Ekologické zemìdìlství

Ekologické zemìdìlství je zpùsob hospodaøení, který nevyuívá syntetické pesticidy ani
umìlá hnojiva, klade znaèný dùraz na opatøení chránící pùdu a pøírodu a zajiuje ohleduplné zacházení se zvíøaty. Jetì pøed nìkolika lety bylo okrajovou specialitou malé
skupiny farmáøù i zákazníkù. Bìhem devadesátých let se ale jeho postavení dramaticky zmìnilo. etrné hospodaøení se pøedevím v evropských zemích stává bìným
a zboí, které nabízí, v mnoha obchodech
samozøejmostí.
Tento informaèní list shrnuje základní informace
o ekologickém hospodaøení, jeho postavení
v èeském zemìdìlství, trendech, pøínosech
a ekonomických výsledcích.
Co je ekologické zemìdìlství
Ekologické zemìdìlství hospodaøí zpùsobem,
který jen minimálnì pøispívá ke zneèitìní
a pokozování krajiny, snaí se zajistit zdravé
potraviny a ohleduplnì zachází se zvíøaty.
Za vágní definicí se skrývají pøesná pravidla.
Zákony (nebo v nìkterých státech interní ustanovení asociací ekologických zemìdìlcù) stanoví podmínky, které musí statek splnit, aby byl za
etrný uznán. Standardy se sice mohou
v rùzných zemích mírnì liit, vechny ale vycházejí z mezinárodních kritérií vydaných organizací
IFOAM. Navíc Evropská unie v roce 1991 zavedla spoleèné regule platné pro èleny patnáctky.
Pravidla vycházejí z nìkolika hlavních principù. Ekologické zemìdìlství:
 dává pøednost biologickým prostøedkùm pøed
chemickými  vyuívá pøirozených nepøátel
kùdcù, vhodnì støídá a kombinuje plodiny,

vybírá odolné odrùdy, vyuívá vzájemné konkurence mezi rùznými druhy plevelù;
 úrodnost pùdy zajiuje chlévským hnojem,
zaoráváním rostlin, pìstováním plodin vázajících dusík ze vzduchu a dalími pøirozenými
postupy  nikoli umìlými hnojivy;
 zvíøatùm zajiuje podmínky odpovídající pøirozeným potøebám  prasata, skot i drùbe
mají monost pohybu, kontakt s mláïaty, ijí
v odpovídajících skupinách, dostávají pøirozené krmivo.
Postupem èasu vyvinulo ekologické zemìdìlství sofistikované postupy hospodaøení, kterými
vyrovnává nìkteré výhody prùmyslové produkce. Úspìnì vyuívá pøedností a pøíleitostí, je
mu pøirozené postupy poskytují. Dodává potraviny schopné konkurovat na trhu a zajiuje kvalitní výnosy i dobrý profit.
Pravidla èeského ekologického zemìdìlství
Èeská pravidla jsou stanovena zákonem, který
platí od roku 2001. Podmínky pro ekologické farmy napøíklad:
 vyluèují pouití prùmyslových hnojiv a pesticidù s výjimkou malých dávek nìkolika vybraných, etrných anorganických látek (napøíklad modrá skalice), a to jen za zvlátních
okolností;
 poadují zachování zelenì (meze, remízky,
stromy podél potokù) v krajinì;
 vyadují maximum opatøení proti erozi, napøíklad odloení orby pøes zimu, pokud je to
moné;
 vyluèují pìstování genovì modifikovaných
plodin;
 vyadují, aby zvíøata mìla dostatek prostoru

pro leení a odpoèinek, stáj vystlanou slámou,
výbìh vèetnì pastvy a pøirozenou potravu;
 zakazují takzvané klecové chovy slepic
a ustájení dobytka èi prasat na podlaze z ocelových rotù;
 brání pøidávání rùstových stimulátorù, masokostní mouèky, syntetických zchutòovaèù
a dalích umìlých látek do krmiva, hormonální synchronizaci øíje èi pøenosu embryí.
Zemìdìlci, kteøí splòují pravidla, mohou poádat o certifikaci. Udìluje ji a dodrování podmínek pravidelnì kontroluje ministerstvem zemìdìlství povìøená nezávislá organizace
Kontrola ekologického zemìdìlství (KEZ). Zboí, které ze etrného hospodaøení pochází, mùe
být oznaèováno státem chránìnou znaèkou, logem neformálnì pøezdívaným zelená zebra.
Zákazníkùm slouí jako záruka kvality a pùvodu
potravin. Podle zákona také pouze tyto výrobky
smìjí v názvu nést pøedponu bio-.

Evropská unie uznala èeská pravidla ekologického zemìdìlství za kompatibilní se svými. Takové postavení má u jen pìt dalích zemí na
svìtì (výcarsko, Maïarsko, Izrael, Argentina,
Austrálie).
Èeské ekologické zemìdìlství
Koncem prosince 2001 u nás hospodaøilo pøes
650 ekologických zemìdìlcù nebo zemìdìlských podnikù [1]. Pøevaují mezi nimi soukromí rolníci. Vìtina je sdruena ve Svazu PROBIO.
Èeské ekologické farmy celkem pokrývají 218
tisíc hektarù, tedy 5,1 % zemìdìlské pùdy  na
první pohled v evropských pomìrech lepí prùmìr. Ve skuteènosti ovem 89,7 % tìchto pozemkù, tedy drtivou vìtinu, tvoøí louky a pastviny [1]
 v Evropské unii na nì pøipadá pouze 52 % [2].
Podíl orné pùdy u nás èiní 8,8 % etrnì obhospodaøovaných ploch, sady a vinice dokonce jen
4 promile [1].
Zaregistrovat louky a pastviny ve velkém jako
ekologické farmy je ovem velmi snadné. Pesticidy a vìtinou ani umìlá hnojiva se na nich
beztak nepouívají. V pøípadì orné pùdy, kde
dodrování pravidel vyaduje podstatnì vìtí
zmìny ve zpùsobu hospodaøení, èiní podíl etr-2-

ného zemìdìlství pouhých 6 promile èeských
polí.
Mimo jiné je proto u nás stále velmi obtíné
nakoupit v bìných obchodech výrobky ekologického zemìdìlství, takzvané biopotraviny.
Hnutí DUHA je pøesvìdèeno, e pøedevím potravináøský prùmysl by mìl vyjít vstøíc svým zákazníkùm a více vyuívat suroviny, které pocházejí ze etrného hospodaøení.
Ekologické zemìdìlství, pøírodní bohatství
a krajina
Ekologické hospodaøení zvyuje v zemìdìlské
krajinì bohatství rostlin i ivoèichù. Ukázaly to
desítky studií pøevánì ze západoevropských
zemí. Srovnávaly mnoství jedincù i druhù rostlin, pavoukù, motýlù, broukù i dalího hmyzu,
ptákù a jiných ivoèichù na prùmyslovì a ekologicky hospodaøících farmách.
Druhové bohatství bývá o nìkolik desítek procent a nìkolikanásobnì vyí [4]. V jednom
pøípadì bylo na ekologických farmách nalezeno dokonce estkrát více druhù rostlin [4].
V Dánsku na ekologických statcích napoèítali
dvoj- a trojnásobnì více ptákù [5], Britové konkrétnì 2,2krát více skøivanù [6]. V prùmyslovì
obhospodaøovaných sadech ve výcarsku byla
zjitìna o 35 % mení biologická diverzita, jednotlivé druhy se vyskytovaly v poètech a o 80 %
niích [4]. etrné zemìdìlství také èastìji poskytuje domov druhùm ohroeným vyhubením
[4].
Rozdíly lze vidìt nejen na samotných polích
a loukách. Bohatí jsou rovnì sousední pozemky, tøeba meze. Vyskytuje se na nich napøíklad
více druhù kvetoucích rostlin [4].
Pro zemìdìlské hospodaøení je pøitom dùleité, e vìdci èasto zaznamenávají vìtí výskyt
uiteèných druhù ivoèichù, kteøí hubí kùdce 
dravých broukù, pavoukù, hmyzoravých ptákù
[2]. Zatímco mnoství jedincù pro hospodaøení
nedùleitých motýlù se na ekologických statcích
zvyuje o dvì tøetiny a na trojnásobek,
u kodlivých druhù se poèet kusù statisticky nemìní [7].
Vìtí pøírodní bohatství na ekologických farmách má nìkolik pøíèin.
 Zákaz syntetických pesticidù, které toti nehubí jen kùdce, ale také ostatní druhy rostlin a ivoèichù.
 etrné organické hnojení namísto masivního
uívání prùmyslových hnojiv.
 Støídání plodin, kterým se ekologické zemì-

dìlství brání proti kùdcùm a vyèerpání pùdy.
Vìtí diverzita plodin namísto nìkolikaletých
monokultur má jetì jeden kladný dùsledek:
zvyuje také rozmanitost divokých druhù, které na poli èi v jeho okolí ijí.
 Nìkteré dalí postupy pouívané v ekologickém zemìdìlství, je zároveò podporují biologickou diverzitu. Patøí mezi nì hlavnì jarní
setí (namísto ozimù), pole s rùznými plodinami namísto monokulturního hospodaøení, farmy zamìøené na více druhù zvíøat, podsévání vzrostlých plodin travou aj.
 Na ekologických farmách se obvykle zachovávají meze, mokøady, malé louky a dalí plochy zelenì, které poskytují domov rostlinám
a ivoèichùm. Tøeba ve výcarských údolích
pøipadá na kadý ekologicky hospodaøící statek 16 % takových pestrých ploch, zatímco
na prùmyslovou farmu jen 3,7 % [4]. V nìkterých zemích je dokonce zákon vyaduje:
aby dostali dotace, nesmí napøíklad ve védsku ekologiètí farmáøi rozorávat zelené ostrùvky v polích [4].
Ekologické zemìdìlství, øeky a pitná voda
Zemìdìlství také pøedstavuje nejdùleitìjí
zdroj zneèitìní potokù, øek i podzemní vody
dusíkem. Srovnávací studie ukázaly, e v ekologickém hospodaøení jsou tzv. úniky dusíku
podstatnì nií: na kadý hektar a o 50 % [4].
Tomu odpovídají výsledky dánské studie, podle které by se po pøechodu celého státu na etrné zemìdìlství toto zneèitìní sníilo asi na
polovinu [8].
Zneèitìní povrchových vod rovnì brání zákaz syntetických pesticidù [4]. V ekologickém
zemìdìlství se pouívá jen nìkolik druhù etrných anorganických pøípravkù (napøíklad modrá skalice). Aplikují se ale pouze ve velmi malých dávkách, nesrovnatelnì niích ne
u prùmyslového zemìdìlství.
Ekologické zemìdìlství a orná pùda
Podle provedených srovnání obsahuje pùda na
ekologických farmách více organické hmoty, která je velmi dùleitá pro úrodnost [4]. Zaslouily
se o to nìkteré postupy hospodaøení, jako je
zaorávání a plení plevelù, pouívání organických
hnojiv aj.
Toté platí pro výskyt organismù. Zemì je ivìjí  najdeme v ní více íal, pùdních hub
a dalích mikroorganismù, které také pøispívají
ke zvyování úrodnosti [4].

etrné hospodaøení rovnì lépe chrání pøed
erozí. Nìkteré metody ekologického zemìdìlství mohou odnosu ornice ale napomáhat  napøíklad mechanické odstraòování plevelù, kterým
se nìkdy nahrazují herbicidy. Pøínos pozitiv je
vak podstatnì vìtí. Nìmecké mìøení indexu
kontroly eroze ukázalo, e v 80 % pøípadù mìly
ekologické farmy lepí výsledky [4].
Dùvodù, proè ekologické zemìdìlství chrání
pùdu pøed erozí, je nìkolik:
 støídání plodin,
 pìstování smíených kultur a èastìjí podsévání plodin travou,
 hnojení chlévskou mrvou, která pøispívá ke
stabilitì pùdy [4].
Ekologické zemìdìlství a chovaná zvíøata
Vedle ekologických pravidel musí kadý zemìdìlec, který chce získat certifikaci, splnit rovnì
podmínky ohleduplného zacházení s hospodáøskými zvíøaty.
To se projevuje na jejich ivotní pohodì, nemusí se ovem odráet na zdravotním stavu.
Výsledky jsou zde rozporné. Nìkteré studie,
napøíklad ve védsku a støední Evropì, nenalezly ádný reálný rozdíl mezi ekologickými
a prùmyslovými farmami [4]. Dalí studie ale zaznamenaly výraznì lepí pomìry na etrnì hospodaøících statcích, vèetnì nìkolikanásobnì nií spotøeby antibiotik [4].
Ekologické zemìdìlství a zdraví zákazníkù
Podle prùzkumù zákazníky k nákupu biopotravin nejèastìji motivuje pøesvìdèení, e dostanou
zdravìjí nebo dokonce chutnìjí zboí [9] [10]
[11]. Èasto mùe jít o hodnì pøehnaná oèekávání. Ale v nìkterých ohledech jsou oprávnìná.
Pesticidy: v biopotravinách prakticky chybí
rezidua tìchto toxických látek [12]. Naproti tomu
prùmyslovì produkované potraviny zbytky pesticidù èasto obsahují  vìtinou ale v dávkách
dosud povaovaných za bezpeèné [13] [14]. Navzdory kontaminaci tedy není dùvod se obávat,
e se zákazník zeleninou nebo ovocem tøeba
otráví.
Váný problém vak pøedstavují nìkteré pøípravky, mimo jiné endosulfan, atrazin, vinclozolin èi thiram, které mohou naruovat úèinek lidských hormonù. Pùsobí toti i pøi extrémnì
nízkých dávkách. Lékaøi se pøitom obávají, e
právì ony jsou pøíèinou nìkterých varujících
zdravotních trendù, pøedevím rapidnì se sniujícího mnoství spermií [15]. Statistická analý-3-

za ukázala, e kvalita lidského spermatu bìhem
posledních pìti desetiletí klesla asi o 40 % [16]
[17]. Stejné pøíèinì se pøipisuje také rychle rostoucí poèet pøípadù rakoviny varlat [18] èi prsu
[19] a nìkterých vývojových poruch u muù i en
[20].
Prùzkum mezi èleny dánského sdruení ekologických zemìdìlcù zjistil, e ve srovnání s rùznými skupinami dìlníkù mají v prùmìru podstatnì více spermií [21]. Tìm, kteøí minimálnì ètvrtinu
svého jídla vaøí z biopotravin, namìøili koncentraci spermatu v prùmìru o 43 % vyí ne bìné skupinì muù [22].
Dusiènany: pøíèinou nadmìrného pøíjmu
dusiènanù je pøedevím patný výbìr jídla, hlavnì vysoká spotøeba uzenin. Ovem analýza øady
zpracovaných studií ukazuje, e biopotraviny obsahují v prùmìru o 50 % ménì dusiènanù ne
odpovídající vzorky potravin z prùmyslového zemìdìlství [23].
Dusiènany v tìle spoutìjí øetìz chemických
reakcí, které vedou ke vzniku dusitanù a nitrosaminù. Na dusitany jsou zvlátì citlivé malé
dìti. Vìtí mnoství jim mùe pøivodit tzv. dusiènanovou cyanózu (modrání kojencù), která
nìkdy konèí i smrtí. Nitrosaminy se pokládají za
rakovinotvorné.
BSE: pøedpokládá se, e lidská forma BSE,
Creutzfeldt-Jakobova nemoc, má pùvod v konzumaci masa nakaených zvíøat. Pravidla ekologického zemìdìlství zakazují krmení masokostní nebo krevní mouèkou. Je proto prakticky
vylouèena nákaza dobytka BSE  leda by lo
o kus dokoupený z prùmyslové farmy.
Antibiotika: v ekologickém zemìdìlství je
uití antibiotik omezeno pouze na skuteènì nemocné kusy  zatímco v prùmyslovém hospodaøení se léèiva bìnì pøidávají do potravy.
Toto omezení nemá ádný vliv na zákazníka,
který sní to èi ono maso nebo vypije to èi ono
mléko. Ekologické farmy tak ale významnì
sniují nebezpeèí roziøování rezistentních
bakterií, které pøedstavují vánou zdravotní
hrozbu [24].
iviny: biopotraviny tedy obsahují ménì rizikových látek. Zùstává vak otázkou, zda v nich
naopak najdeme více dùleitých ivin. Øada
dosavadních výzkumù vèetnì nìkolika, které
jsou èasto citovány ve prospìch èi proti biopotravinám, ve skuteènosti není vìdecky vìrohodná [23]. Ty, je lze povaovat za smìrodatné,
se rozdìlují na dvì skupiny. Studie, podle kterých mají biopotraviny více vlákniny i vitamínu C
a pokusná zvíøata jim dávají pøednost, poètem
mírnì pøevaují nad výzkumy, je nenalezly ád-4-

ný rozdíl. Vdy vak velmi záleí na konkrétní
plodinì i dalích podmínkách.
Chu: aèkoliv je chu velmi subjektivní, zdá
se, e biopotraviny mají pøed prùmyslovým zboím náskok. Podle statistických výsledkù studie
washingtonské státní univerzity, kterou publikoval prestiní pøírodovìdný èasopis Nature, dávali naslepo hodnotící ochutnavaèi pøednost jablkùm z ekologického zemìdìlství pøed ovocem
z prùmyslového zemìdìlství [25]. Mìøení také
potvrdilo, e biojablka mìla objektivnì lepí pomìr sladkých a trpkých látek.
Ekologické zemìdìlství a výnosy
Uiví farmáøe: ekologické zemìdìlství má obecnì mení výnosy ne prùmyslové. Rozdíl se
pochopitelnì lií podle plodiny, zemì i øady dalích podmínek. Tøeba obilniny poskytují zhruba
60-70 % úrody konvenèního hospodaøení [26].
Statky zamìøené na plodiny obvykle vykazují
vìtí ztráty ne ty, je se specializují na chov
hospodáøských zvíøat [26]. V øadì pøípadù ovem
vùbec ke sníení výnosù nedochází, nìkdy jsou
dokonce i vyí [26].
Výnosy ekologického zemìdìlství se dlouhodobì postupnì zvyují [26]. Oproti prùmyslovému je toti zatím pomìrnì málo rozvinuté,
tím rychleji vak vznikají inovace, které rozdíl
dohánìjí. Rapidní boom pøináí nové etrné
postupy hospodaøení. Hnutí DUHA proto prosazuje, aby stát investoval vìtí prostøedky do
agronomického výzkumu právì v této perspektivní oblasti.
Uiví i svìt: výnosy ovlivòují pouze profit farmáøù, nikoli ale dostatek potravin. Evropské zemìdìlství èelí masivním pøebytkùm. Rozvoj ekologického hospodaøení tedy neznamená
rozíøení plochy pùdy vìnované polím a pastvinám na úkor lesù, pøírody a rekreaèní krajiny.
Naopak: pomùe øeit otázku, kam se silnì dotovanými horami obilí a jezery mléka.
Pracovní místa na venkovì lze zachovat buï
nadprodukcí, se kterou si nikdo neví rady, nebo
rozvojem etrných farem. Ty zajistí zamìstnanost
a pøitom neprodukují zbyteènì mnoho zboí.
Rozvoj ekologického zemìdìlství nijak neprohloubí bídu tøetího svìta. Hlad toti není zpùsoben
nedostatkem potravin. Shrnuje to britská humanitární organizace Christian Aid: Svìt nemá málo
jídla Osm z deseti podvyivených dìtí ve tøetím
svìtì ije obklopeno pøebytkem potravin V roce
1998 nositel Nobelovy ceny za ekonomii profesor
Amartya Sen ve své studii o hladomorech v Bangladéi, Indii, Etiopii a dalích zemích subsahar-

ské Afriky zjistil, e hlavní pøíèinou hladu nebyl prostý nedostatek jídla, ale jiné faktory  chudoba
a ceny potravin Brazílie je tøetí nejvìtí vývozce
potravin na svìtì a pøitom zde kadoroènì hlady
umírá 100 000 dìtí. [27]
Hospodáøské výsledky: zhruba srovnatelné
Náklady se v ekologickém zemìdìlství lií spíe strukturou ne celkovou velikostí. Ekologický
zemìdìlec utratí podstatnì ménì za chemické
pøípravky  pesticidy, umìlá hnojiva èi antibiotika. Vyí bývají výdaje na pracovní sílu. Souhrnné náklady jsou velmi èasto nií, obvykle ale
ne o více ne 10-25 % [26].
Profit v evropských zemích je víceménì srovnatelný s prùmyslovým hospodaøením: obvykle
se lií nejvýe o plus mínus 20 % s tím, e èastìji dosahuje vyích ne niích výsledkù [26].
Tøeba ve výcarsku se zisk ekologických farem
pohybuje v prùmìru o 10 % výe ne u prùmyslového hospodaøení. V Dánsku se zase u tøetiny
statkù po pøechodu na etrné hospodaøení profit sníil [26].
Cena pro zákazníky
Ceny biopotravin jsou vìtinou ponìkud vyí
ne v pøípadì prùmyslové produkce. Rozdíl obvykle dosahuje desítek procent. V nìkterých pøípadech to odpovídá vyím nákladùm. Ostatnì
ekologické zemìdìlství uetøí prostøedky z kapes
daòových poplatníkù, kterými se hradí dùsledky
prùmyslového hospodaøení. Studie zpracovaná
na Essexské univerzitì odhadla souèet ekonomických, ekologických a sociálních kod zpùsobených kadoroènì intenzivní produkcí ve Velké Británii na 2,3 miliardy liber [28].
V nìkterých pøípadech ale vyí cenu zpùsobuje politika prodejcù. Pøedevím supermarkety zneuívají zájmu zákazníkù a prezentují biopotraviny jako luxusní zboí, co jim umoòuje
zvýit mari (vlastní profit).

Pøíleitost pro venkov
Èeské zemìdìlství je nepochybnì v krizi. Nezamìstnanost na vesnicích roste, zemìdìlcùm
se nedaøí prodat svou produkci, ceny jsou nízké. Situace v dalích evropských zemích není
pøíli odliná.
Ekologické hospodaøení nepøedstavuje spásu venkova ani èeských zemìdìlcù, ale mùe
jim velmi pomoci: vytvoøí nová pracovní místa
a mimoøádnou exportní pøíleitost.
Zamìstnanost: ekologické zemìdìlství se
povauje za dùleitý prostøedek rozvoje venkova, protoe vytváøí nová pracovní místa [29].
etrné farmy obvykle zamìstnávají o 10-20 %
více lidí ne prùmyslové [26]. Tøeba v Dánsku
pøináí pøechod jednotlivých farem na ekologické hospodaøení v prùmìru 6 % pracovních míst
navíc [30].
Regionální rozvoj  peníze zùstanou doma:
významným pøínosem ekologického zemìdìlství
pro rozvoj venkovských regionù je také struktura výdajù. Struènì øeèeno: neodtékají pryè. Farmáøi toti utrácejí více za místní pracovní sílu
a ménì za zboí, které by dovezli odjinud  napøíklad agrochemikálie. Peníze tedy zùstávají
doma. Nadále obíhají v místní ekonomice a pøispívají tedy k prosperitì.
Exportní pøíleitost: poptávka po biopotravinách v øadì evropských zemí dramaticky roste  kadoroènì o 20 % i více [31]. Nìkteré zemì
pøitom èelí nedostatku, jevu na agrárním trhu jinak nevídanému. Velká Británie importuje 75 %
své spotøeby [32], která ale roste o 50-55 % za
rok [33]. Odhaduje se, e do roku 2010 svìtový
trh mùe dosáhnout objemu 100 miliard dolarù
[34].
Tento trend pøedstavuje mimoøádnou pøíleitost pro èeské zemìdìlce, kteøí mají pomìrnì
dobré pøedpoklady pro rozvoj úspìného ekologického hospodaøení [35]. Mohou tak získat
velmi výhodnou pozici na evropském trhu.
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Hnutí DUHA je pøesvìdèeno, e èeská veøejnost má nárok na zdravé a èisté prostøedí stejnì jako nai evroptí sousedé.
Navrhuje proto øeení, je pøinesou konkrétní prospìch pro kvalitu ivota kadého z nás. Prosazuje úèinná
a realistická opatøení, která omezí zneèitìní vzduchu a øek i produkci odpadù, umoní chránit pøírodní bohatství, zachovat pestrou krajinu, sníit kontaminaci potravin a vody toxickými látkami èi pøedejít globálním zmìnám klimatu. Jeho
práce zahrnuje jednání s úøady a politiky, návrhy zákonù, informování a zapojování veøejnosti, pùsobení na prùmysl,
pomoc spotøebitelùm a rady domácnostem, výzkum, právní kroky èi spolupráci s obcemi. Pùsobí na místní, celostátní
i mezinárodní úrovni. Je èeským zástupcem Friends of the Earth International, nejvìtího svìtového sdruení ekologických organizací.

