Ekologické zemìdìlství: èeská exportní pøíleitost

Poptávka po tzv. biopotravinách, tedy produkci ekologického zemìdìlství, prudce roste. Na agrárním trhu nìkterých evropských
zemí vznikla díky tomuto boomu situace
dosud nevídaná: nedostatek zboí. Zatímco
se prùmyslové farmy potýkají s masivními
pøebytky, ekologiètí sedláci nestaèí svou
produkcí pokrýt zájem zákazníkù. Obchodníkùm nezbývá ne biopotraviny dováet.
Vzniká tak mimoøádná pøíleitost pro èeské
zemìdìlství, které má pomìrnì dobrou pozici pro rozvoj etrného hospodaøení.
Tento informaèní list shrnuje hlavní výsledky studie, kterou vydalo Hnutí DUHA s obecnì
prospìnou spoleèností Kontrola ekologického zemìdìlství. Struènì popisuje rùst poptávky v evropských zemích, pøíèiny tìchto
trendù i monosti èeských farmáøù.
Ekologické zemìdìlství je zpùsob hospodaøení, který nevyuívá syntetické pesticidy a umìlá hnojiva, klade znaèný dùraz na opatøení chránící pùdu a pøírodu a zajiuje ohleduplné
zacházení se zvíøaty. Vìtina vyspìlých zemí
stanoví konkrétní pøísná pravidla, která musí statky splòovat, aby smìly pouívat oficiální znaèku
ekologického zemìdìlství.
Po nìkolik desítek let lo o okrajový sektor.
Nabídka biopotravin se omezovala na specializované obchody zamìøené na velmi úzkou skupinu zákazníkù. Bìhem 90. let ale poptávka rapidnì stoupá. Hlavnì v západoevropských
zemích se z produktù ekologického zemìdìlství
stalo bìné zboí.
Poptávka po biopotravinách
Ekologické zemìdìlství nyní kontroluje asi 3 %
potravinového trhu Evropské unie [1]. Ve skuteènosti se ale podíly pohybují od 0,5 % v nìkte-

rých støedomoøských zemích po 4-5 % ve Skandinávii [2]. Vybrané komodity v nìkterých státech tyto hodnoty jetì nìkolikanásobnì pøekraèují  tøeba mléko a mléèné výrobky v Dánsku èi
Rakousku nebo zelenina ve výcarsku dosahují
i pøekraèují 10 % [3]. Právì zelenina, mléèné výrobky a také obilniny, ovoce a brambory jsou
nejprodávanìjí biopotraviny [3]. Nejvíce za toto
zboí utrácejí Dánové, výcaøi, Rakuané, védové, Nizozemci, Amerièané a Nìmci [4]. Asi
tøetina evropské spotøeby pøipadá na sousední
Nìmecko [5].
Boom poptávky
Svìtový trh s biopotravinami se pro rok 1998
odhadoval na 13-13,5 miliardy dolarù [6].
V druhé polovinì devadesátých let zaèala poptávka dramaticky rùst. V rùzných zemích se
roènì zvyuje o 10-50 % [4], obvykle se ale jedná zhruba o 20 %. Ve Velké Británii kadým rokem stoupá dokonce o více ne 50 % [7]. Nejvìtí boom vedle Britù hlásí Dánsko, védsko,
Francie a Nizozemsko. Nové prognózy pøedpokládají, e v roce 2005 mùe ekologické zemìdìlství u kontrolovat 5-10 % potravinového trhu
[4]. Podle bývalé evropské komisaøky pro ivotní prostøedí Ritt Bjerregaardové [p]rodukce ekologického zemìdìlství ztratila svùj esoterický
image a stává se snadno dostupnou alternativou pro bìného spotøebitele [8].
Pøíèiny boomu
Spoleèná analýza WTO a OSN oznaèuje tento
rùst za spektakulární[6], zpráva britské Dolní
snìmovny za fenomenální [9]. Trend má nìkolik pøíèin.

Kulturní zmìny: priority zákazníkù ve vyspìlých zemích se mìní. Roste zájem o ekologický a sociální aspekt zboí, zdravý ivotní
styl èi regionální zvlátnosti. V pøípadì potravin se to projevuje také vìtím dùrazem na kvalitu, bezpeènost a pøísné standardy a sniujícími
se ohledy na cenu èi konzumní atraktivnost
zboí.
Biopotraviny proto pøestávají být specialitou
úzké skupiny tzv. zelenì orientovaných zákazníkù. Podle prùzkumù nejvíce spotøebitele motivuje pøesvìdèení, e jsou zdravìjí. Ostatnì
studie washingtonské státní univerzity publikovaná v prestiním pøírodovìdeckém èasopise
Nature ukázala, e jablka z ekologických sadù
mají ve srovnání s ovocem z prùmyslového zemìdìlství také lepí chu  v hodnocení ochutnavaèi naslepo i pøi objektivním mìøení pomìru sladkých a trpkých látek [10].
Potravinové skandály: pøedevím Evropu
postihla bìhem posledních nìkolika let série
potravinových skandálù. Nejvìtí dramatický
dopad na spotøebitele mìly dvì velké vlny zájmu o BSE. Ale podobnì se projevily také pøípady kontaminace belgické drùbee dioxiny, listeriózy ve Francii, napadení potravin salmonelózou
èi bakteriemi Escherichia coli, prudká reakce
evropské veøejnosti na geneticky modifikované
potraviny a nakonec také epidemie slintavky
a kulhavky.
Zákazníci tyto skandály  vìtinou právem 
spojují s prùmyslovým zemìdìlstvím, ve které
tak ztrácejí dùvìru. Podle Financial Times vytvoøila BSE v evropských médiích, mezi politiky
i spotøebiteli náladu revolty proti intenzivnímu
zemìdìlství [11]. Pøispívají k tomu rovnì obavy z dalích rizikových látek, hlavnì pesticidù
a antibiotik. Biopotraviny jsou naopak vnímány
jako bezpeèná alternativa.
Vstup supermarketù na trh: vstup supermarketù na trh s biopotravinami významnì rozíøil dostupnost tohoto zboí bìným zákazníkùm. Pøispìl k tomu také intenzivní marketing
a nabídka ve formì pøijatelné pro bìného spotøebitele. Mezi jednotlivými prodejními øetìzci se
v mnohých zemích rozpoutal prudký konkurenèní boj, co samozøejmì posiluje rozvoj trhu.
Ve Velké Británii, Skandinávii èi Rakousku u
øada supermarketù nabízí øádovì stovky druhù
biopotravin [12].
Rozvoj ekologického zemìdìlství: poptávka a státní podpora umoòují rychlé rozíøení ekologického zemìdìlství. V zemích
EU a EFTA (Norsko, výcarsko, Lichtentejnsko, Island) se rozloha takto obhospodaøo-2-

vaných ploch v letech 1985-2000 zvìtila
43násobnì [13]. Nìmecko, nejvìtí evropský
trh, hodlá do roku 2010 dosáhnout 20% podílu ekologického hospodaøení na zemìdìlské pùdì.
Tento trend se samozøejmì zpìtnì promítá
také na trhu. iroká politická podpora navíc pøispívá k obecné akceptovatelnosti biopotravin
a dùvìøe zákazníkù.
Stabilita trendù
Tento trend evidentnì není doèasnou módní vlnou  a to hned z nìkolika dùvodù. Trvá ji delí
dobu  první prognózy, hovoøící o rùstu poptávky o 25 % roènì, pocházejí u z roku 1991 [3].
Pøitom potravinové skandály jsou záleitostí a
druhé poloviny 90. let.
Na rozdíl od skandálù není zájem o biopotraviny pouze evropskou specialitou  rovnì v USA
kadoroènì stoupá spotøeba o 20 % [14] [15],
v posledních letech dokonce o 25 % [16]. Toté
se dìje v Austrálii, na Novém Zélandì, v Singapuru èi jiných asijských zemích. Japonský trh by
podle nìkterých odhadù mohl bìhem 10 let dosáhnout 30-40 miliard dolarù a obsadit první
místo na svìtì [17].
Nedostatek produkce
Rozhodujícím faktorem ovlivòujícím trh je fenomén dosud v evropském zemìdìlství nevídaný  nedostatek nabídky. Zatímco agrární
sektor èelí masivní nadprodukci, ekologické
hospodaøení nestaèí pokrývat poptávku. Tøeba Velká Británie importuje 75 % své spotøeby [18] a zájem o biopotraviny kadoroènì
roste o 50-55 % [7]. Krize, které èelí významné supermarkety, motivovala nìkolik øetìzcù,
aby se zapojily do kampanì prosazující zákon,
podle kterého má do roku 2010 podíl ekologického zemìdìlství dosáhnout 30 % obdìlávané pùdy [19].
Klíèové zemì závislé na dovozu jsou vedle
Británie také védsko, výcarsko, Francie
a Nìmecko, v nìkterých komoditách rovnì
Dánsko a Rakousko, nedostatkem trpí i mení
Norsko a Lucembursko.
Pøíleitosti pro èeské zemìdìlství
Odhaduje se, e do roku 2010 dosáhne svìtový
trh objemu 100 miliard dolarù [15]. Pro èeské
zemìdìlství je boom biopotravin dùleitý ze tøí
dùvodù:
 také domácí spotøeba bude tento trend kopírovat a zemìdìlství se proto musí pøizpùsobit, pokud nemá ztratit èeský trh,

 rozvoj ekologického zemìdìlství je podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti na
mezinárodním trhu,
 pøedstavuje mimoøádnou pøíleitost pro export a získání nových pozic.

Relativnì nízká spotøeba agrochemikálií:
èeská spotøeba pesticidù a umìlých hnojiv je
stále pomìrnì vysoká  ale natìstí nií ne
v nìkterých zemích EU. Pøechod k ekologickému
zemìdìlství proto bude relativnì snadnìjí.

Domácí zemìdìlci mají pøitom nìkolik výhod,
které je ve srovnání s konkurencí staví do výhodné pozice.
Kompatibilita certifikace s EU: èeská certifikace ekologického zemìdìlství je uznávána
Evropskou unií, take jeho produkci lze v zemích EU prodávat jako garantované biopotraviny. Podobné postavení má pouze pìt dalích
státù na svìtì.
Transformace: zmìny v èeském zemìdìlství a ekonomické problémy, kterým venkov èelí,
pøedstavují paradoxnì pøíleitost pro rozvoj ekologického hospodaøení. Taková orientace se toti ukázala být efektivní strategií, jak reagovat
na období nestability v agrárním sektoru. Boom
ekologických farem zailo Rakousko po vstupu
do EU, kdy silnì narostla konkurence, Británie
bìhem krize vyvolané kombinací BSE a silné
libry po roce 1996 a nové spolkové zemì po
sjednocení Nìmecka [20]. Domácí sedláci tedy
mohou pøechod na etrné hospodaøení vyuít
jako jeden ze zpùsobù, jak èelit souèasným obtíím a vstupu do EU.

Hnutí DUHA prosazuje
Hnutí DUHA je pøesvìdèeno, e vláda by mìla:
 zaøadit do agrární politiky cíl 20% podílu ekologického hospodaøení na zemìdìlské pùdì
do roku 2010  podobnì jako v Nìmecku.
 více podporovat rozvoj ekologického hospodaøení na orné pùdì  tedy produkci obilnin, ovoce a zeleniny. Více ne 90 % ploch ekologického zemìdìlství u nás tvoøí louky a pastviny,
take je velmi jednostrannì orientované [21].
 analyzovat a domácím zemìdìlcùm poskytovat informace o poptávce, exportních monostech, specifických legislativních odlinostech, preferencích zákazníkù, kontaktech na
importéry a dalí servis z evropských zemí.
 investovat vìtí prostøedky do výzkumu
v ekologickém zemìdìlství.
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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.
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