
BioBiovíno

Ekologický vinohrad
Choroby (např. plísně či padlí) se řeší zejména:
• prevencí, 
• vhodnými pěstebními zásahy, 
• ekologicky vhodným hnojením (komposty, zelené hnojení) a 
• používáním podpůrných prostředků zvyšujících odol-

nost révy vůči patogenům a škůdcům. 

Pozornost je samozřejmě věnována již samotnému výběru 
vhodných odrůd tak, aby byly na daném stanovišti maximál-
ně odolné. V případě intenzivní infekce houbových chorob 
je povoleno použití limitovaného množství ochranných 
prostředků na bázi mědi, síry, rostlinných extraktů či jílových 
zemin.

Konvenční vinohrad
V konvenčním vinařství jsou k potlačení škůdců a chorob 
používány chemické přípravky, které poškozují celý eko-
systém, kdy vedle škůdců dochází k úhynu ostatních druhů 
zejména bezobratlých živočichů. 

Rezidua pesticidů mohou navíc zůstávat v hroznech a 
posléze nepříznivě působit na zdraví člověka. Aplikace che-
mických pesticidů také významně poškozují půdní organiz-
my a tím i úrodnost půdy.

Adámkovo vinařství s.r.o., Lužánecká 1891/16, 602 00 Brno-střed. 
www.adamkovovinarstvi  
Barabáš Jiří, Strachotice 361, 671 29 Strachotice. Tel.: 604 81 08 97
Beneš Roman, Sklepní 78, 691 56 Hrušky. Tel: 607 829 755
Binder Pavel, Hřbitovní 570, 691 03 Rakvice. www.pavelbinder.cz
Bohemia Canopus, s. r.o., Starovice 93, 693 01 Hustopeče.  
www.canopusmorava.cz
Bzenia, s.r.o., K. Čapka 1542, 696 81 Bzenec . www.bzenia.cz
Drmola Jaroslav, Bavory 46, 692 01 Mikulov. www.vinarstvidrmola.cz
Eisová Jarmila - Vinařství Šmerák, U hřiště 507, 691 56  Hrušky. www.smerak.cz
Ekologické hospodářství rodiny Abrlovy, Pavlov 191, 690 02 Břeclav 2. 
www.bio-produkty.cz
Ekovinice Kostelanský, Lipov 447, 696 72. www.ekovinice.cz
Gotberg, a.s., U Sadu 394, 691 27 Popice. www.gotberg.cz
Hříbalová Marcela, Spojovací 596, 273 02 Tuchlovice.  www.vinoandre.cz
Chrástek Vlastimil, Bořetice 7, 691 08 Bořetice. www.vinochrastek.cz
Ilias Georgios, Přehradní 92, 692 01 Mikulov. www.ilias.cz
Jiří Šimák, Mikulov, 692 01. www.vinosimak.cz  
Kadubcová Lenka, Lipov 204, 696 72  Lipov.  www.vinozhornacka.cz
Klásek Petr, Petrov 73, 696 65 Petrov u Hodonína. www.vinarstviklasek.cz
Krásná hora s.r.o., Starý Podvorov 360, 696 16 www.krasnahora.com
Mádl František, Lúčky  345, 691 02  Břeclav. Tel: 602 780 364
Peřina Vlastimil – Vinný sklep Eben, Valtická 649, 691 44 Lednice na 
Moravě. Tel.: 737 932 252
Plaček Jan, Moravské Bránice 39, 664 64 Dolní Kounice. www.vinoplacek.cz
Rosenberg Winery, s.r.o., Brodačská 332, 691 63 Velké Němčice. 
www.rosenberg-winery.com
Templářské sklepy Čejkovice, Čejkovice 945, 696 15.  
www.templarske-sklepy.cz
Vařák Miroslav, Mlýnská 732/14, 692 01 Mikulov. www.biohrozny.cz
Veritas s. r.o., Vrchní 7, 683 54 Bošovice,  veritas.cz@seznam.cz
Veverka Tomáš, Na Větřáku 220, 696 15 Čejkovice. www.vinarstvi-veverka.cz
Vinařství Baloun, Vinařská 1, 693 01 Hustopeče. www.baloun.cz
Vinařství Karel Válka, Kroužek 428, 691 64 Nosislav.  www.karelvalka.cz
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná 
Hora, www.vinokutnahora.cz
Víno Marcinčák, Vinařská 6, 692 01 Mikulov, www.marcincak.cz
Víno Tomáš Tetur, Fabian 1206, 691 02  Velké Bílovice. www.vinotetur.cz  
Vinselekt Michlovský, Družstevní 818, 691 03, Rakvice, www.michlovsky.com

Ochrana 
révy vinné

Z K U S T E  B I O

Kdo pro vás  
biovíno zpracovává?

Leták vytvořila PRO-BIO LIGA ve spolupráci s Českou Technologickou plat-
formou pro ekologické zemědělství za financování Ministerstva zemědělství.
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Pro ekologickou vinici je charakteristické

• Zvyšování podílu organické hmoty v půdě prostřed-
nictvím pěstování druhově bohatých směsí rostlin 
mezi řádky a používání kompostů.

• Bohatý život v půdě díky přítomnosti organické hmo-
ty a absenci průmyslových hnojiv a pesticidů.

• Zvýšený výskyt hmyzu (motýlů), hmyzožravého ptac-
tva a mnoha dalších organizmů díky doprovodným 
kvetoucím rostlinám a zákazu používání toxických 
chemických látek.

Ekologický vinař využívá proti škůdcům (např. křísům, roz-
točům a obalečům) především jejich přirozené parazity 
či predátory, jejichž výskyt je ve vinohradu podporován. 

• Od roku 2012 musí být biovíno vyrobeno v souladu 
s Nařízením EU č. 203/2012. Toto víno musí být ozna-
čeno jako biovíno vč. bio loga EU, kódem kontrolní 
organizace a původu.

• Biovíno z ročníku 2011 a starší, může být i nadále pro-
dáváno jako „víno z hroznů z ekologického zeměděl-
ství“. Na etiketách se však nesmí používat bio logo EU 
a povinné je uvedení kódu kontrolní organizace.

• Pokud však bylo víno starší vyrobeno 
prokazatelně podle nových předpisů, 
může být označováno jako biovíno 
včetně loga EU pro biopotraviny a 
kódu kontrolní organizace.

• Biovíno pocházející z ČR je navíc 
označeno  českým národním logem 
– zelenou biozebrou.  

• V ČR působí 4 kontrolní organizace 
pověřené Ministerstvem zemědělství: KEZ, o.p.s (CZ-
-BIO–001), ABCERT AG (CZ-BIO–002) a Biokont CZ, s.r.o. 
(CZ-BIO–003) a Bureau Veritas Czech Republic, spol. s 
r.o. (CZ-BIO-004).

Biovinice  
místa pro přírodu

Jak  
poznáte biovíno?

Při zpracování hroznů se klade důraz na šetrnost vlastního 
zpracování hroznů. Zejména použití chemických látek při 
výrobě je značně omezeno či dokonce zakázáno.

Síření 
Přestože se síra ve víně vyskytuje také přirozeně (cca 
10 mg/l), je síření z důvodu ochrany vína dovoleno i  v 
ekologickém zemědělství. Celkový obsah SO2 je však pro 
biovíno omezen:
• červená vína < 2 g/l zbytkového cukru – max. 100 mg/l
• bílá vína a růžová vína < 2 g/l zbytkového cukru – 

max. 150 mg/l,
• u všech ostatních vín je povolený obsah oxidu siřiči-

tého o 30 mg/l nižší než umožňuje legislativa u vína 
konvenčního.

Kvašení 
Kvasinky a látky ze zemědělské produkce by měly být, 
pokud možno, získávány z ekologických surovin. 

Čeření 
Čeření je povoleno potravinovou želatinou, proteiny rost-
linného původu z pšenice nebo hrachu, vyzinou, vaječ-
ným albuminem, taniny, kaseinem, kalium kaseinátem, 
silicium dioxidem, bentonitem, pektolytickými enzymy.

Další postupy při výrobě
Povoleno: 
• termická úprava do max. 70 °C, 
• centrifugování, 
• filtrování. 

Zakázáno: 
• částečná koncentrace chladem, 
• odsiřování fyzikálními postupy, 
• používání elektrodialýzy ke stabilizaci vinného kamene, 
• částečné odstraňování alkoholu z vína, 
• stabilizace vinného kamene přidáváním měniče 

kationů.

Jak se biovíno 
zpracovává?

Fotografie: vše Markéta Sáblíková


