Ústecký kraj

Ekologické

Ústecký kraj patří svou rozlohou 5 335 km2 k průměru
České republiky. Je krajem kontrastů. Průmyslové
Podkrušnohoří s městskými aglomeracemi je téměř bez
zemědělské produkce. Naproti tomu Litoměřicko je
tradiční zelinářskou, ovocnářskou, chmelařskou a vinařskou
oblastí. Ve vyšších polohách (Krušné hory, Děčínsko) se
znovu začíná dařit chovu skotu, koz a ovcí.

zemědělství

v Ústeckém kraji

Počet ekofarem v okresech

133
Děčín
30
Teplice

33
Ústí nad
Labem

9
Most
30
Chomutov

48
Litoměřice

18
Louny
do 1 000 ha
1 000 – 3 000 ha

Plocha ekologicky
obhospodařované půdy

3 000 – 5 000 ha
5 000 – 10 000 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

47 608 ha
21,3 %
301
14,1 %
25
2,0 %
9

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
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Víte, že…

V celém okrese Most najdete jen devět ekofarem, zatímco na
Děčínsku jich je přes sto. Devadesát procent ekologických ploch
v kraji jsou pastviny, ale maso ani mléko si tu obvykle nekoupíte,
dodává se dalším zpracovatelům. Naštěstí však přibývají také
rodinné farmy, které svou produkci prodávají přímo „ze dvora“.

Zelenina

V úrodném Polabí a Poohří se zelenině daří, ale biopěstitelů je
pomálu. Ty důležité najdete v Ústeckém kraji především podél
řeky Ohře. Statky jsou často zapojeny do systémů komunitou
podporovaného zemědělství či dodávají svou produkci ve formě
bedýnek.

Mléko a mléčné výrobky

Agroturistika

Hospodářství Pod Strážným vrchem (Merboltice, Děčín)
www.podstraznym.cz, tel.: 777 658 873
Statek Oblík (Raná, Louny)
www.statek-oblik.cz, tel.: 727 916 780
Biofarma Hampl (Arnoltice, Děčín)
www.biofarmahampl.cz, tel.: 604 216 483
Kozí farma Nová Víska (Dolní Poustevna, Děčín)
www.kozi-farma-viska.cz, tel.: 775 089 082

Ekofarma Babiny (Babiny, Ústí nad Labem)
www.ekofarma-babiny.cz, tel.: 723 917 444
Ekofarma Kamenec (Jílové, Děčín)
tel.: 603 804 331
Farma Kytlice (Kytlice, Děčín)
farmakytlice.cz, tel.: 775 052 110

V kraji zakoupíte kravské, kozí i ovčí mléčné výrobky přímo
ze dvora.

V nejsevernější části Čech můžete putovat desítky kilometrů
chráněnou přírodní krajinou. České středohoří, Lužické hory,
Labské pískovce – to je ideální terén pro vyjížďky na koni.
Zdejší ekofarmy navíc nabízí i ubytování.

Vzdělávání na farmě

Ovce a koně na stráních Krušných
hor a pro návštěvníky také výukové
programy se zpracováním ovčí vlny
a dalšími tradičními řemesly.
Anebo „agrosafari“ ve valníku za traktorem
a seznámení s hospodářskými zvířaty.
Vyberte si a nezapomeňte s sebou
vzít děti.

Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
(Terezín – České Kopisty, Litoměřice)
www.svobodny-statek.cz, tel.: 416 738 673
Karel Tachecí (Budyně nad Ohří, Litoměřice)
www.tacheci.cz, tel.: 416 863 262
Biofarma Žatec (Žatec)
www.biofarma-zatec.cz, tel.: 776 616 067
Hana Strachová (Vinné - Ploskovice, Litoměřice)
hanka.strach@centrum.cz, tel.: 607 145 378
EkoRodiNa (Zabrušany, Teplice)
www.bio-teplice.cz, tel.: 775 464 121

Ekofarma Klíny (Klíny, Most)
www.csopkliny.cz, tel.: 603 205 926
Stateček u Lněníčků (Nepomyšl, Louny)
www.statecek.webnode.cz, tel.: 605 242 949
Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
(Terezín – České Kopisty, Litoměřice)
www.svobodny-statek.cz, tel.: 416 738 673
Hospodářství Pod Strážným vrchem (Merboltice, Děčín)
www.podstraznym.cz, tel.: 777 658 873

Výrobci biopotravin v kraji
Ovoce a ovocné produkty

České středohoří je odjakživa sadařským
rájem. Ne nadarmo se zdejšímu kraji přezdívá
Zahrada Čech.V biokvalitě tu pořídíte čerstvé
i sušené ovoce, mošty, džemy a dokonce i pálenky.

Maso a vejce

Farmy nejčastěji nabízí hovězí maso, v nabídce je ale i jehněčí,
skopové a vepřové. Biovejce nakoupíte na Děčínsku.
Ekofarma Babiny (Babiny, Ústí nad Labem)
www.ekofarma-babiny.cz, tel.: 606 611 919
Agrokomplex spol. s r.o. (Verneřice, Děčín)
www.agrokomplex-vernerice.cz, tel.: 731 109 973
BIO Farma Dolní Křečany (Dolní Křečany, Děčín)
www.romanovky.com, tel.: 606 607 207

Zámecké sady Chrámce (Skršín – Chrámce, Most)
www.zameckesadychramce.com, tel.: 721 644 833
Schauerovy zahrady (Horní Řepčice, Litoměřice)
www.schauerovyzahrady.cz, tel.: 723 260 516
Zemědělství Malšovice (Malšovice, Děčín)
tel.: 603 456 084
Jurtissimo, s.r.o. (Děčín – Nebočady)
tel.: 603 546 670
Rudolf Weber (Most)
tel.: 777 341 051

Biopotraviny můžete koupit také přímo u výrobce.
V prodejně Severofruktu v Trávčicích seženete jablečný
koncentrát a sušená jablka. V libochovickém mlýně několik
druhů biomouky. V žateckém pivovaru biopivo – dokonce
i bezlepkové. Maso z Bioparku koupíte v obchodních řetězcích.
Pokud si k masu rádi dopřejete i čerstvý nebo nakládaný křen,
pak si pro něj zajeďte na ekofarmu do Úlovic.
Severofrukt, a.s. (Terezín, Litoměřice)
www.severofrukt.cz
L. Klíma automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o.
(Křesín, Litoměřice) www.automatickemlyny.cz
Luboš Žďárský (Úlovice, Louny)
www.farmaulovice.cz, tel.: 776 003 757
Žatecký pivovar, spol. s r.o.
www.zateckypivovar.cz
Biopark s.r.o. (Lipová, Děčín)
www.biohovezi.cz

