
BioBiozelenina
Členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

Biofarma SaSov, Sasov 2, 586 01 Jihlava, www.biofarma.cz
Biofarma Slunečná, Slunečná 3, 384 51 Volary, tel. 388 336 108
Biozelenina velehrad, 687 06 Velehrad 126, www.biozelenina.eu, tel.: 602 702 537 

Camphill České Kopisty, České Kopisty 6, 412 01 Litoměřice, www.camphill.cz
ekofarma aBatiS, Zvole 319, 252 45 Zvole u Prahy, www.abatis.cz/ekofarma
ekofarma BauciS, Lesoňovice 5, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,www.

sweb.cz/ekofarma.baucis
ekofarma country life, Nenačovice 87, 266 01 Beroun, www.countrylife.cz
ekofarma deBlín, Deblín 50, 664 75 Deblín, tel. 549 430 241
ekofarma mlýnec, Smrkov 10, 391 33 Jistebnice, www.volny.cz/mlynec
ekofarma Sluníčko, Zahrádky 210, 294 04 Dolní Bousov, tel. 326 396 922
GryGarovi lenka a Jiří, Libina 167, 788 05 Libina, tel. 583 233 105
hlaváč Jan, Březí 356, 691 81 Březí, tel. 519 514 263 
hrňa aleš, Mlynářovice 55, 384 51 Volary, tel. 388 333 011
klement vladimír, Pohled 199, 582 21 Pohled, tel. 569 439 159
komárková doBromila, Sádek 101, 747 75 Sádek, tel. 553 663 275, 737 325 473
košař JoSef, Lukov 9, 763 17 Lukov, tel. 577 911 542 
lačňák vladimír, Vlčice u Jeseníku 163, 790 67 Vlčice u Jes., tel. 584 434 023
ludík JoSef, Karolíny Světlé 5, 779 00 Olomouc, tel. 585 422 723
mach JaroSlav, Osová Bitýška 161, 594 53 Osová Bitýška, tel. 776 844 335 
netík JaroSlav, Spáleniště 5, 518 01 Dobruška, jaroslav.netik@tiscali.cz
PanStví trPíSty, Zámek Trpísty 1, 349 01 Trpísty, tel. 374 696 104
tachecí karel, Poplužní 189, 411 18 Budyně nad Ohří, karel.tacheci@volny.cz 
vitoušová lída, Prostřední Poříčí 11, 679 62  Křetín, tel. 516 470 572
voStrovSký david, Milešice 19, 383 01 Prachatice, tel. 388 323 707
vymětal JoSef, Břest 7, 768 23 Břest, http://biozelenina.vyrobce.cz  

Ostatní:
BotanicuS, Ostrá 8, 289 22 Lysá nad Labem, www.botanicus.cz
doStálkovi Petr a GaBriela, Veselka 52, 374 01 Trhové Sviny
dvořák Jiří, Kališnická 25, 779 01 Olomouc
ekofarma vícemil, Vícemil 54, 378 21 Kardašova Řečice

Kdo pro vás  
biozeleninu pěstuje?

Co potvrdila  
věda?

Výsledky studie* potvrdily:

• biozelenina obsahuje výrazně více vitamínů (např. bio bílé zelí 
obsahuje o 30% více vitamínu C)

• zelenina v biokvalitě má více minerálních látek, stopových prvků  
a méně těžkých kovů

• biozelenina obsahuje výrazně méně reziduí (zbytků) pesticidů  
a nitrátů

• biozelenina roste pomaleji, obsahuje méně vody a má přitom  
výrazně vyšší obsah sušiny

• chuťové zkoušky prokázaly u ekologicky vypěstované zeleniny 
lepší chuť (kvůli všeobecně nižšímu obsahu vody jsou chuťové  
a aromatické látky koncentrovanější)

• biozelenina má výrazně vyšší trvanlivost (např. u biobrambor byly 
vykázány o 50% nižší ztráty u skladování)

• obsahy sekundárních metabolitů (rostlinné látky s pozitivním vlivem  
na zdraví) jsou v ekologicky vyprodukované zelenině o 10–50% 
vyšší než v zelenině z konvenčního zemědělství

* Studie „Je bio skutečně lepší“ Dr. Alberty Velimirové  
z „Institutu Ludwiga Boltzmanna pro biologickou tvorbu krajiny“  
a výzkumníka v oblasti rizik Dr. Wernera Müllera. Leták byl vydán za podpory Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
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Proč je  
bio lepší?

Jak poznáte  
biozeleninu?

Je to 
eko – logické!

Jak poznáte, že prodejna nabízí  
zeleninu a ovoce v biokvalitě?

V případě balené domácí biozeleniny vypovídá o ekologickém  
původu národní logo – zelená biozebra – uvedené na obale.  
U zahraniční biozeleniny najdete jiné logo bio 
nebo kód kontrolní organizace.

I u volně prodávané zeleniny máte možnost 
ověřit si, zda je opravdu v kvalitě bio. Každý 
prodejce biopotravin je povinen předložit 
Vám certifikát o původu bioproduktů přísluš-
ného farmáře, který mu biozeleninu dodal. 
Certifikát někdy bývá umístěný přímo  
u zeleniny. 

Váš prodejce / dodavatel biozeleniny

Pokud zvolíte nákup biozeleniny  
získáváte jistotu, že byla vypěstována:

•  bez použití umělých hnojiv

•  bez postřiků syntetickými pesticidy

•  bez snižování úrodnosti půdy

•  bez znečišťování spodních vod

Jak hospodaří  
ekologičtí zemědělci?
• hnojí pouze kompostem, zeleným hnojivem (např. směs svazenky,  

řepky a pelušky) a hnojem

• dodržují pestré osevní postupy, aby se vyhnuli únavě půdy  
z monokultur

• předcházejí výskytu chorob a škůdců např. pomocí vzájemně  
prospěšného sousedství rostlin (mrkev – cibule)

• pečují o členitost krajiny, např. obnovují meze a malé vodní plochy,  
vysazují stromy a křoviny 

• podporují druhovou rozmanitost (biodiverzitu) fauny a flory

• zvyšují přirozenou úrodnost půdy

Při nákupu biozeleniny se můžete chovat jako zodpovědný spotřebitel.  
Vybírejte místní produkty s respektem k danému ročnímu období.

Z cenovky zeleniny byste  
se měli dozvědět následující údaje:

• cena za jednotku
• jakost
• dodavatel / pěstitel
• země původu

Více informací o biopotravinách  
a ekologickém zemědělství najdete:
www.biospotrebitel.cz  /  www.pro-bio.cz

Leták vydal: 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, ve spolupráci  
s PRO-BIO LIGOU


