Víte, že…

V Pardubickém kraji vznikla první česká akreditovaná kontrolní
a certifikační organizace, která zajišťuje kontrolu a certifikaci
ekologického zemědělství a jeho produkce už od roku 1999.
Počet ekofarem, výrobců biopotravin a faremních zpracovatelů
patří k nižším mezi kraji ČR, přesto rok od roku stoupá.

Mléko a mléčné výrobky

Faremní minimlékárny v kraji zpracovávají kravské i kozí
biomléko. Nejširší sortiment mléčných výrobků nabízí Ranč
Bělečko, který získal za svůj polotvrdý bio kozí sýr a čerstvé
bio máslo s ořechy a medem ocenění Mls Pardubického kraje.
BIO&CEEPORT s.r.o. (Dolní Hedeč, Ústí nad Orlicí)
www.ceeport.cz, tel.: 602 170 709
Ekofarma Horní Ředice (Horní Ředice, Pardubice)
www.bio-zelenina.cz, tel.: 603 348 816
Ranč Bělečko (Bělečko-Býšť, Pardubice)
www.ranc-belecko.cz, tel.: 732 511 216

Zelenina a ovoce

Zelinářské zahrady a sady najdete jak v úrodné Polabské
nížině, tak na vrchovinách. Zahradníci se zaměřují na běžné
druhy zeleniny, sadaři pěstují nejčastěji jablka, hrušky, švestky.
Ekofarma Horní Ředice (Horní Ředice, Pardubice)
www.bio-zelenina.cz, tel.: 603 348 816
EKOfarMA Horecký Dvůr s.r.o. (Jedousov, Pardubice)
ekofarma.horeckydvur@email.cz, tel.: 602 582 224
Farma Tuchov (Tuchov, Chrudim)
farmprojekt@volny.cz, tel.: 602 434 897
Ekofarma Boršov (Moravská Třebová, Svitavy)
www.ekofarma-borsov.cz, tel.: 736 779 094
Martin Heimerle (Manova Lhota, Svitavy)
heimerle.martin@gmail.com, tel.: 777 333 650
Miroslav Hruban (Kunčina, Svitavy)
m.hruban@email.cz, tel.: 777 648 955
Soňa Slavíková (Radim-Luže, Chrudim)
sona.slavikova@seznam.cz, tel.: 739 507 953
Jindřich Čejka (Chotěnov, Svitavy)
jindrichcejka@seznam.cz, tel.: 777 166 316

Agroturistika

Za zážitky můžete vyrazit na ekofarmy v turisticky atraktivních
lokalitách.
Chalupa u pramene (Dolní Hedeč, Ústí nad Orlicí)
www.chalupaupramene.eu, tel.: 602 170 709
Hejlův mlýn (Horní Čermná, Ústí nad Orlicí)
www.hejluvmlyn.cz, tel.: 777 682 180

Výrobci biopotravin v kraji

V kraji najdete výrobce přepuštěného másla – ghí, bylinných
čajů, raw tyčinek a snacků. Biopotraviny vyrábí také jeden
z největších výrobců suchých směsí k přípravě pokrmů.
LABETA, a.s. (Dřenice, Chrudim)
www.labeta.cz
České ghíčko s.r.o.
(Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí)
www.ceskeghicko.cz
Zuzana Popiková (Ústí nad Orlicí)
www.dobreghi.cz
MEDIATE s.r.o.
(Dolní Libchavy, Ústí nad Orlicí)
www.apotheke-tea.cz
MARKOL FOOD, s.r.o.
(Jevíčko, Svitavy)
www.markol.net

Certifikáty z Chrudimi

Maso

Houby

Angus Farma Lozice (Lozice-Luže, Chrudim)
www.farmalozice.cz, tel.: 777 280 641
Jaroslav Čada (Horní Libchavy, Ústí nad Orlicí)
milenka.75@seznam.cz, tel.: 776 550 676

V České republice jsou jen dva certifikovaní biopěstitelé hub.
Jednoho z nich najdete nedaleko Pardubic. V biokvalitě vyrábí mikronizovaný prášek z hlívy ústřičné vypěstovaný na
speciálně připravených ekologických substrátech.

Kontrolu EZ a certifikaci jeho produktů vykonávají z pověření
MZe čtyři kontrolní organizace. V kraji sídlí historicky první,
která jako jediná v ČR certifikuje také přírodní kosmetiku
a biokosmetiku, zařízení veřejného stravování, a dokonce
i biokrmiva pro zvířata v zájmových chovech.

Jiří Václavík (Dolany, Pardubice)
www.jedlehouby.cz, tel.: 777 003 062

KEZ o.p.s. (Chrudim)
www.kez.cz

Chov skotu masných plemen je typický zejména
pro hornaté oblasti kraje.

Pardubický kraj

Ekologické

Pardubický kraj je svou rozlohou 4 519 km2 pátým nejmenším krajem v České republice. Zemědělská půda tvoří
60 % celkové výměry kraje, z čehož orná půda zaujímá 72,4%.
Ekologické zemědělství zde má největší nevyužitý potenciál v Pardubickém kraji je nejnižší počet ekofarem, nepočítáme-li
Prahu.

zemědělství

v Pardubickém 			
kraji

Počet ekofarem v okresech

16
Pardubice

87
Ústí
nad Orlicí

42
Chrudim
33
Svitavy

Plocha ekologicky
obhospodařované půdy

do 1 000 ha
1 000 – 5 000 ha
5 000 ha a více

Základní údaje o ekologickém zemědělství (EZ) v kraji
Plocha ekologicky obhospodařované půdy
Podíl půdy v EZ na celkové výměře
zemědělské půdy
Počet ekologických farem
Podíl ekofarem na celkovém počtu
zemědělských podniků
Počet výrobců biopotravin
Podíl výrobců biopotravin
na celkovém počtu výrobců potravin
Počet ekofarem s faremním zpracováním

14 496 ha
6,2 %
178
6,9 %
28
2,2 %
6

Zdroj: ČSÚ (2017), Registr ekologických podnikatelů
(údaje platné k 31. 12. 2017).

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.lovime.bio
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