Moravskoslezský kraj

Ekologické

V regionu, který patřil v minulosti mezi nejznečištěnější v ČR,
se nachází jak intenzivní průmyslové, tak ideální rekreační
oblasti. Zejména v horských oblastech se dnes rozvíjí
krajinotvorné a extenzivní zemědělské programy, ve kterých
má významné zastoupení ekologické zemědělství.

zemědělství

Počet ekofarem v okresech

v Moravskoslezském
kraji

121
Bruntál
37
Opava

74
Nový Jičín

10
Ostrava

Karviná
14

116
Frýdek-Místek

do 3 000 ha
3 000 ha – 5 000 ha
5 000 ha – 10 000 ha
10 000 ha – 15 000 ha
15 000 ha a více

Legenda:
Rozloha ekologicky
obhospodařované plochy

Plocha ekologicky obhospodařované půdy
v kraji
Podíl půdy EZ na celkové výměře zeměd. půdy
v kraji
Počet ekologických farem v kraji
Počet všech zemědělských podniků v kraji
Počet výrobců biopotravin v kraji
Počet všech výrobců potravin v kraji
Počet ekofarem s faremním zpracováním

Zdroj dat: Statistická šetření ÚZEI a ČSÚ 2014.
Údaje o farmách platné k 31. 7. 2016.

54 544 ha
20 %
372
4 105
31
2 548
11

Kde získat více informací

Registr ekologických podnikatelů
Ministerstvo zemědělství ČR
www.eagri.cz/rep
Mapa členů Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO
www.pro-bio.cz
Adresář farmářů Hnutí Duha
www.adresarfarmaru.cz
PRO-BIO LIGA
www.biospotrebitel.cz
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Víte, že…

Téměř pětina zemědělské půdy v Moravskoslezském kraji je
obhospodařována ekologicky. Převažují zde ekologické
pastviny s chovem krav, ovcí, koz a koní. Úspěšně se rozvíjí
ovocnářství a faremní zpracování masa a mléčných výrobků.
Farmy v horách a podhůří Beskyd a Jeseníků nabízí ubytování
a stravování z farmářské produkce.

Z pastviny na talíř

V chráněných oblastech Beskyd, Jeseníků i Poodří a jejich okolí
se pasou ekologická stáda skotu, koz a ovcí, která zde zajišťují
přirozenou a šetrnou údržbu travních porostů. Kvalitní vyzrálé
maso lze koupit na farmách, trzích a v místních restauracích.
Ekofarma Hořák (Janovice u Rýmařova, Bruntál)
www.horakjan.cz, tel.: 554 230 496
Ekofarma Koňákov (Koňákov, Karviná)
www.farmakonakov.cz, tel.: 606 744 850
Farma George (Fulnek-Jerlochovice, Nový Jičín)
www.farmageorge.cz, tel.: 608 709 466
Jatky Melč (Melč, Opava)
www.jatky-melc.cz, tel.: 602 536 723

Z ekologických polí a sadů

Ze sadů a polí neošetřovaných minerálními hnojivy a syntetickými pesticidy se sklízí ovoce, zelenina, bylinky, žito,
špalda a pro region charakteristická pohanka. Produkci
můžete zakoupit přímo na farmách či odebírat v bedýnkovém systému, některé výrobky i v obchodních sítích.
Biofarma Dobromila Komárková (Sádek, Opava)
biokomarkova@seznam.cz, tel.: 739 227 811
Ekofarma Požaha (Bílovec, Nový Jičín)
www.zijembio.cz, tel.: 739 710 453
Schaffartzik Robert (Bohušov, Bruntál)
Schaffartzik@bohusov.eu, tel.: 724 180 351
Vitaminátor s.r.o. (Sosnová, Bruntál)
www.vitaminator.cz, tel.: 554 749 505

Místní bio výrobky z kravského, kozího či ovčího mléka jsou
pravidelně oceňovány v potravinářských soutěžích. Faremní
mlékárny nabízí výtečné mléko a sýry přímo ze dvora.
Ekofarma Šťastná koza (Velké Albrechtice, Nový Jičín)
www.stastnakoza.cz, tel: 737 171 512
Farma Menšík (Kunčice pod Ondřejníkem, Frýdek-Místek)
www.farma-mensik.cz, tel.: 736 180 388
Vítkovská zemědělská s.r.o. (Klokočov, Opava)
www.frantiskuvdvur.cz, tel.: 725 005 426

Kachny, husy a slepice v ekologických chovech mají vždy
venkovní výběh s možností přirozené pastvy. Mohou hrabat,
popelit se a snášet nerušeně do hnízda.
Ekofarma Bellama, s.r.o. (Holčovice, Bruntál)
info@bellama.cz, tel.: 739 593 944
Farma Stránské (Břidličná, Bruntál)
ji.beranek@tiscali.cz, tel.: 728 923 830

Ovce Valaška

Původní valašská ovce, přímý potomek
ovcí, které sem přišly s osidlováním Beskyd,
je dnes zařazena do genových zdrojů ČR.
S otužilým a houževnatým plemenem
se často můžete potkat na ekologických farmách.
Ekofarma Bludička (Bludovice, Nový Jičín)
www.bludicka.wbs.cz, tel.: 556 704 046
JZD Staré Hamry (Staré Hamry, Frýdek-Místek)
www.jzd-starehamry.webnode.cz, tel.: 604 745 624
Klub chovatelů a příznivců valašské ovce
www.valaska.schok.cz

Na farmy na výlety
i za poznáním
Kravské, kozí i ovčí mléčné výrobky

Drůbež ze dvora

Ubytování na statku nebo v jeho blízkosti
je zajímavou volbou nejen pro rodiny s dětmi.
Ekofarmy nabízí stravování z vlastní produkce,
vyjížďky na koních či exkurze.
Ekofarma Bellama, s.r.o. (Holčovice, Bruntál)
www.pensionsafari.cz, tel.: 739 593 944
Ekofarma Bovine (Heřmanovice, Bruntál)
www.farmabovine.cz, tel.: 605 248 358
Mlýn u Kročilů (Malá Štáhle, Bruntál)
farma.krocil@seznam.cz, tel.: 554 286 054
Vítkovská zemědělská s.r.o. (Klokočov, Opava)
www.frantiskuvdvur.cz, tel.: 725 005 426

KPZ – komunitou podporované
zemědělství

Odběr faremní produkce v podobě celoročního „předplatného“ úrody a spolupráce spotřebitelů se zemědělcem
je stále oblíbenější. V systému KPZ jsou zapojeny zejména
menší ekofarmy a jejich nabídka bývá velmi pestrá.
Ekofarma Šelongovi (Pustějov, Nový Jičín)
www.farma-selongovi.webnode.cz, tel.: 604 912 574
Ekofarma Šťastná koza (Velké Albrechtice, Nový Jičín)
www.stastnakoza.cz, tel: 737 171 512
Komunitou podporované zemědělství
www.kpzinfo.cz

