE s.r.o., 
Česká zemědělská univerzita, Dema, a.s., dm drogerie markt s.r.o., eBIOneta s.r.o., Ekofarma Deblín, Ekologie na zeleno, European 
Commission, Felicius o.p.s., Fosfa akciová společnost, Green Garden, s.r.o., HiPP Czech, Chmelařský institut s. r. o., Ing.Eva Přibíková, CSc. - 
poradenství pro zemědělství a životní prostředí, IS Kopanice a PRO-BIO RC Bílé Karpaty, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Centrum 
výzkumu globální změny AV Česká republika v.v.i., KIT PEF ČZU v Praze, LUMO natur s.r.o., MauMau, Mendelova univerzita v Brně, 
Agronomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno, MF DNES, Miko Káva, fair trade, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 
MZe Česká republika, Nadační fond Bartákův hrnec, NAVITA a.s., PRO-BIO LIGA, pro-bio RC Bílé Karpaty, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, 
PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., redakce měsíčníku Bio, Sedium RD s.r.o., SEMIX PLUSO, spol. s r.o., SONNENTOR s.r.o., SRS, Státní 
zemědělský intervenční fond, student ČZU FAPPZ - obor Ekologické zemědělství, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Templářské sklepy 
Čejkovice, vinařské družstvo, ÚKZÚZ, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Palackého v Olomouci, 
ÚZEI, Vaše věc.cz , VITAMINÁTOR s.r.o., VŠCHT PRAHA, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,  
Zahraniční účastníci: Albanian Association of Organic Horticulture  -  Bioplant Albania ( AAOH Bioplant Albania) - Albania , FIBL – Austria, BAF - 
Austria , Corvinus University of Budapest, Department of Food Engineering - Hungary , ÖMKi, Hungarian Research Institute of Organic 
Agriculture - Hungary , Institut of Soil Science and Plant Cultivation  -  State Research Institute in Puławy, POLAND, Institute of Agricultural and 



food Economics – National Research Institute - Poland, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants - Poland , Institute of Plant Protection  -  
NRI - Poland , IUNG - PIB - Poland , National Research Institute of Animal Production in Cracow, Poland - Poland , Research Institute of 
Horticulture - Poland , State Higher Vocational School in Krosno - Poland , University of Life Sciences in Lublin - Poland , University of Warmia 
and Mazury in Olsztyn, Poland - Poland , Warsaw University of Life Sciences  -  SGGW - Poland , Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny - 
Polska , University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj - Napoca Romania - Romania , Institute of Agroecology and Natural 
Resources Use, Association of Agroecologists of Ukraine - Ukraine , National University of Life and Environmental Sciencies - Ukraine , 
University of Newcastle  -  GB, ZALF  -  Germany. 

 
Jednacím jazykem konference byla angličtina, překlad do češtiny byl zajištěn. Ke konferenci vyšel sborník příspěvků 
na CD nosiči.  
 
První den konference zahájil prof. Bořivoj Šarapatka – předseda vědeckého výboru a úvodní slovo přednesl rektor 
ČZU prof. Jiří Balík, který rovněž připomněl osmdesátileté životní jubileum nestora výzkumu ekologického 
zemědělství v ČR, prof. Ing. Jiřího Petra, Dr.Hc. Ten ve svém příspěvku shrnul historii výuky tohoto oboru, a také 
některé výsledky svých výzkumů. Zástupce ministerstva zemědělství Jan Gallas informoval o aktuálních statistických 
údajích a o hlavních cílech Akčního plánu rozvoje ekologického zemědělství v ČR pro roky 2011 až 2015. 

Výhodám ekologického zemědělství se věnoval ve své přednášce Carlo Leifert z univerzity v Newcastlu. Konstatoval, 
že konvenční zemědělství bude časem limitovat cena energií, potřebných k výrobě syntetických hnojiv a pesticidů, 
ale také nedostatek fosforu. V další části svého příspěvku představil prof. Leifert výsledky projektu QLIF 
(QualityLowInputFood) zaměřeného na kvalitu biopotravin. Významnou součástí projektu prezentovaného prof. 
Leifertem byla také bezpečnost potravin. Profesorka VŠCHT v Praze Jana Hajšlová zabývající se bezpečností potravin 
účastníky seznámila s novou vědeckou metodou tzv. Metabolomic Fingerprinting, sloužící  k určování kvality 
biopotravin.  V příspěvku se zmínila také o „mýtu“ o  kontaminaci biopotravin mykotoxiny, který často nesprávně 
prezentují média.  
 
V další části konference prezentovali autoři vědecké příspěvky:  
Univerzita Karlova: Zvěřinová, I., Urban, J., Ščasný, M.: Proč kupuje český spotřebitel biopotraviny? Institute of 
Agricultural and Food Economics - NRI, Polsko:  Źekało, M.: Nákladová konkurenceschopnost vybraných 
zemědělských produktů na konvenčních i ekologických farmách v Polsku, Univerzita Palackého Olomouc:  Šarapatka, 
B., Čížková, S.: Vliv různých travních společenstev v ekologickém zemědělství na vybrané půdní vlastnosti s důrazem 
na uhlík. 
 
Závěr prvního konferenčního dne byl věnován posterové sekci, ve které se prezentovalo 20 autorských kolektivů 
reprezentujících následující instituce: Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, VŠCHT PRAHA, 

Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.,  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., AGRITEC výzkum, šlechtění a služby s.r.o., University of 
Agricultural Scinces and Veterinary - Poland, Institute of Plant Protection – NRI - Poland, National University of Life and Environmental 
Sciencies - Ukraine, Institute of Natural Fibres & Medicinal Plants - Poland, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland,  Corvinus 
University of Budapest - Department of Food Engineering - Hungary, Institute of Agroecology and Natural Resources Use, Association of 
Agroecologists of Ukraine. 

 

Druhý den konference zahájil Ing. Jiří Urban (ČTPEZ, ÚKZÚZ) příspěvkem nazvaným „Výzkum v ekologickém 
zemědělství v ČR v roce 2010 a vize pro výzkum v EZ pro východní Evropu“. Pro rozvoj oboru je klíčová spolupráce 
zemědělců, producentů, maloobchodu a výzkumu, ke které přispívá svou činností také ČTPEZ. Členové platformy 
připravili vizi ekologického zemědělství pro rok 2025, která vytváří dlouhodobou perspektivu výzkumných potřeb 
ekologického zemědělství a potravinového systému. Ing. Petr Dvořák PhD.(ČZU)  prezentoval „Poznatky o pěstování 
brambor v ekologickém zemědělství“, „Pěstování ozimé řepky v podmínkách ekologického zemědělství“ je název 
příspěvku, se kterým vystoupil Josef Škeřík (Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin). 
 
V závěru konference Ing. Jiří Urban otevřel diskusi nad konceptem konference, jejíž ideou je prezentace výsledků 
výzkumu v regionu střední a východní Evropy. Zástupkyně z Institutu ekologického zemědělství v Maďarsku ocenila 
kvalitu příspěvků na konferenci a zdůraznila, že je důležité sdíleni úsilí a výsledků práce. Jak několikrát zaznělo, 
ekologické zemědělství nabízí řadu účinných postupů proti degradaci přírodních zdrojů. Zavádění účinných 
environmentálních opatření do praxe, komplexní přístup, upevnění role ekologického zemědělství v udržitelném 
rozvoji venkova, efektivnější komunikace se zemědělci a prohlubování praktických znalostí k životnímu prostředí 
šetrných zemědělských postupů, to jsou doporučení, která byla zdůrazněna v průběhu konference.  
Účastníci byli seznámeni s novým Akčním plánem České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství, který si klade 
za cíl dosáhnout do roku 2015 patnácti procent podílu EZ a zvýšit podíl české bioprodukce na alespoň 60%. 
 
 



KONFERENCE BIOSUMMIT 2011 
 
Na vědeckou konferenci navázal Biosummit 2011, který se konal 15. 11. 2011 v prestižních prostorách Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Biosummit 2011 nabídl výměnu zkušeností a názorů mezi klíčovými 
osobnosti z řad politiků, obchodníků, zemědělských a zájmových organizací a otevřel otázky kvality bioproduktů, 
významu ekologického zemědělství pro rozvoj venkova a ochranu životního prostředí, rolí ekologického zemědělství 
v nové Společné zemědělské politice EU. Mimo této diskuse se mluvčí zaměřili na vyvracení mýtů a nepřesností, 
které se v souvislosti s ekologickým zemědělstvím objevují v médiích.  
 
Hlavními řečníky byli místopředsedkyně PS PČR Vlasta Parkanová, ministr zemědělství Petr Bendl, náměstek 
ministra životního prostředí Tomáš Tesař, dále Bořivoj Šarapatka (Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny PSP ČR), 
Carlo Leifert (University of Newcastle) Karin Stein-Bachinger (ZALF Germany), Jiří Urban (ÚKZÚZ, ČTPEZ), Jana 
Hajšlová (VŠCHT Praha),  Ctirad Hemelík (Felicius), profesní organizace zastupovali Zdeněk Perlinger (PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců), Miroslav Toman (Potravinářská komora ČR), Martin Fantyš (Agrární komora ČR), pozvání 
přijali i šéfové úspěšných bio-firem – Stefan Hipp za výrobce dětské biostravy Hipp a Johannes Gutmann za 
producenta bioproduktů Sonnentor. 
 
Během konference se opakovala otázka, zda nejsou ekologické metody plýtváním v době, kdy se světová populace 
rozrůstá a je nutné ji „uživit,“ a v době ekonomické krize. Bylo dostatek prostoru vysvětlit, že ekologické zemědělství 
dosahuje již nyní vysoké produktivity i dostatečných výnosů a nemělo by být exkluzivní metodou pro malé procento 
fanoušků, nýbrž uznávanou metodou běžné agrární politiky.  
 
Vzrůstající poptávka po biopotravinách je důkazem, že spotřebitelé sledují zdravější životní styl. Pohnutky zákazníků 
jsou však daleko širší: od snahy získat co nejchutnější potraviny, až po podíl na ochraně životního prostředí a krajiny. 
Jeden zakoupený biovýrobek znamená podporu celého systému jeho šetrného zpracování ohleduplného k přírodě a 
přírodním zdrojům. Nehledě na zjevné výhody, jimiž jsou lepší chuť, vyšší nutriční hodnoty obsažené 
v biopotravinách nebo absence reziduí pesticidů.  Biosummit přinesl řadu podnětů nejen účastníkům panelových 
diskusí, ale především praxi. I veřejnost má o čem přemýšlet, protože zdravější přístup ke krajině dává prostor i ke 
zdravějšímu životnímu stylu, k němuž se hlásí čím dál tím víc lidí. Situace na trhu s biopotravinami a udržitelností 
ekologického zemědělství v západní Evropě je důkazem, že toto odvětví dokáže velmi úspěšně prosperovat nejen ve 
vztahu k přírodě a člověku, ale také v oblasti byznysu a obchodu.  Ekologické zemědělství je moderní obor, který má 
řadu zastánců jak mezi samotnými zemědělci, tak i mezi spotřebiteli.  
 
Podle statistik Ministerstva zemědělství dosáhlo letos v srpnu množství ekologicky certifikovaných farem v České 
republice počtu 4 022, biopotraviny se zpracovávají v 650 podnicích a rozloha ekologicky obdělávané půdy se zvýšila 
na 11, 4% z celkové plochy zemědělské půdy u nás. Tato čísla řadí ČR k lídrům v EU, ale potraviny v biokvalitě 
zaujímají pouze 1,2 % z celkového podílu produkce potravin, více než polovina biopotravin je k nám dovážena. Situaci 
by měl pomoci zlepšit nový Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství, podle kterého by se do roku 2015 
měl podíl EZ zvýšit na 15% a česká bioprodukce by měla vzrůst na 60%. 
 
Biosummit býval dříve zaměřen jen na marketing biopotravin, proto bylo jistě pro mnohé překvapením, že se 
diskutovalo i o jiných tématech, hlavně s ohledem na reformu SZP. Byly to otázky kvality potravin, potravinového 
zabezpečení, vazby na životní prostředí, ale i téma dotací pro ekologické zemědělce 
 
Pořadateli Biosummitu 2011 byli Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství a společnost Felicius o.p.s. Odbornými partnery 
konference jsou Bioinstitut, Evropská technologická platforma ekologického zemědělství - TP Organics, IFOAM EU 
Group, Univerzita Palackého Olomouc, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ministerstvo zemědělství ČR, Agrární 
komora ČR, Potravinářská komora ČR, PRO BIO Svaz ekologických zemědělců. Spolupracující instituce: Bioforsk, 
Bioinstitut CZ, Bio Forschung Austria, FiBL International, VŠCHT Praha, ISOFAR,  ZALF Münchenberg DE. Partnery 
konference byli Hipp Group , Sonnentor s.r.o., ProfiPress,  Bioškoly. 
 
Záštitu převzali předsedkyně PS Parlamentu ČR Miroslava Němcová, ministr zemědělství Petr Bendl a Ministerstvo 
životního prostředí ČR. 
 
Na Biosummit se registrovalo 162 zájemců z devíti zemí  (ČR, PL, UKR, HU, RU, GB, AT, ALB, GER).  Největší skupina 
výzkumníků (téměř 30 osob) přijela z Polska díky Centru Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, které organizovalo 



hromadný zájezd za podpory polského ministerstva zemědělství. Mezi pasivními posluchači byli nejen zástupci 
odborných institucí a výzkumných ústavů a vysokých škol, ale i zájemci z řad firem, obchodních společností a zástupci 
státní správy.  
Čeští účastníci: AGRITEC výzkum, šlechtění a služby s.r.o., AOPK Česká republika, Správa CHKO Křivoklátsko, BEMAGRO, a.s., Billa, spol. s r.o., 
bio nebio, Bioinstitut, o.p.s., Bionea-zařízení školního stravování s.r.o., bioprodejny s.r.o., COOP Centrum, Country Life, COUNTRY LIFE s.r.o., 
Česká zemědělská univerzita, Dema, a.s., dm drogerie markt s.r.o., eBIOneta s.r.o., Ekofarma Deblín, Ekologie na zeleno, European 
Commission, Felicius o.p.s., Fosfa akciová společnost, Green Garden, s.r.o., HiPP Czech, Chmelařský institut s. r. o., Ing.Eva Přibíková, CSc. - 
poradenství pro zemědělství a životní prostředí, IS Kopanice a PRO-BIO RC Bílé Karpaty, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Centrum 
výzkumu globální změny AV Česká republika v.v.i., KIT PEF ČZU v Praze, LUMO natur s.r.o., MauMau, Mendelova univerzita v Brně, 
Agronomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno, MF DNES, Miko Káva, fair trade, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 
MZe Česká republika, Nadační fond Bartákův hrnec, NAVITA a.s., PRO-BIO LIGA, pro-bio RC Bílé Karpaty, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, 
PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., redakce měsíčníku Bio, Sedium RD s.r.o., SEMIX PLUSO, spol. s r.o., SONNENTOR s.r.o., SRS, Státní 
zemědělský intervenční fond, student ČZU FAPPZ - obor Ekologické zemědělství, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Templářské sklepy 
Čejkovice, vinařské družstvo, ÚKZÚZ, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Palackého v Olomouci, 
ÚZEI, Vaše věc.cz , VITAMINÁTOR s.r.o., VŠCHT PRAHA, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,  
Zahraniční účastníci: Albanian Association of Organic Horticulture  -  Bioplant Albania ( AAOH Bioplant Albania) - Albania , FIBL – Austria, BAF - 
Austria , Corvinus University of Budapest, Department of Food Engineering - Hungary , ÖMKi, Hungarian Research Institute of Organic 
Agriculture - Hungary , Institut of Soil Science and Plant Cultivation  -  State Research Institute in Puławy, POLAND, INSTITUTE OF 
AGRICULTURAL AND FOOD ECONOMICS  -  NATIONAL RESEARCH INSTITUTE - POLAND , Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants - 
Poland , Institute of Plant Protection  -  NRI - Poland , IUNG - PIB - Poland , National Research Institute of Animal Production in Cracow, Poland - 
Poland , Research Institute of Horticulture - Poland , State Higher Vocational School in Krosno - Poland , University of Life Sciences in Lublin - 
Poland , University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland - POLAND , Warsaw University of Life Sciences  -  SGGW - Poland , Uniwersytet 
Przyrodniczo Humanistyczny - Polska , University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj - Napoca Romania - ROMANIA , Institute 
of Agroecology and Natural Resources Use, Association of Agroecologists of Ukraine - Ukraine , National University of Life and Environmental 
Sciencies - Ukraine , University of Newcastle  -  GB, ZALF  -  Germany. 

 
DOPROVODNÉ AKCE 

 
Tisková konference (15.11. 2011, Poslanecká sněmovna) 
Tiskové konference se zúčastnili: Johannes Gutmann, Bořivoj Šarapatka, Carlo Leifert, Karin Stein-Bachinger, Jana 
Hajšlová, Ctirad Hemelík, Jan Gallas, Martin Fantyš, Kateřina Nesrstová, Eugenie Linková 
 
Komentované vycházky Prahou 
Pro zájemce byly v pondělí odpoledne připraveny komentované prohlídky Prahy. 
 
Slavnostní zakončení konferencí 
Slavnostní večer se uskutečnil v úterý večer v Malostranské besedě. 
 
Vyhlášení nejlepší bio-prodejny PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v rámci slavnostního zakončení vyhlásil vítěze své soutěže o nejlepší 
bioprodejnu roku. Gratulujeme Natural Centru Jihlava. 
 

MONITORING TISKU 
Agronavigator.cz,  Bio&Natur,  Bioměsíčník,  Euro,  Farmář,  Agris.cz, Agrovenkov.cz, Agroweb.cz, 
Bezpecnostpotravin.cz, Bioklub.cz, Biospotrebitel.cz, Businessinfo.cz, ČRo - Radio Česko, ČRo Regina, ČT 24, Eagri.cz, 
Ecomonitor.cz,Econnect.cz, Ekolist.cz, Enviweb.cz, Euro, Gastroplus.cz, Hospodářské noviny,  Iprosperita.cz, Ispigl.eu, 
Kisjk.cz, Krmivarstvi.cz, Kurzy.cz, Life.iHned.cz, Makrobiotika.info, Mujzpravodaj.cz, Potravinářská revue, 
Potravinářský zpravodaj, Úroda, Zemědělec. 
 

ZHODNOCENÍ 
Konference splnily cíle a požadavky, se kterými byly pořádány. Vědecká konference představila nové výzkumy 
v oblasti ekologického zemědělství prostřednictvím 25 příspěvků a 8 vyzvaných referátů účastníků ze 7 zemí.  
Biosummit nabídl prostor pro diskusi i polemiku právě těch skupin, na které byl zacílen - setkali se zde vědci, politici, 
obchodníci i odborná veřejnost. Z letošního ročníku je zřejmé, že segment ekologického zemědělství a 
zainteresované strany mají o takto pojaté akce zájem, a že je zde zřetelný přínos pro všechny zúčastněné, včetně 
spotřebitelů. Pro další ročníky je však nezbytné zajistit vyšší míru podpory jak ze státního, tak ze soukromého 
sektoru. Díky této akci se podařilo poukázat na důležitost vzájemné spolupráce a komunikace při podpoře 
ekologického zemědělství a produkce biopotravin ve společné zemědělské politice.  


