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Hlavní cíle, které je potřeba projednat v rámci nastavení standardu EZ 
IFOAM - minimální zásady ekologického hospodaření 

Odkaz na 
formulář 

“rostlinná 
produkce” 1.  Ekologické zemědělství je dlouhodobý, ekologický a systémový proces.   

1.1 Všechny zemědělské systémy: 

Ekologické zemědělství nespoléhá na možnost přechodu z ekologického hospodaření na konvenční a zpět. B1 

1.2 Systémy rostlinné produkce: 

Ekologické systémy rostlinné produkce zachovávají nebo zlepšují strukturu a úrodnost půdy, zvyšují obsah 
organické hmoty a biodiverzitu. 

B2 

Zásadní součástí rostlinné produkce ekozemědělského podniku je různorodý osevní postup. U trvalých kultur 
tento postup zahrnuje půdopokryvné rostliny. V případě jednoletých plodin jde o různé způsoby střídání rostlin, 
zelené hnojení pěstování meziplodin či další různorodou rostlinnou produkci se srovnatelnými výsledky. 

B2 

Pěstování plodin v EZ využívá vzájemně propojené pozitivní procesy a mechanismy pro regulaci škůdců a plevelů a 
prevenci chorob. Sem patří například – zvyšování úrodnosti půdy, které je zaměřené na danou farmu či plodinu, 
zkvalitňování půdy, výběr vhodných odrůd, zvyšování funkční biodiverzity a – jsou-li vyžadována dodatečná 
opatření – nastupuje omezené používání ochranných prostředků a růstových regulátorů. 

B4,B5 

Ekologická rostlinná produkce je založena na pěstování plodin na půdě.  

1.5 Požadavky na přechodné období pro ekologickou produkci:  

Ekologická certifikace jasně definuje zahájení hospodaření podle principů EZ a délku přechodného období, aby 
mohl být celý provoz / hospodaření a produkty farmy označovány jako bio. Sem mohou patřit specifické podmínky 
pro souběžný přechod půdy a hospodářských zvířat.  

B1 

Ekologická certifikace vyžaduje dodržení časového období, které je dostatečně dlouhé pro obnovu zdravé půdy a 
udržitelných ekosystémů před tím, než lze určitý produkt považovat za bioprodukt. 
• Obecné minimální časové úseky: 
 a) ekologické zemědělství alespoň po dobu 12 měsíců pro víceleté plodiny a 18 měsíců pro vytrvalé plodiny.  
 b) absence jakýchkoliv vstupů, které neodpovídají ekologickým zásadám a příslušným normám po dobu alespoň 
36 měsíců.  

B1 

2. Úrodnost půdy je dlouhodobý a biologicky založený proces.  
 

2.1 Zvyšování úrodnosti půdy:  

Ekologická rostlinná produkce zkvalitňuje půdu zejména používáním hnoje a dalších organických hnojiv a/nebo 
fixací dusíku rostlinami. 

B2 

Ekologické zvyšování úrodnosti půdy používá pouze přirozeně se vyskytující minerální hnojiva, a to jen jako 
doplněk k organickému hnojení. 

B2 

Ekologická rostlinná výroba nepoužívá dusičnan sodný (chilský ledek). B2 

Systémy zaručující ekologickou produkci omezují přípravu půdy pálením vegetace. B2 

3. Ve všech stádiích řetězce ekologického zemědělství je snaha vyhýbat se syntetickým vstupům a kontaktům 
lidí a životního prostředí s nerozložitelnými, potenciálně škodlivými chemikáliemi či je snaha tyto prostředky 
minimalizovat.  

 

3.1 Rostlinná výroba:  

Ekologické zvyšování úrodnosti půdy používá pouze látky podporující úrodnost plodin zapsaných v seznamu(ech), 
které jsou uvedeny v příslušném standardu.  Takové seznamy vycházejí ze seznamů a/nebo kritérií uvedených v 
mezinárodních ekologických normách. 

B2 

Ekologické zvyšování úrodnosti půdy nepoužívá umělá hnojiva či hnojiva, jejichž rozpustnost je dosažena 
chemickými metodami, např. superfosfáty. 

B2 

Ekologická rostlinná výroba používá pouze aktivní látky pro hubení škůdců, prevenci chorob a ovlivňování růstu 
rostlin a zvířat, které jsou na seznamu(ech) uvedených v příslušném standardu. Takové seznamy vycházejí ze 
seznamů a/nebo kritérií uvedených v mezinárodních ekologických normách/standardech. 

B5 

Ekologická rostlinná produkce zaručuje, že látky na ochranu rostlin ( (např. inerční látky či formulační prostředky ) 
nejsou karcinogenní, mutegenní, teratogenní či neurotoxické.  

 

Ekologické zvyšování úrodnosti půdy nepoužívá lidské exkrementy na hnojení plodin pro lidskou spotřebu bez 
opatření k ochraně lidí před patogeny.  

 

3.4.  Znečištění: všechny systémy:   

Ekologické zemědělství zavádí ochranná opatření k prevenci znečištění (obvykle se jedná o ochranné pásy v 
zemědělství, čištění zemědělské techniky, separaci a čištění ve zpracovatelském sektoru). 

B6 

Ekologické zpracovávání plodin označuje a minimalizuje nebezpečí znečištění produktů. 
 
 

B6 
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4.  Znečištění a znehodnocování výrobní/zpracovatelské jednotky a sousedních prostorů jsou minimalizovány.   

4.1 Zemědělská produkce na farmě a včelařství:  
Ekologické zemědělství udržuje a zvyšuje biodiverzitu v přirozeném prostředí v rostlinné výrobě i v jiných 
oblastech hospodaření na dané farmě. 

B7 

Systémy ekologické rostlinné produkce používají opatření k prevenci znehodnocování půdy, jako je eroze a 
zasolování půdy. 

B2 

Ekologické zvyšování úrodnosti půdy zabraňuje znečišťování životního prostředí, včetně půdy a vody použitými 
prostředky a zemědělskými postupy. 

B2, B3 

Ekologické zemědělství zajišťuje udržitelné využívání vodních zdrojů. B3 

Ekologické zemědělství se vyhýbá postupům, jež by negativně ovlivnily důsledně chráněné hodnotné oblasti. B7 

Systémy zaručující ekologickou produkci pěstování plodin omezují používání folií a mulčovacch prostředků ze 
syntetických materiálů. 

 

5. Ze systému jsou vyloučeny určité nevyzkoušené, neobvyklé a škodlivé technologie.  

5.1 Geneticky modifikované organismy  

Systémy ekologického zemědělství nepoužívají geneticky modifikované organismy (GMO) či jejich deriváty ve 
všech stádiích ekologické produkce a zpracování, s výjimkou očkovacích látek.   

B8 

5.4 Nanotechnologie (tato oblast je stále ve větším rozsahu řešena ekologickými normami, je však stále příliš nová 
a většinou není předmětem příslušných předpisů a nařízení) 

 

Systémy ekologické produkce a zpracování vědomě nevyrábějí ani nepoužívají nanomateriály.  
 

8.  Celistvost ekologické výroby je zachována v celém dodavatelském řetězci.    

8.1 Rostlinná produkce   

Osivo a sadba   

Ekologická rostlinná produkce využívá ekologické osivo a sadbu, jsou-li dostupné.  

Systémy ekologické rostlinné produkce používají chemicky neošetřovaná osiva a sadbu všude tam, kde je to 
možné. 

B8 

Paralelní a oddělená produkce  

Ekologické zemědělství komplexně a zřetelně odděluje neekologické a ekologické části a produkty farem pomocí 
oddělené či paralelní produkce, tj. pomocí fyzického oddělení, hospodářských postupů, skladování vstupů a 
produktů. 

 

8.2 Živočišná produkce:  

V ekologickém chovu jsou přijata opatření k zajištění životní pohody zvířat při manipulaci, přesunech nebo 
porážce.  

 

V ekologickém chovu je omezeno použití neekologického krmiva a to v případě nedostupnosti ekologického 
krmiva.  Systém ekologické certifikace definuje délku takového období a kontrolní mechanismy.   

 

8.3 Zpracování a manipulace  

Ekologické zemědělství používá jen takové systémy čištění a dezinfekce povrchů, strojního vybavení a 
zpracovatelských zařízení, které zabraňují znečištění produktů ekologického zemědělství. 

B9 

Ekologické zpracování produktů zajišťuje, že žádný obal ani skladový/dopravní kontejner neznečistí v nich 
obsažené produkty ekologického zemědělství. 

 

9.  Značení produktů ekologického zemědělství zajišťuje dodavatelský řetězec.   

Označení výrobku identifikuje osobu či společnost ze zákona odpovědnou za daný produkt a instituci, jež zajišťuje 
dodržování příslušné normy ekologického zemědělství. 

 

10. Principy nestrannosti, úcty, spravedlnosti, rovných příležitosti a nediskriminace jsou uplatňovány vůči  
zaměstnancům a spolupracovníkům na ekologických farmách. 

 

**tento cíl se obvykle objevuje v přehledu norem používaných v soukromém ekologickém zemědělství, ale ne běžně 
v seznamu vládních standardů EZ. 

 

Ekologické podniky (farmy) v zemích, kde chybí sociální legislativa nebo kde není sociální politika prosazována mají 
nastavená sociální pravidla a politiky.  Tyto směrnice/ pravidla by měla být v souladu s Prohlášením Mezinárodní 
organizace práce o zásadách a právech v práci MOP. 

A2 

Ekologické podniky (farmy) zajišťují, že zaměstnanci a najatí pracovníci mají právo se sdružovat, organizovat a  
kolektivně vyjednávat. 

 

Ekologické podniky (farmy) poskytují všem zaměstnancům a dodavatelům stejné příležitosti a nevystavují je 
diskriminaci.  

 

Ekologické podniky (farmy) neporušují lidská práva a zajišťují zaměstnancům a najatým pracovníkům spravedlivé 
pracovní podmínky.  

A2 

Ekologické podniky (farmy) nepoužívají žádný druh nucené či nedobrovolné práce.    A2 

Ekologické podniky (farmy) zaručují celkovou pohodu všech dětí, které na farmě pracují.    

 


