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Máme půdy dostatek?

Jak velká část zeměkoule / jablka  tvoří podle vás úrodnou půdu?

11/4?11/2? 11/16? 11/32?11/8? Méně než 1/32?



V jedné hrsti úrodné půdy žije více organismů, 
než kolik je lidí na Zemi.



A kdo konkrétně v 1 m2 horní vrstvy půdy žije?



Dnes půdu pod nohama ztrácíme…

V ČR mizí průměrně zhruba           
20 hektarů orné půdy denně 

(rozloha cca 28 fotbalových hřišť)
Zdroj: ČÚZK Ročenka půdního fondu ČR

x 28



Ekologicky Průmyslově

• Organické + zelené hnojení
• Pestré osevní postupy a šetrné

zpracování půdy
• Živá půda plná humusu, žížal a 

mikroorganismů

• Syntetická hnojiva
• Pesticidy: herbicidy (Round up/glyfosát),

fungicidy, insekticidy, regulátory růstu
• Mořené osivo
• Vyčerpaná půda bez života

Pěstování plodin – EZ vs konvence



Ekologicky Průmyslově

• Dostatečný výběh a přístup na pastvu v 
sezóně nebo i celoročně

• Větší prostor na ustájení

• Mláďata jsou u matek ponechávána delší
dobu, delší doba chovu celkově

• Zákaz preventivního léčení antibiotiky,
používání regulátorů růstu a přípravků
k synchronizaci říje

• Krmivo převážně z produkce vlastního
ekologického podniku, zákaz GMO

• Obvykle zcela bez přístupu na pastvu

• Malý prostor na ustájení – např. klecové
chovy drůbeže

• GMO krmivo, hormony, látky pro stimulaci
růstu

• Krátká doba chovu, nepřirozeně rychlé
přírůstky, cílem je rychlý zisk

• Preventivní podávání antibiotik a chemicky
syntetizovaných alopatických léčiv

Chov zvířat – EZ vs konvence



Biopotraviny Běžný standard

• Zákonem garantovaná a kontrolovaná 
kvalita

• Přirozená chuť a vůně - výrazné omezení 
povolených aditiv = „éček“

• Nesmí obsahovat GMO
• Méně dusitanů, těžkých kovů, minimum 

zbytků pesticidů
• Vyšší obsah antioxidantů, více omega-3-

mastných kyselin, nutričně žádoucích látek…
• Povoleny vybrané postupy výroby potravin

• Běžné užívání „éček“ = přídatných látek pro 
zlepšení vůně, chuti, konzistence, trvanlivosti:
 barviv
 konzervantů
 zahušťovadel a stabilizátorů 
 umělých ochucovadel, aromat
 tavících solí, odpěňovačů, leštících látek...

• Úspora na surovinách za každou cenu!
• Neznámý efekt „chemického koktejlu“ vs

jednotlivé parametry kontroly kvality

Kvalita potravin – BIO vs konvence

POZOR: BIO ≠ farmářské, domácí, tradiční nebo jiné marketingové označení



Značení a kontrola biopotravin
LOGA:
• eurolist = logo EU

• biozebra = české národní logo

• Užívání značení je chráněno legislativou, označuje pouze produkty  
vyprodukované v souladu s pravidly ekologického zemědělství.

• Logo je vždy na obalu doprovázeno číselným kódem kontrolní 
organizace a informací o místě původu zemědělských surovin.

PRAVIDELNÁ KONTROLA:

• Minimálně 1x ročně projde celý řetězec  „z pole až na vidličku“ 
pravidelnou kontrolou. Běžné jsou i namátkové neohlášené kontroly.

• V ČR působí 4 soukromé kontrolní organizace:

KEZ o.p.s (CZ-BIO-001)

ABCERT AG (CZ-BIO-002)

Biokont CZ, s.r.o (CZ-BIO-003)

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. (CZ-BIO-004)

CZ - BIO – 00x
Zemědělská produkce EU/ mimo EU



Jak můžete pomoci zdravé krajině?

BIO

Welfare = pohoda zvířat

Kvalita jídla

Péče o úrodnost půdy

Kontrola a BIO logo

• Kompostujte bioodpad
• Zahradničte bez chemie 

- na okně/ balkóně, zahradě (vlastní
nebo komunitní)

• Najděte si svého ekofarmáře a 
nakupujte od něj

• Zajímejte se o původ masa, mléka a 
vajec, které nakupujete

• Najděte si svého ekofarmáře a 
nakupujte od něj

• Nekupujte „3“ = vejce z klecových chovů

• Dejte přednost biopotravinám – hledejte 
logo bio

• Podívejte se na krátké video: „Skutečná 
cena potravin“ na Bit.ly/cena potravin

• Zajímejte se o původ jídla a nenechte se 
ovlivnit hesly „domácí“, „farmářské“….

• Vyhledejte si kvalitní zdroje, podpořte 
lokální produkty a místní obchůdky

• Odměňte se - aspoň 1 denně si dopřejte 
kvalitní jídlo

https://www.youtube.com/watch?v=8olQW7TSe8Q&feature=youtu.be


Kam pro BIO? 
Naše tipy:

• Mapa ekologických zemědělců a producentů: http://kde.lovime.bio/

• Country Life, PROBIO, bio nebio – nejširší nabídka biopotravin na jednom místě

• obŽIVA – 1. spolkový bio obchod v Praze, www.obziva.cz

• Prodejny zdravé výživy a bezobalové prodejny = podpora lokální ekonomiky

• KPZ – komunitou podporované zemědělství = přímá podpora lokálních farmářů, 
více na www.kpzinfo.cz

• dm drogerie + supermarkety:

+ dostupnost - převážně zahraniční zboží
+ stále se rozšiřující BIO nabídka - podpora zahraničního kapitálu

- doprava z daleka / nelokální zboží

http://kde.lovime.bio/
http://www.obziva.cz/


…Lovte ho s námi

Kontakt: PRO-BIO LIGA - Andrea Hrabalová, andrea@lovime.bio



VAŠE DOTAZY?

DĚKUJEME ZA POZORNOST



Mýty o EZ a biopotravinách

Mezi nejčastější mýty a fámy patří:

 Ekologičtí zemědělci stříkají v noci.

 Soused to na zahradě má taky BIO, jen nepotřebuje certifikát.

 EZ je jen přechodný trend.

 EZ je nesmysl, žijeme na promořené planetě tak jako tak.

 Bioprodukty nejsou ničím lepší než konvenční.

 BIO je pro snoby.

 BIO a alternativní, veganská a tzv. zdravá výživa jdou ruku v ruce.

 Kdyby bylo 100 % zemědělství v EZ, umřeme hlady.

 Bioprodukty jsou předražené.


