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Jihočeský kraj je rozlohou 10 057 km2 druhým největším 
regionem České republiky a současně oblastí s nejnižší hus-
totou osídlení. Zemědělská krajina je využívána zejména  
k chovu skotu, lesnictví a rybníkářství.  Díky malebnému pro- 
středí Šumavy, Novohradských hor, Středočeské pahorkatiny  
a Třeboňské pánve je vyhledávanou rekreační oblastí. 

Kde získat více informací
Registr ekologických podnikatelů   
Ministerstvo zemědělství ČR
www.eagri.cz/rep
Mapa členů Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO 
www.pro-bio.cz 
Adresář farmářů Hnutí Duha 
www.adresarfarmaru.cz
PRO-BIO LIGA 
www.lovime.bio

Vydala ČTPEZ za finanční podpory MZe ČR (2018).

v Jihočeském kraji

Ekologické 
zemědělství

Plocha ekologicky 
obhospodařované půdy 

Základní údaje o ekologickém zemědělství (EZ) v kraji  
 
Plocha ekologicky obhospodařované půdy   78 190 ha
Podíl půdy v EZ na celkové výměře  
zemědělské půdy 18,3 %
Počet ekologických farem  645
Podíl ekofarem na celkovém počtu  
zemědělských podniků  13,6 %
Počet výrobců biopotravin  34 
Podíl výrobců biopotravin  
na celkovém počtu výrobců potravin  2,9 %
Počet ekofarem s faremním zpracováním 14

Zdroj: ČSÚ (2017), Registr ekologických podnikatelů 
(údaje platné k 31. 12. 2017).



Víte, že…
Jihočeský kraj je region s největší výměrou ekologicky obhos- 
podařované zemědělské půdy v České republice. Díky 
kopcovitému rázu krajiny s množstvím luk a pastvin tu 
převažují ekofarmy s chovem masného skotu, ovcí a koz. 

Maso z hor i podhůří
Stáda krav,  která se pasou na horských a podhorských loukách, 
pomáhají udržovat svébytný ráz jihočeské krajiny.  V kraji se 
chová nejvíce ekologického skotu v České republice. Kvalitní 
maso ze speciálních masných plemen si dnes můžete objednat 
na certifikovaných jatkách i na farmách. 

Farma U Bychů (Brloh, Český Krumlov)
www.farmaubychu.cz, tel.: 606 176 088
Farma Borová (Chvalšiny, Český Krumlov) 
www.farmaborova.cz, tel.: 724 059 717
AGRO SVOBODA (Dolní Dvořiště, Český Krumlov)
www.agrosvoboda.cz, tel.: 380 731 068
Angus farma Rančice (Kamenný Újezd-Rančice,  
České Budějovice) 
www.angus.unas.cz, tel.: 737 183 244
ZEFA Volary (Volary, Prachatice) 
www.zefavolary.cz, tel.: 388 333 196

Mléko a mléčné výrobky
V kraji nakoupíte mléčné výrobky z kravského i kozího 
mléka. Navíc je zde od roku 2018 první buvolí biofarma 
v ČR s mléčnou produkcí. Veškeré mléko zpracovává a 
tak nabízí nejen mléko, ale i unikátní buvolí jogurty nebo 
čerstvé sýry. 

Biofarma Slunečná (Želnava, Prachatice) 
www.biofarma-slunecna.cz,  tel.: 604 331 278
Farma Struhy (Struhy, Písek) 
www.farmastruhy.cz, tel.: 725 088 030
Ekofarma Kofa (Bílsko, Strakonice) 
www.kofa.cz, tel.: 383 391 891
Buvolí farma Ohař (Ohař, Písek) 
www.buvolifarmaohar.cz, tel.: 734 506 885
Bemagro (Malonty, Český Krumlov) 
www.bemagro.cz,  
tel.: 604 400 757

Největší biodynamická farma  
v České republice
Farma Bemagro hospodaří podle pravidel biodynamického 
zemědělství a její produkce je certifikovaná mezinárodně 
uznávanou značkou DEMETER. Farma nabízí hlavně pestrý 
sortiment mléčných výrobků, čerstvou i skladovanou 
zeleninu, bylinky a také obiloviny, zejména pohanku. 

Bemagro (Malonty, Český Krumlov)  
www.bemagro.cz, tel.: 604 400 757 
www.demeter.net

Na ekofarmu za zážitky
Chcete-li ukázat dětem, jak se vyrábí sýr, dojí koza nebo se 
rodí jehňata, navštivte některé z ekofarem. Statky kromě 
ubytování nabízí často stravování z vlastních surovin, rybolov 
či vyjížďky na koních. 

Biofarma Slunečná (Želnava, Prachatice)
www.biofarma-slunecna.cz,  
tel.: 604 331 278
Ekofarma Eduard Kraml  
(Jirkalov, Prachatice) 
www.penzion-biofarma.cz,  
tel.: 602 220 271
Ekofarma Horní Chrášťany  
(Horní Chrášťany, Prachatice)
www.ekofarmachrastany.cz,  
tel.: 601 386 933

Čerstvá zelenina,  
ovoce i bylinky  
Své pokrmy můžete ochutit čerstvými bio bylinkami i ozdobit 
jedlými květy. Na ekofarmách nakoupíte čerstvou zeleninu  
a ovoce (často ze starých odrůd), bylinné čaje i koření.

Farma Gita (Dolní Třebonín, Český Krumlov)
danakin@seznam.cz, tel.: 736 110 944 
Farma Mlýnec (Smrkov, Tábor) 
www.mlynec.eshop-zdarma.cz, tel.: 732 101 945
Ekofarma Lejčkov (Lejčkov, Tábor) 
www.ekofarmalejckov.cz, tel.: 736 600 987
Biozelenina Olešná (Olešná, Písek) 
www.zeleninaolesna.cz, tel.: 728 744 930


