Karlovarský kraj

Ekologické

Malý příhraniční region proslulý zejména léčivými prameny
a lázeňstvím má v zemědělství hned dvě prvenství. Nachází
se zde procentuálně nejméně zemědělské půdy v České
republice (37 %) a současně je přes 50 % obhospodařováno
v ekologickém režimu, což je naopak nejvíce (celorepublikový
průměr činí 14 %). Vzhledem ke klimatickým podmínkám
je zemědělství kraje zaměřeno na chov skotu, ovcí a koz,
na orné půdě se pěstují převážně obiloviny a pícniny
ke krmným účelům.

zemědělství

v Karlovarském kraji

Počet ekofarem v okresech

47
Sokolov

92
Karlovy Vary

91
Cheb

Plocha ekologicky
obhospodařované půdy

10 000 – 15 000 ha
20 000 ha a více

Základní údaje o ekologickém zemědělství (EZ) v kraji
Plocha ekologicky obhospodařované půdy
Podíl půdy v EZ na celkové výměře
zemědělské půdy
Počet ekologických farem
Podíl ekofarem na celkovém počtu
zemědělských podniků
Počet výrobců biopotravin
Podíl výrobců biopotravin
na celkovém počtu výrobců potravin
Počet ekofarem s faremním zpracováním

54 408 ha
53,8 %
230
32,9 %
25
4,1 %
7

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

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).
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Víte, že…

Ovčí a kozí mléko a sýry

Maso z horských a podhorských pastvin

Biostatek (Valeč, Karlovy Vary)
www.biostatek.cz, tel.: 775 272 678
Řeznictví, bistro a prodejna sýrů Abertamy
(Abertamy, Karlovy Vary)
www.farmazvirat.cz, tel.: 774 410 520
Farma Žalmanov (Stružná, Karlovy Vary)
www.farmazalmanov.cz, tel.: 603 201 350

Více než polovinu zemědělské půdy kraje tvoří travní porosty, a proto zde převládá pastevní způsob chovu skotu
a ovcí. Téměř 70 % skotu i ovcí z jejich celkového počtu
v kraji je chováno na ekofarmách. Najdete zde sice jen velmi
málo faremních zpracovatelů, ale jejich výrobky dosahují
výborné kvality. Svědčí o tom mimo jiné řada ocenění z potravinářských soutěží, tak neváhejte ochutnat…

Přestože je chov masného skotu fenoménem kraje, certifikované hovězí maso z ekologického chovu koupíte jen na dvou
místech. Horský statek Abertamy provozuje řeznictví, kde
můžete nakoupit i bio jehněčí.

Čerstvý sýr, ricottu, smetanu, máslo nebo brynzu nabízí
Biostatek ve Valči a Horský statek Abertamy, který za svůj
ovčí sýr získal ocenění Česká biopotravina i Regionální
potravina Karlovarského kraje. Kozí biomléko ze dvora
můžete koupit na farmě Žalmanov.

Statek Hlinky s.r.o. (Hlinky, Karlovy Vary)
www.statekhlinky.cz, tel.: 723 689 819
Řeznictví, bistro a prodejna sýrů Abertamy
(Abertamy, Karlovy Vary)
www.farmazvirat.cz, tel.: 774 410 520

Zeleninové bedýnky

Protože klimatické podmínky pěstování zeleniny v kraji příliš
nepřejí, nepěstuje se biozelenina ve velkém na žádné z farem.
Kraj zásobuje Farma Žatec, která dodává zeleninové bedýnky
do všech okresů.
Farma Žatec (Žatec, Louny)
www.biofarma-zatec.cz, tel.: 776 616 067, 415 212 096

Agroturistika, zážitky i vzdělávání

Objevte síť naučných stezek a cyklotras v kraji živých vod.
Přijeďte na víkend, na týden nebo vyberte svým dětem
táborový pobyt. Školy a školky si mohou na farmách vybrat ze
zážitkových vzdělávacích a ekologických výukových programů.
Biofarma Belina (Nežichov, Karlovy Vary)
www.biofarmabelina.cz
Farma Kozodoj (Karlovy Vary-Stará Role)
www.kozodoj.cz, tel.: 608 981 814
Biostatek (Valeč, Karlovy Vary)
www.biostatek.cz, tel.: 775 272 678
Biofarma Kobylé (Žlutice, Karlovy Vary)
www.biofarmakobyle.cz, tel.: 603 208 847
Ekologická farma Arnika (Ležnice, Sokolov)
http://web.quick.cz/malaekologickazeme, tel.: 605 860 432
Biofarma Epona (Žlutice – Verušice, Karlovy Vary)
www.epona.wz.cz, tel.: 607 952 125

Kravské mléko a mléčné výrobky

Výtečné jogurty, tvaroh, smetanu, kefír, podmáslí nebo
i máslo přímo ze dvora celoročně nakoupíte v Děpoltovicích.
Farma je držitelem řady ocenění např. Regionální potravina
Karlovarského kraje nebo Česká biopotravina. Čerstvé biomléko
nabízí Biofarma Belina a Usedlost Nad Prameny.
Farma Kubernát (Děpoltovice, Karlovy Vary)
www.farmakubernat.cz, tel.: 353 851 047
Biofarma Belina (Nežichov, Karlovy Vary)
www.biofarmabelina.cz
Usedlost Nad Prameny (Měchov, Karlovy Vary)
www.nadprameny.eu, tel.: 731 312 549, 353 222 750

Ovoce z ekologických sadů v kraji
samosběrem

V kraji se ekologicky pěstují třešně, jablka, hrušky i švestky.
Sadaři v sezóně nabízí i možnost samosběru ovoce. Ve Stráži
nad Ohří si můžete z nasbíraných jablek rovnou vylisovat
čerstvý mošt.
Petr Potůček (Lázně Kynžvart, Cheb) – třešně
tel.: 602 185 707, 774 770 455
EKOFARMA BRTNÁ (Brtná-Dolní Žandov, Cheb) – švestky, jablka
tel.: 602 294 888, 602 736 790
Ivan Tutsch (Stráž nad Ohří, Karlovy Vary) – jablka
itutsch@seznam.cz, tel.: 777 127 718

Výrobci biopotravin v kraji
Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. (Krásné Údolí, Karlovy Vary)
BIO selské jogurty a drinky z mléka z vlastní farmy
www.hollandia.cz
Velta Plus EU, s.r.o. (Karlovy Vary-Stará Role)
BIO zelený, černý, ovocný a mátový čaj
www.veltatea.cz
Labora s.r.o. – Opatství Nový Dvůr (Dobrá Voda, Karlovy Vary)
BIO hořčice starofrancouzská, jemná a Bohemia
www.novydvur-obchod.cz
Bohemia Olej s.r.o. (Kraslice, Sokolov)
BIO RAW oleje lisované za studena
www.bohemiaolej.com

