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B I O F A R M A  
B U D E Č E K O L O G I C K Y  A  B I O

CO JE TO BIO?
Produkt může být prodáván pod

označením „BIO“ pouze tehdy, splňuje-
li podmínky zákona č. 242/2000 Sb. o
ekologickém zemědělství a Nařízení

EHS. Jednoduše řečeno, jedná se o
zákonem chráněné označení a

nemůže si ho na své výrobky nalepit
jen tak někdo. Toto označení platí

mezinárodně. Ekologicky hospodařící
podniky jsou minimálně jednou do

roka podrobeny nehlášené kontrole a
než podnik toto označení může dostat,

musí projít dvouletým čekatelským
obdobím, aby v produkci nebyla žádná

chemická rezidua. 

Biofarma pana Šimůnka se

rozkládá na rozloze 50 ha na okraji

malé obce, Budče. Pan Šimůnek

studoval zemědělství jak na
střední, tak na vysoké škole. Farmu

provozuje již 12 let.

 

ROSTLINNÁ PRODUKCE
Vše musí být hnojeno pouze

organicky, nejčastěji hnojem, a
pochází z bio osiva. Díky tomu se tolik

neznečišťuje a chrání podzemní
voda. Ekologicky obdělávané plochy

jsou daleko bohatší na různé
mikroorganismy, nejčastěji žížaly.

Když nejsou rostliny chemicky
ošetřovány, lákají také mnohem víc

opylovačů.  Půda sama o sobě
nepodléhá tak jednoduše zhutnění a
erozi, což je v současnosti problém. V
sadech a vinicích jsou podporovány

trvalé porosty trav. 

PROČ NE OBYČEJNÉ?
Nejsilnější stránkou bio výrobků je, že

jsou přírodní, a tedy i přirozenější pro
naše tělo. Na běžnou produkci se

používá nepřeberné množství
umělých látek: pesticidy, regulátory
růstu, syntetická barviva a aromata.

Mimo bezpečnost jsou i výživnější. Je
prokázáno, že tato produkce si

uchovává více zdraví prospěšných
látek jako např. přírodní antioxidanty a

vlákninu v jablkách, nebo omega-
3mastné kyseliny v mléku. 

 

ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE

Konkurence 
Konkurenci tvoří hlavně velké
obchodní řetězce s levnějšími a

vzhlednějšími potravinami. U nás na
Vysočině se toto odvětví ještě moc
neprosadilo, a to kvůli malé

poptávce a náročnosti, hlavně té
finanční. A s velkými náklady klesají
zisky. 

Hlavní podporovatel z EU je EHS a

jejich dotace činí až 50 % celkového

rozpočtu, plus bonusy ministerstva
zemědělství.

Dotace

mají větší prostory a výběh venku
mláďata pijí opravdové mléko
nejsou dopována
nepoužívají se elektrické
imobilizéry
musí být krmena bio krmivy
jsou léčena šetrně s minimem
antibiotik

Hlavně produkce masa má u nás
velkou konkurenci ze zahraničí a

česká zvířata se častěji vyváží, než aby
se porážela tady. Zvířata žijí v daleko

přirozenějších podmínkách:

Vizí pana Šimůnka je rozšířit nejen

svou výrobu, ale má také přání, aby
se zvýšila v celé republice. Sám by

chtěl například uzpůsobit prostory
farmy agroturistice. 

Vize


