
2. Vznik a vývoj PGS ve světě
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Role zemědělců v systému ekologických záruk

Období:
Kdo rozhoduje    

o postupech EZ 

Kdo rozhoduje  

o certifikačním 

procesu?

Kdo rozhoduje        

o udělení 

certifikace?

1940-1970

Průkopníci EZ 

Zemědělci -- --

1970-1990 

Ekologická sdružení

Zemědělci

společně

Zemědělci

společně

Zemědělci

společně

90.léta: 

nezávislé kontrolní 

organizace 

Zemědělci

společně

Kontrolní 

organizace

Kontrolní 

organizace

Posledních 10 let:

Období vládní 

regulace

Vlády Vlády Kontrolní 

organizace
(PGS uznáno v 10 zemích) 
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Vznik konceptu a názvu PGS 

- PGS /alternativní metody certifikace existovaly již před oficiální certifikací

- 2004 IFOAM – MAELA: proběhl mezinárodní workshop o alternativních 

způsobech certifikace ekologické produkce, v Torres, v Brazílii

- Cíl:  sdílení zkušeností s neformálními způsoby certifikace

- Zjištění: základní postupy a principy mají všichni  podobné

- Hlavní důvody pro využívání alternativní certifikace: 

Vysoké náklady 

oficiální certifikace

Nesouhlas s oficiální 

certifikací

Podpora drobných 

zemědělců
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“
Participativní garanční systémy (PGS) 

jsou lokální systémy záruky kvality.

Certifikují producenty na základě aktivní 

účasti všech zainteresovaných stran a 

jsou založeny na důvěře, místních 

komunitách a sdílení znalostí.

-- IFOAM - oficiální definice PGS 
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PGS ve světě
Zdroj: IFOAM - PGS studie 2017

• PGS iniciativy existují v 66 zemích světa, ve všech 5 kontinentech

• Jihovýchodní Asie a Latinská Amerika jsou regiony, kde se PGS nejvíce 
využívá a rozvíjí 

• Celkem ve světě působí 241 PGS iniciativ, z nichž  je 127 již plně funkčních a 
115 ve fázi rozvoje

• 311’449 drobných producentů je díky zapojení do PGS zvýhodněno a 76’750
je již certifikováno.

Zdroj: : IFOAM – Organics International,  PGS survey 2017
Mapa: www.ifoam.bio/en/pgs-maps 
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PGS v Evropě
Zdroj: IFOAM - PGS studie 2017

Země
# PGS 

ve fázi rozvoje
#  PGS 

fungujících 

Certifikovaní 
producenti

Zapojení 
producenti

Itálie 2 2 49 49

Maďarsko 1 0 0 30

Francie 0 2 900 881

Belgie 4 0 0 176

Španělsko 1 2 17 56

Turecko 0 1 23 28

Zdroj: IFOAM – Organics International
PGS studie 2017

Zemědělci zapojení do PGS 

Více informací na: https://www.ifoam.bio/en/pgs-maps 


