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ZÁŘÍ – MĚSÍC BIOPOTRAVIN 

Září se letos již posedmé stane měsícem biopotravin, tento rok mající podtitul „Značíme 
kvalitu“. 

 Co je to „měsíc biopotravin“? Jde v podstatě již o tradi ční informační a osvětovou akci 
Ministerstva zemědělství, které se jejím prostřednictvím snaží seznámit veřejnost 
s ekologickým zemědělstvím. Jak již podtitul pro letošní rok napovídá, Měsíc 
biopotravin se zaměří především na to, jak je ekologické zemědělství kontrolováno a co 
znamenají bio značky. Měsíc biopotravin samozřejmě nabídne i zajímavé akce jako jsou 
farmářské trhy, ochutnávky biopotravin či dny otevřených dveří na farmách. 

Úkolem letošního ročníku, jehož motto zní "Značíme kvalitu", je ukázat, že systém kontrol 
ekologických zemědělců a biovýrobků představuje garanci kvality, způsobu pěstování rostlin 
a chovu zvířat.  

"Biopotravinám dává prostor ve svém jídelníčku stále více lidí. Rozvoji ekologického 
zemědělství napomáhá Ministerstvo zemědělství především prostřednictvím finanční podpory 
ekologickým zemědělcům a výrobcům biopotravin, včetně konkrétních projektů zaměřených 
na podporu odbytu biopotravin," říká ministr zemědělství Ivan Fuksa. "Jde o podporu 
zavádění biopotravin do škol, nebo podporu regionálního odbytu biopotravin se zaměřením 
na biomléko. Tyto projekty jsou úspěšné a přispívají k tomu, aby zemědělci i spotřebitelé měli 
dostatek informací o přednostech biopotravin, o vysokých standardech kvality, které takové 
potraviny musí splňovat, i o tom, kde se dají koupit," dodává ministr. 

Celková výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství se blíží 500 000 ha, což 
představuje 11.40% z celkové výměry zemědělské půdy.  

"Zlepšování kvality výrobků je předpokladem k zajištění konkurenceschopnosti agrární 
produkce na trhu Evropské unie. Zároveň je však třeba výchovou i propagací přesvědčit 
spotřebitele o výhodách kvalitních potravin produkovaných metodami šetrnějšími k životnímu 
prostředí i k pohodě zvířat a o přednostech potravin s vyšší nutriční hodnotou," doplňuje 
ministr Fuksa. 

Ekologické zemědělství se řídí Nařízením Rady ES č. 834/2007, které platí pro všechny země 
Evropské unie a také pro ty, kteří chtějí do Evropy biopotraviny dovážet. Biopotraviny jsou 
produktem ekologického zemědělství a také podléhají Nařízení Rady, zejména jeho částem o 
pravidlech označování biopotravin. 



 

Jak už bylo řečeno, ústředním mottem letošního ročníku je heslo „Značíme kvalitu“. Proč 
organizátoři sáhli zrovna po tomto sloganu? S rostoucí rozmanitostí sortimentu biopotravin se 
objevuje určitá skepse. Je ten či onen výrobek opravdu bio? Nebo se jen prodejce snaží 
vydělat na zákazníkovi? Proto si Měsíc biopotravin klade za cíl naučit českého spotřebitele 
orientovat se v oficiálním značení biopotravin. 

Mnozí z nás znají „českou zebru“, ale víme, co vlastně toto logo znamená? Odpověď je 
jednoduchá – takto označené biopotraviny byly kontrolovány v České republice. Nemusí to 
znamenat, že se jedná o český výrobek, ale že splňuje všechny požadavky naší legislativy 
o ekologickém zemědělství. Tedy například podmínky péče o zdraví a ochranu 
hospodářských zvířat (zákon zakazuje například stimulování růstu hormony, preventivní 
podávání antibiotik atd.), podmínky jejich šlechtění, prostorové nároky na jejich chov. Při 
pěstování ovoce a zeleniny je pak například zakázáno používání pesticidů apod.  

  
„Česká zebra“ nám zaručí, že biopotravina splňuje podmínky českých zákonů o ekologickém 
zemědělství  

V rámci Evropské unie platí od 1. července 2010 tzv. „evropské logo“. Všichni výrobci 
biopotravin v Evropské unii musí používat toto jednotné značení. Zároveň s tím také platí 
povinnost sdělit zákazníkovi na obale biopotraviny místo, kde byly vyprodukovány suroviny, 
z nichž se produkt skládá. 

  
Evropské logo označuje biopotraviny vyprodukované v Evropské unii 

 

V měsíci sklizně a oslavy úrody chce „Měsíc biopotravin“ ukázat, že ekologické zemědělství 
má co nabídnout. Během září se konají biojarmarky, dny otevřených vrat na biofarmách, 
exkurze do výroby nebo bioparty na farmě. Kompletní seznam všech akcí a další aktuální 
informace najdete na webových stránkách www.mesicbiopotravin.cz 



 

 

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl ve 
Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu 
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 2, 
266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte navštívit přímo do 
našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete nalézt i na našich webových 
stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady 
podáváme bezplatně. 

 

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“  
 

 

 


