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Úvod 
 
 
Spolek Veselá biofarma sídlí na demonstračním ekologickém zemědělském podniku ve Velkých Hostěrádkách. 
Členové spolku jsou spojeni s rozvojem ekologického zemědělství v České republice od samotného začátku. Mezi 
hlavní cíle tohoto zájmového sdružení patří ekologická osvěta právě na příkladu ekologického zemědělství (EZ). 
Ekofarmu navštíví ročně na tisíc návštěvníků. Jsou to jednak různé exkurze a návštěvy, ale hlavně jsou to účastníci 
různých vzdělávacích programů. Mezi nimi to jsou studenti zemědělských škol a také zemědělci, kteří navštěvují 
praktické programy a školení na zdejší demonstrační ekofarmě VH Agroton.  
Pracovníci Veselé biofarmy zajišťují i pro tyto odborné akce občerstvení z místních biosurovin, doprovodný 
program s širším enviromentálním zaměřením a také PR a informační materiály. 
Učebnice ekologického zemědělství, na kterých se členové spolku podíleli, jsou již rozebrané a do určité míry i 
zastaralé. Proto vznikla potřeba vytvořit znovu souhrnný informační materiál „Základní principy ekologického 
zemědělství“, který by zohlednil i změny, které přináší novelizace evropských předpisů s platností od roku 2021. 
S ohledem na to se bude měnit i český národní zákon o ekologickém zemědělství. V době přípravy tohoto textu 
však nebyly ještě k dispozici detailní prováděcí předpisy k novému základnímu Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2018/848. Proto se text této publikace odkazuje na dosud platné evropské předpisy pro EZ (NR č. 
834/2007 a NK č.889/2008) a jejich národní implementaci v ČR. V doplněné kapitole jsou základní změny, které 
přináší nové Nařízení č. 2018/848 prezentovány. Jakmile budou publikovány pro zemědělce relevantní prováděcí 
předpisy, bude tato souhrnná publikace přepracována a zájemcům znovu zpřístupněna. 
 
       Velké Hostěrádky, prosinec 2019 
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Cíle ekologického zemědělství 
 
• Udržovat a zlepšovat úrodnost půdy, využívat co nejvíce uzavřených koloběhů látek, 

• neznečišťovat životní prostředí zemědělskou činností, 
• minimalizovat   používání   neobnovitelných   surovin   a   fosilní   energie, uchovat přírodní ekosystémy v krajině, 

chránit přírodu a její diverzitu, 
• nepoužívat rychle rozpustná průmyslová hnojiva a chemicko-syntetické pesticidy 
• hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a   etologickým potřebám a 

humánním a etickým zásadám 
• produkovat kvalitní (bio)potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě a v dostatečném množství. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontrola ekologického zemědělství a označování biopotravin 
 
Předpisy EZ 

NR č. 834/2007 a NK č. 889/2008 určují na celoevropské úrovni kontrolní postupy pro ekologicky hospodařící 
podniky, stejně jako pro zpracovatele, dovozce a obchodníky s biopotravinami. Členské státy EU se mohou 
rozhodnout, jestli bude kontrolní systém EZ provozován s ohledem na certifikaci jen jako: 

A) Privátní – s využitím státem pověřených kontrolních subjektů (stát zajišťuje supervizi): V EU jsou to tyto 
země: AT, BE, BG, CY, CZ, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, PT, RO, SI, SE, UK. 

B) Státní - stát provádí i certifikaci: DK, EE, FI, LT, NL 

C) Kombinovaný – kontrolu a certifikaci vykonávají soukromé kontrolní subjekty. Stát pověří úřední dozorový 
orgán výkonem cílených i namátkových kontrol. Mohou to být i kontroly se zaměřením na vyplácené dotace na EZ 
(delegované kontroly platební agenturou): CZ, LU, MT, PL, ES. 

I privátní kontrolní subjekty se tak stávají v systémech (A+C) součástí systému úřední kontroly podle NR č. 
882/2004 a musejí disponovat minimálně stejným know-how, jako státní dozorové organizace zapojené do úřední 
kontroly. EU klade i v kontrole EZ stále větší důraz na používání objektivních a měřitelných metod, jako jsou 
například odběry vzorků, jejich analýzy a vyhodnocování (v ČR detailně: Metodický pokyn č. 3/2013 MZe ČR). 
Propojení kontrolního systému ekologického zemědělství s požadavky tzv. úředních kontrol je součástí platné 
evropské právní úpravy ekologického zemědělství.  
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Detailní pravidla v obou nařízeních č. 834/2007 i č. 
889/2008 musí být interpretována tak, že požadavky 
na ekologickou produkci musí být transparentně 
plněny a musí být kontrolovatelné, jak to požaduje 
nařízení č. 882/2004. 

Všechny soukromé kontrolní subjekty musí být 
akreditovány v souladu s všeobecnými požadavky EU pro 
orgány provozující systémy certifikace produktů (EN 
17065), musí být nestranné při kontrole podnikatelských 
subjektů a musí být schváleny kompetentními orgány 
členských států, které nad nimi vykonávají dohled. 

Použití loga EU označujícího ekologický produkt je vždy 
doprovázeno kódovým číslem kontrolního orgánu či 
organizace, kterým podléhá provozovatel, který provedl 
poslední fázi produkce nebo přípravy. 

 

 

Značení biopotravin logem EU 

Používání nového evropského loga pro biopotraviny je v EU povinné s cílem jasně odlišit biopotraviny na 
jednotném evropském trhu od potravin konvenčních. 

Kromě kódu kontrolní organizace se vedle loga uvádí, zda se jedná o produkci EU, resp. mimo EU. Důležitá 
je ale možnost udat zemi původu (ale jen v případě, že 98 % složek zemědělského původu pochází z uvedené 
země!!!). Nejedná se o údaj, kde byla biopotravina zpracována nebo zabalena, ale o údaj o původu suroviny. 
To je zásadní informace, o kterou mají zájem spotřebitelé („Zemědělská produkce ČR“). Přesný manuál je ke 
stažení na webu EU: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_cs. 

 

 
 
 
Příklad užití loga EU pro ekologickou produkci, je-li min. 98 % suroviny původu z ČR 

CZ-BIO-001 

ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE CZ 
 
Smí se používat vnitrostátní a soukromá loga. 

Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt, které byly kontrolovány v ČR, se označují logem ČR. Toto logo 
(biozebra) neznačí žádný nadstandard nad předpisy EU pro EZ, ani negarantuje český původ biopotravin. 
 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_cs
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Adresy: 
Příslušným orgánem pro EZ je podle NR č. 834/2007: 

 Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentální a EZ, 117 05 Těšnov 17, Praha 1 

 www.eagri.cz, tel.: 221 812 085 

 
Státní kontrolní orgán: 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Hroznová 2, 656 06 Brno 
 www.ukzuz.cz, tel.: 543 548 111 

 

Adresy: 
Kontrolní organizace, které jsou pověřeny ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství: 

KEZ o.p.s. (CZ- BIO – 001) 

Poděbradova 909, 537 01Chrudim • www.kez.cz, tel.: 469 622 249 

ABCERT AG, organizační složka (CZ-BIO-002) Komenského 1321/1, 586 01 Jihlava • www.abcert.cz,  

tel.: 567 217 665 

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

Měřičkova 159/34, 621 00 Brno • www.biokont.cz, tel.: 541 212 308 

Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha 4 •  w w w .bureauveritas.cz 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz,/
http://www.ukzuz.cz,/
http://www.kez.cz/
http://www.abcert.cz/
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Obecné zásady ekologické rostlinné produkce 
 

Produkční předpisy pro zemědělce, zahradníky, vinohradníky a sadaře, kteří se zabývají rostlinnou produkcí, 
vycházejí z hlavy II, článků 3-5 NR 834/2007. Všeobecné zásady zemědělské produkce jsou uvedeny v článku 
11 a speciální předpisy pro rostlinnou produkci jsou uvedeny v článku 12. Podrobněji je pak rostlinná 
produkce rozvedena v NK 889/2008, a to zejména v přílohách tohoto prováděcího předpisu, kde jsou seznamy 
povolených hnojiv, pomocných půdních látek a povolených přípravků na ochranu rostlin. 

Předpisy EZ 

Článek 12 NR č. 834/2007  
Články 3-5 NK č. 889/2008 
 

• Pěstební systémy a zejména zpracování půdy musí být uzpůsobeny tak, aby zachovávaly a zvyšovaly 
obsah humusu v půdě. Musí být zachována a zlepšována půdní stabilita a biologická diverzita a musí se 
zamezit škodám, které vznikají erozí a utužováním půdy. 

• Půdní úrodnost a zásobování živinami se zajišťují hlavně vyváženými víceletými osevními postupy s 
využíváním meziplodin, podsevů a zeleného hnojení. Využívají se leguminózy a také statková hnojiva, 
včetně kompostů. 

• Všechna doplňková hnojiva a pomocné půdní látky nebo přípravky na ochranu rostlin, mohou být 
používány pouze, pokud jsou vyjmenovány v přílohách NK č. 889/2008 (v registru hnojiv a registru POR 
vedených ÚKZÚZ je vyznačeno, zda je hnojivo nebo POR povoleno v EZ). 

• Minerální dusíkatá hnojiva jsou zakázána (důvodem je, že koloběh N na ekofarmě lze uzavřít, resp. dusík 
lze poutat ze vzduchu pomocí jetelovin a luskovin). 

• Pro udržování dobrého zdravotního stavu rostlin se používají přednostně preventivní a kultivační 
metody. Pouze pokud tato opatření nedostačují, mohou se používat přípravky, které jsou vyjmenovány v 
příloze II NK č. 889/2008. 

• Nejsou povoleny žádné herbicidy. Regulace plevelů se provádí osevním postupem, mechanicky, případně 
termicky. 

• Musí být používána ekologicky namnožená osiva a sadba. Výjimky jsou možné pouze na základě 
pravidel vydávaných ministerstvem zemědělství. 

• Produkce bioosiv a sadby (např. brambor, cibule sazečky…) podléhá zvláštním požadavkům: mateřské 
rostliny, případně rodičovské rostliny, musejí být minimálně po jednu generaci pěstovány podle pravidel 
EZ. V případě trvalých kultur (víno, ovoce, chmel) musejí být rodičovské rostliny obhospodařovány min. 
dvě vegetační období ekologicky. 

• Sazenice zeleniny musejí pocházet pouze z ekologického pěstování. 

• Pro čištění a desinfekci budov a zařízení používaných při skladování v ekologickém podniku se mohou 
používat pouze povolené prostředky – článek 16 (1) f NR č. 834/2007. 

 

Osivo a sadba 

Pro ekologické pěstování je třeba využívat   vitální odrůdy, které   jsou   vhodné pro danou lokalitu (přednostně 
odrůdy šlechtěné pro EZ nebo low-imput zemědělství), aby poskytly i při nižší hladině živin dobré výnosy s 
požadovanou technologickou kvalitou produkce. 

Povinnost používat bioosiva byla již zmíněna. V prováděcím předpisu (NK č. 889/208 kapitola 7, článek 48-56) je 
členským státům EU nařízeno, aby vedly aktuální databázi dostupných bioosiv a sadby. V ČR je vedením této 
databáze pověřen ÚKZÚZ. 
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Výjimka pro použití konvenčního (chemicky 
nemořeného osiva) může být vydána pouze v 
případě, že nebyly žádné odrůdy požadované 
plodiny v databázi nebo v případě požadavku 
konkrétní odrůdy nebyly v databázi 
prokazatelně žádné odrůdy s podobnými 
vlastnostmi nebo vybraná odrůda nemohla být 
prokazatelně dodána nebo se jedná o 
pěstování rostlin za účelem zachování odrůd, 
výzkumu a testování. 

V České republice je bioosiv a sadby 
nedostatek. V případě, že na seznamu 
požadovaná bioosiva nejsou, vydá ÚKZÚZ 
výjimku do jednoho měsíce od obdržení 
žádosti. Výjimka se vydává formou 
rozhodnutí, které je platné ode dne jeho 
vystavení (to se žadatel dozví po doručení nebo 
ihned na portálu eAgri). 

 
Kontaktní adresa: 

  ÚKZÚZ, Odbor osiv a sadby 
Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 - Motol e-mail: odbor.os@ukzuz.cz 
tel.: 257 294 246 
 

Konverze na ekologickou rostlinnou produkci 

Dříve než může být rostlinná produkce označena jako ekologická (resp. „BIO“), musejí příslušné pozemky 
prodělat přechodné období (konverzi), to znamená, že se na nich po celý čas konverze (od data registrace) již 
musí hospodařit podle zásad EZ: 

• dva roky (24 měsíců) před vysetím (výsadbou) jednoletých nebo ozimých plodin     

• dva roky (24 měsíců) travní porosty a víceleté pícniny na orné půdě před sklizní     

• tři roky (36 měsíců) před sklizní víceletých trvalých kultur (mimo TTP) 

Již během konverze mohou být rostlinné produkty využívány s odkazem na to, že pocházejí z přechodného 
období na EZ, a to za těchto podmínek: 
• na příslušném pozemku musejí být pravidla EZ dodržována min.  jeden rok (12 měsíců) před sklizní a jako 

označení původu z období konverze musí být uvedeno: „vyprodukováno v rámci přechodu na ekologické 
zemědělství“ nebo „přechodné období na ekologické zemědělství“. Výrobek, který je takto označen, smí 
být pouze rostlinného původu (např. brambory, obilí celé nebo pomleté, ovoce, zelenina, víno…) 

Za začátek přechodného období (PO) se 
počítá datum, kdy byl zemědělec 
registrován MZe. Také pro později 
zařazované plochy do režimu EZ 
(přechodné období) začíná přechodné 
období dnem nahlášení nových pozemků 
kontrolní   organizaci. Zpětné uznání 
přechodného období je možné pouze na 
základě rozhodnutí MZe o zkrácení PO, 
je-li jasně prokázáno, že přihlašované 
plochy nebyly ošetřovány v předchozích 
min. 3 letech v rozporu s pravidly EZ 
(zejména se jedná o pesticidy a 
hnojiva).  Tyto výjimky se udělují zejména 
v případech, kdy se jedná o plochy v 
některém z režimů ochrany přírody. 

mailto:odbor.os@ukzuz.cz
mailto:.os@ukzuz.cz
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Souběh ekologické a konvenční produkce v jednom podniku 

Podle NR 834/2007 (článek 11) je souběh konvenční a ekologické produkce možný. Obě jednotky musí být 
zřetelně a prokazatelně odděleny. V ŽV musí jít o chovy různých druhů hospodářských zvířat (nelze např. chovat 
masné krávy ekologicky a dojné konvenčně!), v RV se při souběhu stejných druhů rostlin musí jednat alespoň o 
pěstování různých (snadno rozlišitelných) odrůd. 

Platná dotační pravidla  v ČR nepřipouští souběh konvenční a ekologické produkce.  

Prodej v období konverze 

U rostlinné produkce plodin, které mají jednu sklizeň ročně (např. obilniny, brambory …), může být zpravidla třetí 
sklizeň po začátku konverze prodávaná jako ekologická s označením „BIO“, v případě hroznového vína a ovoce je 
to až 4. sklizeň. Produkty rostlinného původu sklizené 12 měsíců po zahájení konverze mohou být  

prodávány s označením „Produkce z přechodného období na EZ“ (podnik dostane certifikát na produkt  

z přechodného období – PO).  Často se to používá v případě, že se rostlinná produkce z konverze prodává 
konečnému zákazníkovi. Hodně ekozemědělců zkrmí plodiny z přechodného období ve vlastním podniku nebo 
prodávají plodiny z konverze na krmení v jiných ekologických podnicích. 

Při postupné konverzi (kdy jsou pozemky jednoho podniku do přechodného období zařazovány postupně) nebo 
při rozšiřování ekofarmy (nákup nebo pronájem nových pozemků), se musí dbát na to, aby v případě, že je v EZ a 
PO pěstována stejná plodina, nebyla použita stejná odrůda této plodiny. Plodiny na polích, která jsou v 
přechodném období (PO) musí být jasně odlišitelné (článek 11 NR č. 834/2007), pokud mají jiný status než 
plodiny, které již mohou být certifikované jako „bio“. V případě, že nejsou BIO a PO plodiny snadno odlišitelné, 
provede se sestupnění statutu produkce na PO. Výjimka je možná za určitých podmínek v případě trvalých 
kultur, TTP a pro účely výzkumu (článek 40, NK č. 889/2008). 

Agronomické aspekty přechodu na ekologické zemědělství 

Podle nařízení trvá přechodné období „jen“ 2 roky (v závislosti na kultuře i 3 roky, viz. výše). 
Skutečná doba nutná k dosažení rovnováhy v agroekosystému však bývá mnohem delší (6 i více let) – je závislá 
hlavně na stanovišti a intenzitě používané chemie před konverzí. 
Účelem přechodného období je jednak odstranit vliv negativních dopadů předchozí zemědělské činnosti na 
zemědělskou půdu, krajinu a životní prostředí a jednak garantovaně zavést metody hospodaření respektují 
nařízení. 

Během konverze dochází k řadě změn v agroekosystému, a to jak ke změnám projevujícím se téměř okamžitě 
(nárůst druhové diverzity včetně zaplevelení, pokles produkce biomasy resp. výnosů), tak ke změnám, které se 
projeví až v delším časovém období (zvýšení přirozené úrodnosti půdy, obsahu organické hmoty v půdě, stability 
systémů). 

Omezení až odstranění řady podpůrných prostředků (syntetické pesticidy, rychle rozpustná hnojiva, premedikace 
aj.)  běžně používaných v konvenčním systému k jeho umělé stabilizaci, vede v době konverze ke stresu a 
snížení produkce. Čím vzdálenější je konvenční systém přirozenému, tím je snížení produkce větší a tím 
obtížnější, nákladnější a obvykle i delší je konverze. 

 

Předpoklady přechodu na ekologický způsob hospodaření 

Obtížnost konverze a technická, organizační a ekonomická náročnost přechodu na ekologický systém 
hospodaření je tím větší, čím vzdálenější je stávající konvenční systém hospodaření od principů trvale 
udržitelného rozvoje, resp. podmínek nařízení. Čím jednostrannější je zaměření podniku (úzký osevní postup či 
monokultury, velká specializace v chovu zvířat ap.), tím obtížnější je konverze. Při přechodu specializovaných 
podniků je nutné pečlivější plánování vzhledem k chybějícímu ekologickému a ekonomickému vyrovnání rizika 
pestrou strukturou. 

Nejvíce problémů při konverzi nastává v podnicích bez živočišné výroby s vysokým zorněním a zastoupením 
tržních plodin a v podnicích se zavedenými intenzivními kulturami (chmelnice, sady, vinice). Obdobně ve 
specializovaných podnicích živočišné produkce (výkrm prasat, brojlerů apod.), zvláště chybí-li pevná vazba na 
půdu a nevyhovují-li technické   parametry   staveb   a   zařízení   podmínkám   nařízení, je konverze obtížná a 
ekonomicky nerentabilní. 
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Optimální, typicky ekologické podniky, jsou smíšené zemědělské    usedlosti s vyváženou rostlinnou a živočišnou 
produkcí, s pestřejším sortimentem produkce, využívající převážně statková krmiva a hnojiva, málo závislé na 
vnějších vstupech. V současné době přecházejí na EZ podniky v horských a podhorských oblastech s převahou 
trvalých travních porostů a pastvou skotu či ovcí – zde je konverze organizačně, technicky i finančně nejméně 
náročná. 

Příliš široký sortiment produkce na druhou stranu zvyšuje organizační nároky, náklady na technické vybavení a 
obvykle snižuje rentabilitu výroby. Velikost podniku nehraje při konverzi podstatnou roli. 

 

Při plánu konverze na EZ je třeba se zaměřit na tyto body 

•   Zhodnocení struktury plodin a osevních postupů. 

•   Návrh vhodných druhů a odrůd pro podmínky stanoviště. 

•   Systém zpracování půdy včetně protierozních a zúrodňovacích opatření. 

•   Návrh opatření pro regulaci plevelů, chorob a škůdců. 

•   Bilance živin a plán hnojení. 

Při zahájení konverze je prospěšné zařadit jetelotrávy nebo travní porosty. Tím se sníží procento obilovin v 
osevním postupu pod 50 %. Pro pěstování obilovin je třeba opatřit vhodnou techniku (zejména plecí - prutové - 
„štrýgl“ brány), stejně tak jako pro pěstování okopanin a zeleniny (kultivační nářadí). Klíčem pro zvládnutí 
konverze podniků na orné půdě je zvládnutí regulace plevelů. Choroby a škůdci jsou nejrizikovějším 
faktorem u trvalých kultur, případně při pěstování zeleniny. Po určité době se výnosy i přirozená 
obranyschopnost rostlin zlepšují. Půda je více oživená, menší zásobení dusíkem  zpevňuje  pletiva, což snižuje 
náchylnost k chorobám a napadení škůdci. Tlak plevelů se ale nesníží ani po ukončení přechodného období.  
Klíčem k jeho zvládnutí je vyvážený osevní postup. Ekozemědělci musí k odplevelování a zajištění výživy půdy 
„obětovat“ část pozemků, např. i podniky hospodařící na orné půdě bez zvířat by měli zařazovat vojtěškový nebo 
jetelotravní hon. Sklizenou hmotu lze zpracovat na úsušky a prodat nebo zaorat na zelené hnojení. Podniky s 
chovem zvířat mají tu výhodu, že se mohou během vegetace rozhodnout a plodiny silně zaplevelené zkrmit 
(například také obilniny – jako siláž). 
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Ekologické zemědělství a GMO 
• Geneticky modifikované organismy (GMO) a produkty získané z nich nebo s jejich použitím jsou s 

pojetím ekologické produkce a vnímáním ekologických produktů ze strany spotřebitelů neslučitelné. 
Nesmí se proto používat ani v ekologickém zemědělství, ani při zpracovaní ekologických produktů 
(preambule, bod 9). 

• Cílem je, aby byl výskyt GMO v ekologických produktech co nejnižší. Stávající prahové hodnoty pro 
označovaní představuji stropy, které souvisejí výhradně s náhodným a technicky nevyhnutelným výskytem 
GMO (preambule, bod 10). 

• Použití GMO v ekologické produkci je zakázáno. V zájmu jasnosti a soudržnosti by nemělo byt možné 
označovat produkt jako ekologický, pokud musí být označen jako produkt obsahující GMO, složený z 
GMO nebo získaný z GMO (preambule, bod 30). 

• Ekologická produkce vylučuje používaní GMO a produktů získaných z GMO či získaných za použití GMO   
s   výjimkou   veterinárních   léčivých   přípravků (čl. 4, odst. a). 

• GMO se podle článku 9 nadále nesmí používat v ekologické produkci, ale prahové hodnoty vycházející z 
nařízení Rady č. 1829/2003 jsou stejné jako u konvenčního zemědělství, tedy 0,9 procenta. 

 

NK č. 889/2008 

v příloze XIII obsahuje vzor prohlášení prodejce, kterým prodejce ekologickému zemědělci či zpracovateli 
potvrzuje, že produkt nebyl získán „z“ GMO ani získán „za použití“ GMO. 

Národní předpis – zákon č. 242/2000 Sb., o EZ 

určuje sankce za úmyslné použití GMO v ekologické produkci (pokuta do 50 000 Kč či zrušení registrace). Další 
ustanovení tohoto zákona: oddělení ekologické produkce a zavedení opatření proti kontaminaci pylem  
z geneticky modifikovaných plodin z okolních konvenčních ploch: 

Tam, kde sousedí ekologicky obhospodařované pozemky s pozemky, které nejsou obhospodařovány 
ekologickým způsobem, musí ekologický podnikatel učinit vhodná opatření, kterými sníží riziko škodlivých vlivů 
na jim ekologicky obhospodařované pozemky, a to na nejnižší možnou míru. Takovými opatřeními jsou 
zejména výsadba živých plotů, větrolamů, pásů zeleně, izolačních travnatých pásů nebo zřizovaní cest (§ 10   
odst.   1).   Důvodem   pro   zřetelné   oddělení   pozemků   EZ a konvenčních není jen kontaminace GMO, ale i 
kontaminace nepovolenými hnojivy či přípravky na ochranu rostlin! Uvedená opatření jsou pouze příklady, 
které zejména v případě GMO negarantují zabránění kontaminace. Na druhé straně by měl zemědělec udělat 
proti vstupu nepovolených látek do EZ vše, co je v jeho silách. Totéž platí o jeho konvenčních sousedech. 
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Úrodnost půdy a výživa rostlin 
 

 
Půdní úrodnost a biologická aktivita půdy v EZ se musí udržovat a v případě potřeby zlepšovat následujícími 
metodami: 
•   Pěstováním leguminóz, zeleným hnojením a pěstováním hluboce kořenících rostlin. 

•   Využíváním vhodných a pestrých osevních postupů. 

•   Používáním statkových hnojiv a organické hmoty, která je vedlejším produktem ekologické produkce. 

Dodatečné hnojení organickými a minerálními hnojivy, která jsou uvedená v příloze NK č. 889/2008, je možné 
pouze v případě, nejsou-li výše jmenované metody dostatečné. Článek 3 NK č. 889/2008, hovoří i o nutnosti mít 
doklad o potřebě hnojení. Zakázaná jsou minerální dusíkatá hnojiva. Nákup statkových hnojiv je povolen i z 
konvenčních chovů, pokud se nejedná o neetické velkochovy (většinou se takto označují průmyslové chovy 
drůbeže nebo prasat s řízeným prostředím, bez přímé vazby na zemědělskou půdu). 

Hnojit statkovými hnojivy živočišného původu (z vlastního podniku nebo nakoupenými) se může pouze do 
hodnoty 170 kg N na hektar zemědělské půdy za rok, viz. článek 3 NK č. 889/2008. 

Kompostové preparáty na rostlinném nebo mikrobiálním základě, včetně bio-dynamických preparátů, jsou obecně 
povoleny. 

Zemědělci musejí vést evidenci hnojení, která je ostatně povinná i pro kontroly Cross – Compliance. 

Doporučení a příklady 

V ekologickém zemědělství platí zásada, že základem dobrých výnosů je kvalitní a úrodná půda, která vyživuje 
rostliny. Nelze počítat s tím, že se rostliny budou hnojit přímo ke kořenům podle aktuální potřeby, bez ohledu 
na stav a kvalitu půdy, jak se to mnohdy děje v konvenčním zemědělství. Výživa rostlin v EZ je zajištěna 
pomocí přirozeného koloběhu živin v půdě. Z tohoto důvodu má velký význam množství a kvalita půdního 
humusu a také obsah organické hmoty v půdě - je to vlastně zásobník půdních živin, které se uvolňují 
postupně i díky aktivitě půdních mikroorganismů k využití rostlinám. Dodávání dusíku z vnějšího prostředí 
musí být zajištěno především pěstováním leguminóz. 

Ekologičtí zemědělci na travních porostech zajišťují dodávání dusíku pastvou, zastoupením jetelovin v travním 
porostu (hlavně se jedná o jetel) a hnojení TTP statkovými hnojivy. 

Kvalitní osevní postup (OP) je základem výživy rostlin na orné půdě v EZ. Zásobení půdy, půdního humusu a 
tím i pěstovaných rostlin živinami se dosáhne promyšlenou kombinací pěstovaných plodin se zapojením např. 
jetelotrávy jako pícniny, jetelovin či jiných plodin na zelené hnojení, pěstováním luskovin na zrno, případně 
zařazením meziplodin. Výhodné je zařazovat do OP okopaniny a plodiny hluboce kořenící. 

 

Zhruba čtvrtina plochy orné půdy v osevním postupu by měla být oseta leguminózami jako hlavní plodinou (jedině 
motýlokvěté rostliny zajišťují v EZ dodání N do koloběhu živin – poutáním vzdušného N symbiotickými 
hlízkovými bakteriemi). Navíc je třeba dodání uhlíku (zelené hnojení, posklizňové zbytky, hnůj). Dobrá půdní 
struktura pro aktivní půdní život, to vše je velmi důležité pro následnou výživu rostlin. Většinou není třeba 
dokupovat žádná hnojiva. 

Trochu jinak je tomu v ekologickém zelinářství, v trvalých kulturách (vinice, ovocné sady a chmelnice) a také v 
případě ostatních speciálních plodin. Možnosti pestrých osevních postupů jsou zde omezené, resp. v případě 
trvalých kultur nejsou možné vůbec. Potřeba živin (zejména v zelinářství) je velmi vysoká. Zde je nutné 
využívat podsevy a ozelenění meziřadí. U těchto plodin je možné využít přílohu I a sáhnout po povolených 
minerálních a statkových nakupovaných hnojivech. 

Doporučuje se, aby se i v EZ prováděly pravidelné rozbory na P, K, Mg a stopové prvky (AZZP). Podle stupně zásoby 
těchto prvků lze pak doporučit doplňkové hnojení. 

K principům EZ patří i požadavek na maximální recyklaci živin, tj. jejich vracení do koloběhu, omezení    čerpání    
neobnovitelných    zdrojů (surovin    i    energie) a neznečišťování životního prostředí.  Velkým problémem jsou 
pro celé lidstvo již dnes zásoby fosforu, který vydrží při současné spotřebě již jen cca 40 let. I ekozemědělců se 
týká nebezpečí znečištění životního prostředí – zejména při nakládání se statkovými hnojivy, která jsou jako 
přírodní organická hnojiva samozřejmě v EZ povolena a doporučována, při špatném   nakládání   s   nimi však 
mohou být zdrojem znečištění ovzduší a vod. 
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Dusík (N) 

Jedním z dalších důvodů, proč se EZ zříká synteticky vyrobených dusíkatých hnojiv, je prevence přehnojení 
dusíkem (vysoký obsah N v pletivech rostlin způsobuje větší náchylnost k poškození rostlin chorobami a 
škůdci). Dusíkatá hnojiva ničí půdní život, znečišťují vody a jejich výroba je neekologická (vysoce energeticky 
náročná). Zákaz používání dusíkatých hnojiv nutí ekozemědělce pěstovat vikvovité plodiny (leguminózy), což má 
kromě poutání vzdušného dusíku (výživa rostlin) celou řadu dalších pozitivních efektů (protierozní ochrana a 
zlepšení kvality půdy). Dusík čerpají rostliny z půdy, 

do té se však dostává ze vzduchu, hlavně biologickým procesem. Vzdušný dusík (N2) jsou schopné asimilovat jen 
některé mikroorganismy. 

V EZ není dovoleno používání lehce rozpustných, syntetických dusíkatých hnojiv, tzn. ledků, včetně ledku čilského, 
i když je přírodního původu, síranu amonného a například močoviny, která je sice organickou sloučeninou, avšak 
pro účely hnojení se ve velkém měřítku vyrábí synteticky. Dusík je i součástí humusu, který se více či méně 
intenzívně a různými způsoby zúčastňuje výměny živin jako jejich přístupná zásobárna. Živný humus se v průběhu 
mnoha let postupně z větší části rozkládá, mineralizuje, a to až na rostlinám znovu přístupné živiny. Z menší 
části přispívá k tvorbě humusu trvalého, jehož funkce ve výživě rostlin spočívá zejména v regulaci hospodaření 
půdy s vláhou a živinami. Humus má pro živiny obrovskou sorpční, poutací kapacitu. Spolu s jílovými minerály a 
dalšími složkami půdy vytváří organominerální sorpční komplex. 

Ostatní živiny (P, K, Ca, Mg…) 

Mimo dusík mají všechny ostatní živiny – vápník, hořčík, fosfor atd.  svůj původ v minerálech a horninách,   
v půdotvorném substrátu, ze kterého vznikla a nadále se vyvíjí půda. Tyto prvky se postupně uvolňují ze svých 
pevných chemických vazeb téměř nerozpustných sloučenin až do rozpustných forem, dostávají se do půdního 
roztoku a zde jsou přístupné rostlinám. Pro výživu draslíkem, fosforem a ostatními živinami má velký význam oživení 
půdy, což napomáhá zpřístupňování živin z půdy. Důležitá je i mykorrhiza – symbióza hub a rostlin. Mykorrhiza i 
další formy vzájemně užitečného soužití rostlin s mikroorganismy fungují lépe v půdách, na kterých se 
hospodaří ekologicky, bez používání syntetických pesticidů a rychle účinných minerálních hnojiv. Je třeba 
zdůraznit, že v EZ se nehnojí rostliny přímo, ale prostřednictvím půdy, proto je důležité dbát na udržování  
a zlepšování půdní úrodnosti (výživa edafonu). K tomu patří i statkové hnojení. Hnojení by mělo udržovat a 
zlepšovat úrodnost půdy, poskytovat organickou výživu edafonu, vracet živiny do koloběhu (organické hnojení 
ze zdrojů vlastního statku). Doplňkově má hnojení zajišťovat vrácení živin exportovaných z pozemků  
a v zemědělských produktech. Organickým hnojením se podporuje biologická aktivita půdy, která je základem 
její úrodnosti. Biologická aktivita udržuje živiny v přístupných formách a pomáhá rostlinám osvojovat živiny i 
z méně přístupných organických sloučenin a minerálů. Na biologicky aktivní půdě jsou rostliny všestranně 
odolnější, dokáží lépe vzdorovat invazím chorob a škůdců. Správná péče o statková hnojiva a jejich využití je 
základem ekologického zemědělství. 

Hnojiva a pomocné půdní látky 

   Příloha I – NK č. 889/2008 

V příloze I jsou vyjmenována povolená hnojiva a pomocné půdní látky.  Většinou se jedná o přírodní produkty a 
vedlejší produkty při zpracování. Používání jiných látek než těch, které jsou uvedeny na tomto seznamu, není v 
EZ možné! Vedlejší produkty živočišného původu jsou jasně jednotlivě uvedeny. Vedlejší produkty rostlinného 
původu jsou uvedeny jako příklady. Statková hnojiva konvenčního původu nesmějí pocházet z „průmyslových 
chovů“ – v českém překladu nařízení je uvedeno nepřesně „velkochovů“. 

Definice velkochovu – intenzivního chovu 

Příloha I nařízení komise (ES) č. 889/2008 povoluje pro použití v ekologickém zemědělství vyjmenovaná 
hnojiva a pomocné půdní látky. Statková hnojiva je v ekologickém zemědělství možné používat i z konvenčního 
zemědělství, platí však, že nesmějí pocházet z velkochovů (myšleno intenzivních chovů). 

Jelikož nařízení dále nespecifikuje, co je myšleno pod pojmem velkochov, byla pro tyto potřeby  

ministerstvem zemědělství stanovena následující definice intenzivního chovu: velkochovem (intenzivním, 
průmyslovým chovem) se v tomto smyslu rozumí koncentrované provozy intenzivní živočišné výroby, které   jsou   
značně   závislé na vnějších vstupech (např. veterinární přípravky a krmiva), které nejsou povoleny v 
ekologickém zemědělství. 
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Jedná se o podnik, nebo uzavřenou provozní jednotku, který/á splňuje alespoň 1 z těchto kritérií: 

1) chová více jak 150 VDJ a zároveň má zatížení zemědělské půdy hospodářskými zvířaty vyšší než 3 VDJ/ha; 

2) chová více než 
a) 40 000 kusů drůbeže, a/nebo 
b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), a/nebo 
c) 750 kusů prasnic; 

3) používá klecové technologie nebo více než polovina podlahové plochy sestává z roštové podlážky nebo 
mřížové konstrukce. 

Tato definice velkochovu se nevztahuje na chovy koní, ovcí a koz a na chov skotu s volným ustájením na 
hluboké podestýlce. 
Používání i povolených hnojiv je možné pouze tehdy, byly-li vyčerpány všechny možnosti v podpoře půdní 
úrodnosti a výživy rostlin uvnitř podniku (např. osevní postupy, pěstování leguminóz, zelené hnojení a vlastní 
statková hnojiva z EZ). Obecně platí, že se musí dodržovat všechny v ČR platné zákonné normy ohledně hnojení 
(zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení půd – (tzv. zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů;  
a podzákonné právní předpisy vydané k provedení těchto zákonů, kompetence – ÚKZÚZ). 

Ekozemědělec musí dodržovat omezení používání statkových 
hnojiv (max. 170 kg čistého dusíku na hektar a rok; to 
ovšem neznamená, že pro něj neplatí omezení daná 
nitrátovou směrnicí nebo dotačními tituly které využívá) a 
specifická omezení, která jsou u jednotlivých hnojiv zřejmá 
z přílohy I. (pravý sloupec). Důležitým vodítkem pro 
používání doplňkových hnojiv v EZ (zejména P, K) by měly 
být rozbory půd (AZZP) a v případě stopových prvků rozbory 
rostlin. 

ÚKZÚZ vede registr hnojiv, kde je uvedeno, která hnojiva jsou 
povolena pro EZ v ČR (www.ukzuz.cz přesměrováno na 
www.eagri.cz). 

 

 

Ochrana rostlin a přípravky na ochranu rostlin 
Choroby, škůdci a plevele se mají v EZ regulovat celopodnikovým a komplexním využíváním následujících opatření: 

•  volba vhodných odolných druhů a odrůd 

•   osevní postup 

•   mechanické zásahy (např. používání plecích bran, kultivace a okopávky, zakrývání ochrannými sítěmi…) 

•   podpora a ochrana užitečných organismů (např. křovinné pásy, krajinné prvky, místa pro hnízdění, nasazování 
predátorů…) 

•  termické metody (například termické plečky, propařování…) 

Nepřímé metody ochrany rostlin – prevence: 
důležitá je biodiverzita agroekosystémů, která brání přemnožení škodlivých organizmů.  

http://www.ukzuz.cz/
http://www.ukzuz.cz/
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Používání plecích bran je v EZ zásadním opatřením proti plevelům a podpoře mineralizace a zpřístupnění živin. 

 

Péče o úrodnost půdy a biodiverzitu 

Důležitým předpokladem pro ekologické pěstování je fakt, že jednou z přirozených vlastností půdy je 
schopnost omezovat výskyt chorob. Rostliny pěstované v biologicky aktivní půdě získávají přirozenou odolnost 
proti škodlivým činitelům. 

Živé organizmy v přírodě mají své přirozené nepřátele.  Pokud v prostředí, kde se šíří škodlivé organizmy, užitečné 
organizmy chybějí nebo jsou oslabeny, vytvářejí se podmínky pro kalamitní přemnožení škůdců a chorob.  Proto 
je vedle zdravé a oživené půdy také velmi důležitá i pestrost života v agroekosystémech (biodiverzita), která je 
předpokladem pro schopnost těchto systémů vyrovnat se i s šířením chorob a škůdců (pufrovací význam 
biodiverzity). 

Výživa rostlin – rostliny v prostředí s vyváženou výživou jsou odolnější vůči patogenům. Zásadní je zejména 
nepřehnojování dusíkem. Rostliny pak mají kompaktnější a odolnější pletiva. Dusíkem přehnojené rostliny jsou 
náchylnější zejména k napadení některými houbovými chorobami a některými škůdci. 

V ekologickém systému hospodaření se vyvážená výživa zabezpečuje zejména hnojením vlastními statkovými 
hnojivy a zeleným hnojením. Hlavní zásadou EZ, která má význam i pro udržení dobrého zdravotního stavu 
rostlin, je: „Nehnojíme přímo rostliny, ale hnojíme půdu, která potom rostliny harmonicky vyživuje“. 

Výhody pravidelného   dodávání   organické   hmoty   do   půdy (organického   hnojení) z hlediska ochrany rostlin: 

• Zvyšuje se biologická aktivita půdy (rychlejší rozklad posklizňových zbytků, redukce zárodků chorob. 

• Vzniká (udržuje se) stabilnější půdní struktura. 

• Vyrovnaná a pestrá výživa rostlin. 

• Do půdy se dodávají látky, které posilují odolnost rostlin. 

Dobré zásobení rostlin draslíkem   působí   pozitivně   zejména   proti   houbovým a bakteriálním 
chorobám. 

 

Pěstební metody – výběr lokality k pěstování plodin, zohlednění jejich střídání, výběr odrůd, obracení půdy, 
termín výsevu a výsadby, výsevek, organizace porostu, hloubka výsevu a výsadby, výživa rostlin a dodržení 
fytosanitárních zásad jsou prvky technologického procesu, které mohou ovlivňovat stav rostlin, stupeň odolnosti 
rostlin vůči původcům chorob, redukci množství patogenů, podporu antagonistů chorob a škůdců a posunutí 
kritických růstových fází rostlin do období s nižším infekčním tlakem   patogena.    
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Pěstitel    může    využívat    různé    strategie.    Například    časný či pozdní výsev nebo záměrně hustší (snížení 
rizika napadení škůdci) či řidší (snížení rizika napadení houbovými chorobami) výsev. 

Střídání plodin se v opatřeních proti dormantním a aktivním stádiím patogenů orientuje na: 

• vynechání hostitelských rostlin z pěstebního procesu, čímž se dosáhne přerušení vývojového cyklu 
patogena, 

• narušování dormance patogenů tak, aby jejich klíčení nastalo v nesprávný čas, 

• pěstování předplodin a následných plodin, které kořenovými výhonky vyprovokují dormantní stádia patogenů 
ke klíčení. Po vyklíčení tím, že nenacházejí vhodné hostitele, nevytvářejí reprodukční orgány. 

Není-li střídání plodin doplněno ostatními zásahy, nezabezpečuje v plném rozsahu uspokojivé snížení 
infekčního potenciálu v půdě. 

Vhodné stanoviště – pěstování vhodných rostlinných druhů v souladu s půdním druhem a klimatem 
stanoviště. Nemají-li rostliny zabezpečeny optimální podmínky pro růst a vývoj, pak citlivěji reagují na výskyt 
škodlivých organismů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady: 
•   Zastíněná   stanoviště   a   stanoviště, která   jsou   uzavřená (bez   cirkulace   vzduchu) podporují rozvoj chorob 

(např. plísní, padlí, rzí). 

•   Vlhká stanoviště podporují háďátka a hniloby (např. brambor). 

•   Větrná   stanoviště   mívají   méně   problémů   s   některými   škůdci (např.   to   platí pro pochmurnatku 
mrkvovou). 

•  Výběr stanoviště s ohledem na sousední plodiny (například není vhodné pěstovat hlavní   sortiment   brambor   
vedle   raných    brambor, které    bývají    náchylnější na napadení plísní bramborovou a hrozí riziko přenosu 
na pozdější odrůdy hlavního sortimentu podniku.) 

•   Jarní obiloviny nepěstovat vedle ozimů (riziko přenosu padlí a rzí). 

•   Odolné rostliny jsou nadějí ekologického zemědělství. 

Výběr odrůd – ze sortimentu odrůd každé pěstované plodiny vybrat takové, které v sobě nesou určitý 
stupeň odolnosti vůči chorobám a jsou doporučeny do jednotlivých regionů pěstování. Zejména u jabloní a révy 
jsou v praxi dostupné do určité míry odolné (rezistentní) odrůdy, které jsou odolné, resp. tolerantní vůči 
houbovým chorobám. Volba správné odrůdy je důležitou prevencí také proti chorobám obilovin (sněti, rzi, padlí), a 
brambor (plíseň bramborová a virové choroby). 

Osivo a sadba – zdravé osivo a sadba mají zásadní vliv na pozdější zdravotní stav pěstovaných rostlin. 

Zelené hnojení, meziplodiny a podsevy – zvyšují biologickou aktivitu půdy, podporují přirozené 
antagonisty chorob a škůdců. 

Smíšené porosty (kultury) – některé kulturní rostliny se mohou pěstovat ve směsích (např. jetelotravní 
směsi, směs hrachu a ovsa na zelené hnojení, podsevy v obilninách a kukuřici). 

Důvody omezení výskytu chorob a škůdců ve smíšených porostech: 
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• menším množstvím hostitelských rostlin na jednotku plochy se omezuje rozšíření specifických chorob a 
škůdců, 

• podíl napadených rostlin se snižuje se sníženým výnosem, 

• jednotlivé rostliny pěstované ve směsi jsou různě náchylné k napadení specifickými chorobami či škůdci (riziko 
zničení celé úrody je nižší). 

Využívání pozitivních vlivů smíšených porostů se opírá o alelopatické vztahy – účinky kořenových a listových 
výměšků rostlin. Čím více se jednotlivé druhy rostlin k sobě hodí, tím víc je kladně ovlivněna jejich kvalita a 
kvantita. 

 

Zajímavé příklady využití smíšených porostů k preventivnímu využití proti napadení 
škůdci: 

• Pěstování cibule mezi mrkví proti pochmurnatce mrkvové (aroma cibule odpuzuje pochmurnatku). 
• Salát mezi brukvovitými zeleninami. 

• Pěstování česneku v jahodách. 

• Podsevy proti zavíječi kukuřičnému. 

• Směska ovsa a bobu: menší napadení bobu mšicemi a ovsa háďátky, další výhody: není třeba hnojit dusíkem 
(symbiotická fixace dusíku bobem), vyrovnané a jistější výnosy. 

Poznámka: smíšené porosty lze snadněji využívat v 
domácí ekozahradě či v zahradnictví, jejich 
využívání při praktickém polním pěstování je však 
obtížnější. 

 

 

 

 

 

 

Šetrné a cílené zpracování půdy 

Zpracování půdy nemusí působit vždy pozitivně. Nesprávné zpracování půdy či dlouhá perioda černého úhoru 
škodí půdní struktuře a užitečným organismům. 

Správné zpracování půdy zlepšuje biologickou aktivitu půdy a vytváří dobré podmínky pro mladé rostliny, které 
mohou „odrůst“ škodlivým organismům. Není-li v půdě dostatek vzduchu a vody, či jsou-li kulturní rostliny 
potlačovány plevelem, rostou pomaleji a jsou náchylnější k napadení. 

Doporučuje se zasahovat proti rostlinám, které přenášejí choroby a škůdce. Např. odstraňovat obilí, které vyroste 
z výdrolu (možný přenos houbových chorob) nebo také rostliny brambor, které vyrostly z nesklizených hlíz 
(mohou podporovat rozvoj plísně bramborové, mandelinky či háďátka). Dále je třeba zapravovat do půdy 
napadené rostlinné zbytky (podmítka a orba). Zpracování půdy může být i přímým zásahem proti některým 
škůdcům (např. slimákům, drátovcům, některým housenkám, hlodavcům…). 

Preventivní opatření proti zárodkům škodlivých organismů mají v EZ zásadní význam. 
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Správná, včasná a šetrná sklizeň může zabránit 
dalšímu šíření chorob či jejich přenosu na plody. 
Pečlivá sklizeň za suchého počasí, kdy má 
sklízená hmota vyšší sušinu, pozitivně ovlivňuje 
kvalitu skladované produkce a její skladovatelnost. 

Napadené rostliny je třeba odstraňovat z porostů 
(např. rostliny kukuřice napadené snětí, 
brambory napadené mokrou hnilobou, jahody 
napadené plísní šedou či rajčata napadená plísní). 

Nať brambor napadených plísní bramborovou se 
doporučuje odstranit, předčasně tak mechanicky 
ukončit vegetaci a tím omezit přenos infekce na 
hlízy. 
 

 

 

 

 

Podpora užitečných organismů 

Ekologický zemědělec by měl ve svém podniku vytvářet útočiště pro užitečné organismy s dostatkem potravy, 
které jsou přirozenými regulátory chorob a škůdců. Jde například o ekologické vyrovnávací plochy (křoviny, 
úhory, staré zídky, neasfaltované cesty…). Cílem ochrany rostlin v EZ není úplná likvidace chorob, škůdců, ani 
plevelů také proto, aby užitečné organismy měly zdroje 
potravy. Dnes se již dokonce dají užiteční živočichové do 
agroekosystémů uměle vysazovat.  Větší užitečné živočichy 
(například dravce či hmyzožravé ptáky) můžeme 
podporovat mnoha opatřeními (berličky, hnízda, atd.), 
jejichž systém je v ČR velmi dobře propracován 
(průkopnická práce Mendelovy univerzity v Brně). 

Vědecky   bylo prokázáno, že    biodiverzita    ekologicky    
obhospodařovaných    ploch je větší, přičemž je důležitý 
zejména větší výskyt pro zemědělství prospěšných, 
užitečných organismů. 

 

Přípravky na ochranu rostlin povolené v EZ 

Používání přípravků na ochranu rostlin je regulováno pozitivním seznamem účinných látek (příloha II NK č. 
889/2008). Tento seznam se s vývojem poznatků mění. Používání přípravků na ochranu rostlin je povoleno jen v 
případě, jestliže se preventivní a agrotechnická opatření ukáží jako nedostatečná. 

O používání přípravků na ochranu rostlin musí vést ekozemědělec evidenci. 

Obecně lze říci, že v ekologickém zemědělství má používání přípravků na ochranu rostlin relativně malý 
význam. Toto platí zejména u polních kultur. U trvalých kultur, zvláště nejsou-li používány rezistentní nebo 
tolerantní odrůdy, hraje přímá ochrana rostlin důležitější roli. 
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Regulace plevelů 
Používání herbicidů je zakázáno! 

Udržení rovnováhy mezi kulturními rostlinami a doprovodnými rostlinami je největší umění a také kritický bod 
ekologického pěstování rostlin. Na jedné straně mají doprovodné rostliny nezastupitelnou roli (výživa rostlin – 
mobilizace a poutání živin, tvorba humusu, ochrana a zlepšováni struktury půdy, ochrana biodiverzity, apod.). 
Na druhé straně konkurují kulturním rostlinám a přemnožení některých úporných plevelných druhů může mít 
za důsledek až ukončení ekologického zemědělství na orné půdě. Jestli se o ekologickém zemědělství 
zjednodušeně říká, že   je   to „zemědělství bez chemie“, pak to pro používání herbicidů platí na 100 %. Podobný 
zákaz platí v EZ jen pro používání minerálních dusíkatých hnojiv.  Má to svou logiku, protože právě herbicidy a 
průmyslová dusíkatá hnojiva jsou nejčastěji zbytečně používané pomocné „berličky“ konvenčního zemědělství, 
které umožnily zúžené osevní postupy nebo dokonce pěstování monokultur se známými negativními důsledky, 
nejen pro životní prostředí a kvalitu potravin, ale hlavně pro agroeko-systém vlastního zemědělského podniku, 
který se stává nevyváženým a potřebuje 

„chemie“ stále více, přičemž výnosy již nestoupají. Navíce se používáním herbicidů vyselektovaly některé   
plevelné druhy, jejichž   regulace   je   i   pomocí   herbicidů v současné době velmi obtížná. 
Obrovské zásoby semen plevelů v půdě, vitalita plevelů (o mnoho vyšší než vitalita kulturních rostlin) a šíření 
úporných plevelů jsou velkým problémem pro přechod na ekologické zemědělství. Je-li zaplevelení před 
zahájením přechodného období kritické (zejména úpornými plevely jako: pýr, pcháč, šťovík), je třeba provést 
účinná odplevelovací opatření. Ekologickým řešením kritického zaplevelení je minimálně dvouleté pěstování 
jetelotrávy nebo směsky a časté sečení porostu. Ale ani ekologický zemědělec, který je již po přechodném 
období, nemá zdaleka vyhráno. Musí stále proti plevelům zasahovat, aby se nezvyšovala zásoba plevelných 
semen v půdě. Stačí jeden rok, kdy se plevele přemnoží a pak to stojí několikaleté úsilí, dostat je pod kontrolu. 
Potenciální zaplevelení (počet semen a reprodukčních orgánů plevele na jednotku plochy) se   ekologickém 
zemědělství (např.  v Dánsku) snižuje.   Strategie regulace plevelů a péče o půdu patří k základnímu know-how 
v ekologickém zemědělství. V zahraničí těmito obory začínají všechny kurzy EZ, je známo množství 
komplexních metod i jednotlivých opatření. Ekozemědělci podnítili vývoj moderních strojů, které jsou jiné pro 
úzkořádkové a širokořádkové plodiny i pro trvalé kultury. U nás v České republice je bohužel uplatňování 
těchto metod teprve v začátcích. Je to dáno menším významem polní produkce na orné půdě a mnohdy i cenou 
speciální techniky. 

Pro regulaci plevelů jsou klíčové dvě skupiny opatření: 

•   Prevence (hlavně osevní postup, výběr plodin, zpracování půdy, hnojení…). 

•   Mechanické zásahy (kultivace, odplevelování). 

 

 

Sběry z volné přírody a produkce hub 

Sběry ve volné přírodě: NR č. 834/2007 - Článek 12, odstavec 2 

•   Plochy, na kterých se volný sběr provádí, nebyly 3 roky před sběrem ošetřovány látkami, které nejsou povolené v 
EZ. 

•   Sběr nepředstavuje žádné ohrožení ekologické stability a biodiverzity v dotčeném území. 

 

Volné sběry léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v ČR 

V ČR má tradici nejen pěstování, ale také sběr léčivých rostlin z volné přírody, kdy předpisy ekologického 
zemědělství umožňují i tyto byliny certifikovat jako „BIO“, je-li osvědčeno, že se jedná o „čistá“ – nechemizovaná 
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území. V řadě případů nelze daný druh léčivé rostliny z ekologických a ekonomických důvodů nebo kvůli 
specifickým nárokům dané rostliny pěstovat v monokultuře. Výkup léčivek z volných sběrů je limitován výší 
výkupních cen výkupců a do jisté míry u nás přetrvává pouze v místech s tradicí sběru. Přes všechna úskalí 
spojená s určením druhu, kvalitou sušení a hygienou celého procesu, zůstává sběr z volné přírody u mnoha 
významných druhů jediným způsobem jejich získání. Sběr, stejně jako pěstování, jsou jednoznačně ovlivňovány 
světovými cenami dané komodity. V ČR patři mezi nejvíce sbírané, jako „BIO“ certifikované léčivé rostliny, 
tradičně list břízy bělokoré, plod šípku, květ černého bezu a květ lípy srdčité, list maliníku a ostružiníku a nať 
třezalky tečkované. 

Certifikovaný sběr volně rostoucích léčivých rostlin a jejich částí rostoucích přirozeně v přírodě, je pokládán za 
způsob ekologické produkce, pokud tyto oblasti nebyly v průběhu nejméně tří let před sběrem ošetřeny jinými 
produkty, než produkty schválenými pro použití v ekologickém zemědělství. Sběr probíhá tak, aby neměl 
negativní vliv na ekologickou stabilitu přírodního stanoviště nebo na zachování druhů v oblasti sběru. Tyto 
skutečnosti se dokladují formou prohlášení majitele nebo uživatele daných pozemků, zakreslením sběrové 
lokality do mapy střední velikosti a slouží kontrolní organizaci jako součást podkladů pro certifikaci. 
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Ekologická produkce hub 

 
NK (ES) č. 889/2008, článek 6 

Pro výrobu substrátu na pěstování hub v EZ mohou být použity tyto výchozí suroviny: 

• Chlévský hnůj, sušený chlévský hnůj, kompostovaný hnůj, kejda a močůvka z ekologicky hospodařících 
podniků. 

• Ostatní suroviny zemědělského původu (např. sláma) původem z EZ. 

• Chemicky neošetřená rašelina. 

• Dřevo, pokud nebylo po kácení chemicky ošetřeno. 

• Minerální látky (podle NK č. 889/2008 – příloha I). 

• Zemina, voda. 

Poznámka: Pokud nejsou chlévský hnůj a ostatní statková hnojiva z EZ k dispozici, mohou být využita i konvenční 
statková hnojiva (ne z průmyslových chovů) až do 25 % hmotnosti všech složek substrátu.  

 

 
Sklizeň odrůdových pokusů pšenice ozimé na ekofarmě VH Agroton. 
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Nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/848 

              
 

Nařízení č. 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 vstoupí v platnost od ledna 

2021. 
Dosud přijatý text představuje „základní akt“. To znamená, že ještě bude třeba vypracovat mnoho detailů textu, 

k čemuž dojde zejména v roce 2020 formou dalších legislativních aktů, jako jsou „akty v přenesené pravomoci“ 

a „prováděcí akty”. 

Nové nařízení těsněji souvisí s nařízením o úředních kontrolách (Nařízení č. 2017/625), tj. co se týče kontrol, 

odkazuje přímo na paragrafy v nařízení o kontrolách. 
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HLAVNÍ ZMĚNY OPROTI SOUČASNÉ LEGISLATIVĚ 

Rozsah – záběr nařízení: 
V novém nařízení jsou produkty, které je možno certifikovat jako ekologické, rozděleny do těchto kategorií: 

• Živé a nezpracované zemědělské produkty = zvířata, rostliny a semena, houby; 
• Zpracované potraviny; 
• Krmiva. 

 
Rozsah nařízení je nyní širší: 
 
Nařízení obsahuje nové kategorie produktů, které je možno označovat jako BIO: 

a) mořská sůl a jiné soli používané v potravinách a krmivu 
b) zámotky (kokony) bource morušového vhodné k odvíjení vlákna  
c) přírodní gumy a pryskyřice  
d) včelí vosk 
e) vonné silice 
f) uzávěry z přírodního korku  
g) bavlna, nemykaná ani nečesaná  
h) vlna, nemykaná ani nečesaná  
i) surové kůže a neupravené kožky  
j) tradiční rostlinné přípravky 

 
Byly přidány některé nové definice, jako: 

a) „rozmnožovací materiál rostlin“ 
b) „ekologický heterogenní materiál“ 
c) „ekologická odrůda vhodná pro ekologickou produkci“ 
d) „matečná rostlina“ 
e) „pěstování plodin vázané na půdu“ 
f) „kotec“ 
g) „krytý výběh“ 

Nařízení č. 2017/625 nyní obsahuje také definice pojmů „příslušný orgán“, „kontrolní orgán“ a „kontrolní 
subjekt“. 
 

 
 
 
 

Rozšíření cílů a zásad - přidané cíle nového nařízení: 
 
Cíle ekologické produkce jsou rozšířeny např. o: 

a) významným způsobem přispívat k netoxickému životnímu prostředí  
b) podporovat krátké distribuční kanály a místní produkci  
c) podporovat zachování vzácných nebo původních plemen, jimž hrozí vyhynutí  
d) přispívat k rozšiřování nabídky rostlinného genetického materiálu přizpůsobeného 

specifickým potřebám a cílům ekologického zemědělství  
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e) přispívat k vysoké míře biologické rozmanitosti, a to zejména za použití různého rostlinného 
genetického materiálu, jako je ekologický heterogenní materiál a ekologické odrůdy vhodné 
pro ekologickou produkci  

f) podporovat rozvoj ekologických šlechtitelských činností. 
 

• Nově se k cílům ekologické produkce řadí podpora krátkých distribučních kanálů a místní produkce. 
• K novým a pozitivním zásadám náleží také posilování konceptu produkce vázané na půdu a přispívání 

k netoxickému životnímu prostředí’ ‚dlouhodobá úrodnost půdy’ a ‚biodiverzita’.  
• Dalším novým principem je motivovat k používání ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a 

ekologicky chovaných plemen zvířat s vysokou genetickou rozmanitostí, odolností vůči chorobám, 
dlouhověkostí a přizpůsobivostí. 

• V oblasti potravin je nové vyloučení potravin obsahujících umělé nanomateriály nebo z nich 
sestávajících. 

 
 

Nové produkty a látky: 
 
Použití některých produktů a látek v ekologickém zemědělství 
Nové! V EZ bude možné používat: 
(a)  safenery, synergenty a formulační přísady jako složky přípravků na ochranu rostlin 
(b) adjuvanty, které se mají smísit s přípravky na ochranu rostlin 
Jedinou podmínkou je, že tyto produkty a látky musejí být povoleny v souladu s fytosanitárním nařízením č. 
1107/2009. 
 

 
 
 

Ekologický heterogenní materiál: 
 

• Zvláštní ustanovení pro uvádění rozmnožovacího materiálu rostlin 
z ekologického heterogenního materiálu na trh. 

• Absolutní novinka, nejen v ekologické produkci. 
• Nejedná se ani o odrůdu, ani o směs odrůd. 
• Je to průlom i do osivářské legislativy. 
• Existují obavy šlechtitelů a výrobců osiv, že ekologický materiál může být 

zneužit při uvádění do oběhu na úkor klasických osiv. 
• Pravidla obsažená v tomto nařízení jsou však zatím pouze všeobecná. 
• Podrobnější pravidla pro tuto oblast budou muset být stanovena Komisí v 

podobě prováděcích předpisů. 
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Povolování produktů a látek pro použití v ekologické produkci 

• Na rozdíl od stávající legislativy se povolují „aktivní látky pro použití v přípravcích na ochranu rostlin“, 

nikoli „přípravky na ochranu rostlin“. 

• Komise nově připraví seznam povolených produktů pro účely čištění a dezinfekce ve zpracovatelských 

a skladových zařízeních. 

 

 

 

Tržní dostupnost ekologicky chovaných zvířat, zvířat z přechodného období 
a ekologicky chovaných mladých jedinců pocházejících z akvakultury 

• Nově povedou členské státy databázi dostupných ekologicky chovaných zvířat a mladých jedinců 
z akvakultury. 

• Doposud bylo povinné vést takovou databázi jen pro ekologicky pěstované osivo a rozmnožovací 
materiál. 

 

Označování produktů a látek používaných v rostlinné výrobě 

Nové!  

Na povolených produktech a látkách používaných v přípravcích na ochranu rostlin nebo jako hnojiva, pomocné 
půdní látky nebo živiny, může být uveden odkaz uvádějící, že tyto produkty nebo látky byly povoleny pro použití 
v ekologické produkci v souladu s tímto nařízením. 
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Certifikace 

Nové nařízení pro účely certifikace mění kategorie produktů a zvyšuje jejich počet (z 5 na 7): 
 

a) nezpracované rostliny a rostlinné produkty, včetně osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu 
rostlin 

b) hospodářská zvířata a nezpracované produkty živočišné výroby 
c) řasy a nezpracované produkty akvakultury 
d) zpracované zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury, určené k použití jako 

potraviny 
e) krmiva 
f) víno 
g) jiné produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení nebo nespadající do žádné z předchozích 

kategorií 

 

Skupina hospodářských subjektů – skupinová certifikace 

Zcela nový pojem / koncept v legislativě 
EZ 

• Účelem je snížit finanční a 
administrativní zátěž drobných 
zemědělců spojenou s kontrolami a 
certifikací. 

• Nařízení stanovuje základní podmínky, 
za kterých se jednotliví členové mohou 
stát členy skupiny (velikost podniku, 
obrat atd.), a pravidla pro takovou 
skupinu. 

 

• Členy skupiny mohou být pouze ty právnické osoby, jejichž produkční činnosti probíhají ve vzájemné 
zeměpisné blízkosti. 

• Co se týče kontrol a certifikace, platí pravidlo „jeden za všechny, všichni za jednoho“. 
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Skupina hospodářských subjektů – požadavky na členy: 

Každá skupina hospodářských subjektů se skládá pouze ze členů, jejichž individuální náklady na 
certifikaci představují více než 2 % obratu jednotlivých členů nebo standardního objemu ekologické 
produkce a jejichž roční obrat ve vztahu k ekologické produkci nepřekračuje částku 25 000 EUR nebo 
jejichž standardní objem ekologické produkce nepřekračuje částku 15 000 EUR ročně; 

nebo  

z nichž každý má podniky o maximální rozloze:  

a) 5 hektarů 

b) 0,5 hektaru v případě skleníků 

c) 15 hektarů výlučně v případě trvalých travních porostů 

Komise by měla pomocí prováděcích nařízení stanovit podrobná pravidla týkající se: 

(a) odpovědnosti jednotlivých členů skupiny hospodářských subjektů, 

(b) kritérií ke stanovení zeměpisné blízkosti členů skupiny, jako je například sdílení zařízení nebo 
lokalit, 

(c) zřízení a fungování systému vnitřní kontroly, 

(d) složení a velikosti skupiny hospodářských subjektů. 

 

Četnost kontrol – již nebude nutná každoroční kontrola na místě! 

Za určitých podmínek (bezproblémovost, nízké riziko apod.) nebude každoroční fyzická kontrola 
povinná! 

V takovém případě však nesmí doba mezi dvěma fyzickými kontrolami na místě přesáhnout 24 měsíců. 
V každém případě je u všech hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů alespoň jednou 
ročně provedeno ověření souladu. 
Pozor! Ověření souladu není fyzická kontrola. 
Toto je významná změna v organizaci kontroly ekologické produkce! 
 
Výjimky, které jsou v současnosti trvalé, budou v novém nařízení přechodné. 
 

 

Kompetence kontrolních subjektů  

Kontrolní subjekty (soukromé kontrolní organizace) dostanou pravomoc udělovat výjimky pro 
použití rozmnožovacího materiálu rostlin nezískaného z ekologické produkce (i ve třetích zemích). 

• Kontrolní orgány či subjekty uznané pro třetí země mohou povolit zvířata pocházející 
z konvenčního chovu, pokud v dané třetí zemi nejsou k dispozici ekologicky chovaná zvířata 
v dostatečném množství. 
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• Kontrolní orgány či subjekty uznané pro třetí země mohou povolit použití složek pocházejících 
z konvenční produkce při výrobě potravin, pokud v dané třetí zemi není dostatek ekologicky 
vyprodukovaných složek. 

• Systém ekologické kontroly bude těsně spjat s novou obecnou legislativou úřední kontroly 
potravin a krmiv. 

• Postupy při detekci reziduí nepovolených látek v ekologických produktech: Členské státy 
mají zavedené odlišné procedury a shodu se nepodařilo nalézt. V novém nařízení nebyl 
zakotven původně zamýšlený decertifikační limit. Naopak detekce reziduí nemá být sama 
důvodem pro sankce a decertifikaci – musí se zahájit dohledávání. 
Ale členské státy nadále používat vlastní národní postupy, a to do doby, než bude toto téma 
znovu projednáváno, tedy v letech 2022/2023. 

 

 

Bio logo EU (povinné na balených potravinách pocházejících z EU) 

Místo produkce zemědělských surovin (povinné) EU / mimo EU  

nebo jméno země v případě, že alespoň 98 % surovin, z nichž produkt sestává, bylo vyrobeno v této zemi. 

Národní nebo soukromé logo je povinné u produktů certifikovaných v ČR. 

Číselný kód kontrolního subjektu (povinné) 
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Rostlinná produkce 

• I pro použití osiv z přechodného období bude povinná výjimka.  

• V budoucnu bude povinné začlenění vikvovitých plodin do osevního postupu / střídání 
plodin. 

• Větší důraz je kladen také na používání statkových hnojiv či organických složek, pokud možno 
kompostovaných, z ekologického zemědělství. 
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Živočišná produkce – nové druhy 

• Nové nařízení stanovuje pravidla pro chov králíků a jelenovitých. 
• Tyto druhy budou v budoucnu certifikovány jako „ekologické“ / „bio“. 
• Mnoho změn (ne však zásadních) je v pravidlech pro ekologickou živočišnou výrobu. 
• Koncept RV i ŽV vázané na půdu je v novém nařízení posílen. 
• V ŽV by mělo velké procento krmiv pocházet z vlastní farmy, nebo alespoň z regionu, kde se farma 

nachází.  
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Pravidla produkce pro zpracovatele 

• Používání přírodních aromatických látek a přípravků bude značně omezeno.  
• Bude vypracován omezený / zredukovaný seznam čisticích a desinfekčních produktů pro použití při 

zpracování. V současnosti takový omezený / zredukovaný seznam neexistuje. 
• Flexibilita v označování původu složek / ingrediencí se mírně zvyšuje. 
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Otázky a odpovědi 

 

 

 

 

Nesnižuje se nepoužíváním průmyslových hnojiv úrodnost půdy? 

Odpověď:  

V ekologickém zemědělství platí zásada, že základem dobrých výnosů je kvalitní, oživená a úrodná 

půda, která vyživuje rostliny. Nelze počítat s tím, že se rostliny budou hnojit přímo ke kořenům podle 

aktuální potřeby, bez ohledu na stav a kvalitu půdy, jak se to mnohdy děje v konvenčním zemědělství. 

Výživa rostlin v EZ je zajištěna pomocí přirozeného koloběhu živin v půdě. Z tohoto důvodu má velký 

význam množství a kvalita půdního humusu a také obsah organické hmoty v půdě – je to vlastně 

zásobník půdních živin, které se uvolňují. 

Odmítání používat průmyslová hnojiva má své logické důvody. Z ekologického i ekonomického hlediska 

je to skutečnost, že na výrobu syntetického dusíku je zapotřebí velké množství energie, navíc dusíkem 

přehnojené rostliny jsou náchylnější k napadení chorobami a škůdci. Fosfor a draslík se těží 

z konečných, dnes již skoro vyčerpaných zdrojů. Z biologického hlediska je to hlavně okolnost, že ve 

vodě lehce rozpustné živiny, dodávané nárazově ve větším množství, působí negativně na biologickou 

aktivitu v půdě a také se lehce vyplavují do spodních a povrchových vod. 
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Dusík lze rostlinám zajišťovat nejen pěstováním leguminóz (fixace dusíku ze vzduchu symbiotickými 

bakteriemi – někdy až 100 kg dusíku na hektar), ale například i pomocí rhizobií a bakterií žijících v půdě 

(azotobakter) a mineralizací organického materiálu v půdě. Praktické zkušenosti ukazují, že dostatek 

dusíku je v ekologickém zemědělství jeden z nejmenších problémů. 

Fosfor, draslík, vápník a ostatní živiny se například zpřístupňují pro rostliny zvětráváním půdních 

minerálů pomocí kořenových exudátů, mykorrhizy, bakteriálních enzymů fosfatázy a dehydrogenázy 

(aktivní mobilizace živin). 

Existuje celá řada studií ohledně bilance živin. Podle těchto studií k žádným ztrátám živin produkcí 

z ekologicky obhospodařované půdy nedochází. 

Na toto téma publikoval své analýzy i Carlo Leifert z Univerzity of Newcastle (UK). Profesor Leifert se 

zaměřil na tři základní látky: dusík, fosfor a draslík. Dusík je jednou z nejdůležitějších látek pro výživu 

rostlin, v podobě minerálních hnojiv se 1 kg dusíku rovná 1 kg benzinu (paliva), tzn. cca 2,38 kg 

ekvivalentního CO2. Z čehož plyne, že dusíku k hnojení plodin může být ještě nějakou dobu relativně 

dost, nicméně jeho výroba z fosilních zdrojů z něj učiní velmi drahé hnojivo. Nehledě na to, že právě 

při výrobě průmyslových hnojiv dochází k velké produkci CO2 a znečišťování ovzduší. 

Velký problém vidí profesor Leifert především v zásobách fosforu. Podle předpokladů má lidstvo 

k dispozici při pesimistické vizi zásoby fosforu na 30-40 let, při optimistickém pohledu na 60-90 let. 

Počátkem 20. století byl limitujícím prvkem výnosnosti rostlin především dusík a výnosy obilovin se tak 

pohybovaly kolem 3 tun/ha. Díky výraznému vkladu minerálního dusíku se intenzivnímu zemědělství 

podařilo zvýšit výnosy obilovin na 9 tun/ha. V roce 2000 se výnosy obilovin ovlivněné umělými hnojivy 

vyšplhaly na nejvyšší hranici. Dále s vyšším obsahem P v hnojivech výnosy už nerostly tak rychle, tzn., 

že výnosnost dosáhla svého limitu a další ovlivnění fosforem již není efektivní. Předpokládá se, že 

na počátku 22. století bude limitujícím prvkem právě fosfor, kterého bude málo, a proto se očekává 

snížení výnosů na 4 t/ha a především hledání nových cest pro výživu rostlin. Jako první bude muset 

pravděpodobně čelit nedostatku surovin pro výrobu umělých hnojiv Čína. 

Ekologické zemědělství, které nevyužívá průmyslových minerálních hnojiv, v současné době produkuje 

ve vyspělých zemích přibližně 6 tun ozimé pšenice na hektar, ve srovnání s intenzivní produkcí (9 t/ha) 

tak ve výnosnosti zaostává o přibližně 25 %. Avšak pokud bude platit výše uvedené a v roce 2100 se 

výnosnost intenzivního zemědělství sníží na cca 4 t/ha, získá ekologické zemědělství s trvalým výnosem 

6 t/ha výnosy přibližně o 30 % vyšší. Dále profesor Leifert upozorňuje, že intenzifikace zemědělství 

v posledních 40 letech vedla sice ke dvojnásobnému zvýšení produkce, ale také k 5 -7násobnému 

zvýšení použití dusíkatých hnojiv, což znamená, že na produkci 1 kg potravin je jich třeba 2 -3krát více 

než dříve. Jaké je efektivní řešení tohoto problému v konvenčním zemědělství? Především je třeba 

zavádět metody organického a šetrného hospodaření a recyklovat dusík, fosfor, draslík atd., využitím 

organického hnojení, biologického odpadu z hospodářství i domácností, ale třeba i použitím odpadních 

vod. Dále je důležité omezit ztráty živin z půdy a pěstovat odrůdy, které živiny využívají efektivně. 
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Je vůbec reálné hospodařit ve 21. století bez chemicko-syntetických 

pesticidů? 

Odpověď: 

Zákaz používání pesticidů v ekologickém zemědělství má své logické důvody. Na jejich výrobu je 

zapotřebí energie (ropa), nemluvě o kontaminaci prostředí a vod, negativním vlivu na půdní organismy 

(edafon), ostatní floru a faunu a reziduích v potravinách. 

Místo chemických pesticidů na ochranu rostlin a hubení plevelů používá ekologické zemědělství 

pozitivní vliv celého biologicky a ekologicky vyváženého agroekosystému. Dále pak mnohostranných a 

druhově pestrých osevních postupů, celé řady preventivních agrotechnických opatření, mechanických 

a jiných fyzikálních metod, biologických preparátů atd. Všechny tyto faktory snižují efektivně riziko 

napadení rostlin chorobami a škůdci a tlumí výskyt plevelů. 

Choroby, škůdci a plevele se v EZ regulují celopodnikovým a komplexním využíváním následujících 

opatření: 

• volba vhodných odolných druhů a odrůd 

• osevní postup 

• mechanické zásahy (např. používání plecích bran, kultivace a okopávky, zakrývání 
ochrannými sítěmi, …) 

• podpora a ochrana užitečných organismů (např. křovinné pásy, krajinné prvky, místa pro 
hnízdění, nasazování predátorů, …) 

• termické metody (například termické plečky, propařování, …) 
 

Nepřímé metody ochrany rostlin – prevence: 

Péče o úrodnost půdy a biodiverzitu 

Důležitým předpokladem pro ekologické pěstování je fakt, že jednou z přirozených vlastností půdy je 

schopnost omezovat výskyt chorob. Rostliny pěstované v biologicky aktivní půdě získávají přirozenou 

odolnost proti škodlivým činitelům. 

Živé organizmy v přírodě mají své přirozené nepřátele. Pokud v prostředí, kde se šíří škodlivé organizmy 

a užitečné organizmy chybějí nebo jsou oslabeny, vytvářejí se podmínky pro kalamitní přemnožení 

škůdců a chorob. Proto je vedle zdravé a oživené půdy také velmi důležitá i pestrost života 

v agroekosystémech (biodiverzita), která je předpokladem pro schopnost těchto systémů vyrovnat se 

i s šířením chorob a škůdců (pufrovací význam biodiverzity). 

Výživa rostlin – rostliny v prostředí s vyváženou výživou jsou odolnější vůči patogenům. Zásadní je 

zejména nepřehnojování dusíkem. Rostliny pak mají kompaktnější a odolnější pletiva. Dusíkem 

přehnojené rostliny jsou náchylnější zejména k napadení některými houbovými chorobami a 

některými škůdci. 
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V ekologickém systému hospodaření se vyvážená výživa zabezpečuje zejména hnojením vlastními 

statkovými hnojivy a zeleným hnojením. Hlavní zásadou EZ, která má význam i pro udržení dobrého 

zdravotního stavu rostlin, je: „Nehnojíme přímo rostliny, ale hnojíme půdu, která potom rostliny 

harmonicky vyživuje“. 

Výhody pravidelného dodávání organické hmoty do půdy (organického hnojení) z hlediska ochrany 

rostlin: 

• zvyšuje se biologická aktivita půdy (rychlejší rozklad posklizňových zbytků, redukce zárodků 
chorob) 

• vzniká (udržuje se) stabilnější půdní struktura  

• vyrovnaná a pestrá výživa rostlin 

• do půdy se dodávají látky, které posilují odolnost rostlin 
 
Dobré zásobení rostlin draslíkem působí pozitivně zejména proti houbovým a bakteriálním chorobám. 
Velký význam mají správné osevní postupy. 
 

 
Schéma: „Vazba RV na ŽV v EZ“ (pro učebnici EZ zpracovali: Šarapatka, Urban a Sáblíková) 

 
 
Pěstební metody – výběr lokality k pěstování plodin, zohlednění jejich střídání, výběr odrůd, obracení 
půdy, termín výsevu a výsadby, výsevek, organizace porostu, hloubka výsevu a výsadby, výživa rostlin, 
dodržení fytosanitárních zásad jsou prvky technologického procesu, které mohou ovlivňovat stav 
rostlin, stupeň odolnosti rostlin vůči původcům chorob, redukci množství patogenů, podporu 
antagonistů, posunutí kritických růstových fází rostlin do období s nižším infekčním tlakem patogenu. 
Pěstitel může využívat různé strategie. Například časný či pozdní výsev nebo záměrně hustší (nebezpečí 
napadení škůdci) či řidší (nebezpečí houbových chorob) výsev. 
 
 
 



 

 

 

- 36 - 

 

Střídání plodin se v opatřeních proti dormancím a aktivním stádiím patogenů orientuje na: 
 

• vynechání hostitelských rostlin z pěstebního procesu, čímž se dosáhne přerušení vývojového 
cyklu patogenu, 

• narušování dormance patogenů tak, aby klíčily v nesprávný čas 

• pěstování předplodin a následných plodin, které kořenovými výhonky vyprovokují dormantní 
stádia patogenů ke klíčení. Po vyklíčení tím, že nenacházejí vhodné hostitele, nevytvářejí 
reprodukční orgány. 

 
Není-li střídání plodin doplněno ostatními zásahy, nezabezpečuje v plném rozsahu uspokojivé snížení 
infekčního potenciálu v půdě. 
 
Vhodné stanoviště – pěstování vhodných rostlinných druhů v souladu s půdním druhem a klimatem 
stanoviště. Nemají-li rostliny zabezpečeny optimální podmínky pro růst a vývoj, pak citlivěji reagují na 
výskyt škodlivých organizmů. 
 
 

Prý se při produkci biopotravin hodně podvádí, co je na tom pravdy? 

Odpověď: 

Ekologické zemědělství se v České republice začalo rozvíjet až od roku 1990. Ve srovnání se západní 

Evropou je to zhruba o 20 let později. Rozvoj ale probíhal rychlým tempem, takže se dá konstatovat, 

že situace z pohledu kontroly je dnes srovnatelná s většinou zemí EU. Systém ekologického zemědělství 

je regulován stejnými předpisy v celé EU a je podřízen úředním kontrolám jednotlivých členských států. 

To vše u nás koordinuje a dozoruje Ministerstvo zemědělství, tedy stát. Navíc jsou do systému zapojeny 

nestátní kontrolní a certifikační firmy, které kontrolují každý rok všechny provozy v systému EZ, jsou 

pod dohledem Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a v případě nekvalitní práce (jsou v hledáčku i 

spotřebitelských organizací a konkurence) by přišli nejen o důvěru konzumentů, ale i o své klienty. 

Uzákoněná pravidla ekologického zemědělství mají za cíl dosažení maximálně možných ohledů 

k prostředí, chovaným zvířatům a zdraví konzumentů a na rozdíl od standardních norem konvenčního 

zemědělství je EZ chápáno jako celek s nezbytnou přímou vazbou produkce rostlin a chovu 

hospodářských zvířat a následnou výrobu potravin s jasnou dohledatelností všech složek, které byly 

v celém procesu využity. 

V tržní společnosti tržního charakteru působí konzumenti jako rozhodující faktor a prodej biopotravin 

s vyšší realizační cenou je ve velké míře závislý na jejich důvěře a sympatiích.  

Pro zachování důvěry konzumentů v biopotraviny jsou u biopotravin aplikovaná zejména v zemědělské 

provovýrobě mnohem přísnější pravidla než u konvenčních. Všechny potraviny konvenční i 

biopotraviny, pro zajištění jejich bezpečnosti, podléhají kontrole, která je sledována od půdy, osiv, přes 

hnojiva, krmiva (ÚKZÚZ), kontrolu chovů hospodářských zvířat, zpracování a prodej potravin 

živočišného původu (Státní veterinární správa ČR), až po zpracování a prodej rostlinné produkce (Státní 
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zemědělská a potravinářská inspekce). Tím je v celé Evropské unii i v ČR zajištěna jakost a tzv. 

„nezávadnost“ všech potravin na našem trhu. Ekologické zemědělství, produkce a zpracování 

biopotravin je však navíc podřízeno normám ekologického zemědělství a zpracování biopotravin. Tyto 

předpisy (na úrovni zákonů) jsou závazné pro všechny zemědělce a zpracovatele biopotravin, kteří se 

k tomuto nadstandardu přihlásí. Zařazení do systému EZ jim přináší dotace  

a hlavně možnost využívat označení „BIO“, „EKO“ či „ORGANIC“, což ostatní (konvenční) zemědělci a 

výrobci potravin nemohou. Jakmile jsou však zemědělci nebo potravináři do systému „BIO“ 

zaregistrováni, stává se pro ně dodržování předpisů ekologického zemědělství povinné. Navíc oproti již 

zmíněným národním kontrolám a kontrolám Cross-Compliance (ty se nejsou fyzicky prováděny u všech 

zemědělců každoročně) je pro všechny ekozemědělce a potravináře povinná každoroční kontrola EZ. 

Můžeme konstatovat, že kromě pozitivní motivace ekozemědělců hospodařit lépe – více v souladu 

s přírodou, je ekozemědělství nejvíce kontrolovaným oborem s produkcí potravin.  

Nepoctivci jsou samozřejmě všude, ale podle zpráv ministerstva zemědělství můžeme říci, že u nás 

výslovně k podvodům, či klamavému značení v tomto oboru téměř nedochází, jedná se spíše o 

nedostatky provozního a administrativního rázu nebo o špatné využívání dotací. Spotřebitelé v celé 

historii EZ v ČR dosud zásadně ohroženi nebo oklamáni nebyli. Většina případů, kdy byl nějaký podvod 

odhalen, byla u biopotravin z dovozu. Jistě tomu tak bude i do budoucna, neboť případné odhalení 

podvodu (např. lidové „stříkání při měsíčku“) by způsobilo ekozemědělcům těžké finanční ztráty ve 

formě značného krácení nebo odebrání všech dotací (nejen těch, které dostávají na EZ). Navíc náš 

zákon o ekologickém zemědělství umožňuje za přestupky (včetně podvodů a klamavého značení) udělit 

nepoctivým zemědělcům, potravinářům i obchodníkům vysoké pokuty. 

Kontrolou EZ jsou v ČR pověřeny tři nestátní nezávislé kontrolní organizace, tzv. kontrolní subjekty (od 

roku 2012 budou čtyři). Jsou to: KEZ o.p.s., BIOKONT CZ s.r.o. a ABCERT GmbH a kontrolují EZ v každém 

stupni produkčního a zpracovatelského potravinového řetězce. Cílem je kontrola plnění pravidel a 

směrnic EZ, zakotvených v legislativě EU i národních předpisech. Kontroluje se celý systém, nikoliv jen 

složení konečných produktů či rezidua cizorodých látek v nich. Kvalita produktů je chápána jako 

výsledek kvality celého systému. Po přechodných 2-3 letech a obdrženém certifikátu mohou být 

produkty označovány logem BIO a zemědělec/zpracovatel je podroben stálé pravidelné kontrole. 

Úřední kontrolu EZ navíc zajišťuje státní dozorový orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský (ÚKZÚZ), který ve větší míře také odebírá vzorky vstupů a produkce v rámci zemědělské 

prvovýroby a prověřuje je ve své Národní referenční laboratoři. Obdobně postupuje v případě již 

zpracovaných biopotravin i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 
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Bioprodukty se během pěstování a skladování nemohou ošetřovat fungicidy,  

jsou tedy plné plísní a zejméne jejich škodlivých zplodin – mykotoxinů? 

Odpověď: 

Tvrzení, že v biopotravinách musí být více mykotoxinů, protože plodiny nejsou v ekologickém 

zemědělství ošetřovány chemickými fungicidy svědčí o neznalosti problematiky. Existuje řada studií, 

které ukazují, že rozdíly v obsahu mykotoxinů mezi konvenčně a ekologicky pěstovanými plodinami 

žádné nejsou (například Olsen, M., Möller,T., 1995, Eltum, R., 1996, etc.). Výskyt mykotoxinů je závislý 

na řadě faktorů, nejen na použití nebo nepoužití fungicidů. Většina těch nebezpečnějších mykotoxinů 

se tvoří při špatném skladování, nikoli v porostu. To se může přihodit jak v ekologickém,  tak i 

konvenčním zemědělství. Aflatoxin, způsobujicí rakovinu, se například nejčastěji vyskytuje v plesnivém 

chlebu. A také v importovaných jadrných krmivech ze suspektních zemí, používaných v konvenčním 

zemědělství.  

Místo fungicidů se v ekologickém zemědělství proti mykotoxinům využívá řada preventivních opatření 

(např. odolné odrůdy, pestré osevní postupy). Rostliny pěstovné v ekologickém zemědělství mají  díky 

nepoužívání dusíkatých hnojiv pevnější buněčné stěny, které jsou odolnější infekci plísněmi 

produkujícími mykotoxiny. Aplikace chemických fungicidů v konvenčním zemědělství může v některých 

případech být i kontraproduktivní – je známo, že fungicid typu strobilurin (v preparátu Amistar) 

ovlivňuje složení hub na napadených zrnech obiloviny a paradoxně tak podporuje napadení Fusariem, 

a tím zvyšuje riziko kontaminace zrna mykotoxinem Fusaria (deoxynivalenolem) v konvenčním 

zemědělství. Že konzumace biopotravin nevede ke zvýšenému riziku kontaminace mykotoxiny, 

potvrdila také Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).  
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Internetové zdroje informací: 

www.bio-info.cz 

www.bioinstitut.cz 

www.biospotrebitel.cz 

www.eagri.cz 

www.ec.europa.eu/agriculture/organic 

www.ukzuz.cz  

www.zeraagency.eu 

 

Fotografie: Jarmila Urbanová, Jiří Urban, Václav Hubata- Vacek 

S využitím odborných textů Ing. Jiřího Urbana zpracoval v roce 2019 spolek Veselá biofarma Velké 

Hostěrádky. 

Další požité informace: Evropská Komise a IFOAM EU Group. 

Tato publikace bude postupně aktualizována, jakmile budou známy implementační dokumenty 

nového evropského Nařízení.  

http://www.eagri.cz/
http://www.zeraagency.eu/

