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Kdo pro vás například
biomaso zpracovává?
Jihočeský KRAJ
Farma Borová, Borová 44, 381 01 Chvalšiny. www.farmaborova.cz
Ekofarma Roseč, Roseč 35, 378 46 Roseč. www.ekofarmarosec.cz
Angus farma Rančice, Rančice 3, 370 07 Kamenný Újezd. http://angus.unas.cz/
Jihomoravský KRAJ
Horňácká farma s.r.o., Hrubá Vrbka 120, 696 73 Hrubá Vrbka. www.hornackafarma.cz

Bio

Biomaso a masné produkty
...ze zelené louky

Karlovarský KRAJ
Statek Hlinky s.r.o., Dražov 136, 360 01 Stanovice. www.statekhlinky.cz
KSZ s.r.o., Bergmannova 73, 356 04 Dolní Rychnov. www.biomasozchebska.cz
HORSKÝ STATEK ABERTAMY s.r.o., Farní 28, 362 35 Abertamy. www.farmazvirat.cz
Královéhradecký KRAJ
Ekofarma Arnultovice, Arnultovice, 543 72 Rudník. www.biomasicko.cz
Ekofarma Bošina, Vernéřovice 248, 549 82 Vernéřovice. www.masozfarmy.cz
Farma u řeky Orlice s.r.o., Lípa nad Orlicí 60, 517 21 Týniště nad Orlicí.
www.farmaurekyorlice.cz
Liberecký KRAJ
Statek Dolní Oldřiš, Dolní Oldřiš 23, 464 01 Bulovka. www.statekdolnioldris.cz
Moravskoslezský KRAJ
Jan Hořák, Opavská 123, 793 42 Janovice u Rýmařova. www.horakjan.cz
Farma Koňákov, Hradišťská 34, 735 62 Český Těšín. www.farmakonakov.cz
Farma George, Jerlochovice 121, 742 45 Fulnek. www.farmageorge.cz
Olomoucký KRAJ
MARWIN, v.o.s., Hynčice nad Moravou 49, 788 33 Hanušovice. www.marwin-pretoria.cz
Pardubický KRAJ
Angus Farma Lozice, Lozice 11, 538 54 Luže. www.farmalozice.cz
Statek u Čadu, Horní Libchavy 155, 561 16 Libchavy, kontakt: 776 550 676

V ekologickém chovu zvířat je, na rozdíl od
chovu konvenčního, zakázáno množství
nepřirozených postupů.
Patří mezi ně:
• celoplošné roštové ustájení
• používání látek pro stimulaci růstu a synchronizaci říje
• krmivo GMO původu a extrahované šroty
• zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavcům
• používání elektrických bičíků
• podávání tlumících léků při převozu na místo porážky
Řada spotřebitelů dává přednost masu v bio kvalitě pro jeho
lepší chuť, která může být ovlivněna vyzrálostí masa (způsobenou
přirozeným neurychlovaným růstem zvířat), pohybem zvířat
a jejich chovem v přirozených podmínkách bez stresu, vysoce
kvalitním krmivem a v neposlední řadě i způsobem porážky na
certifikovaných jatkách.

Plzeňský KRAJ
Farma Galloway, Roupov 28, 334 01 Přeštice. www.galloway-farma.cz
Ekofarma Šumava, Stará Lhota 15, 340 22 Nýrsko. www.ekofarmasumava.eu
Farma Moulisových, Milínov 23, 332 04 Nezvěstice. www.farmamoulisovych.cz
Ekofarma Rybnik, Rybník 8, 345 25 Hostoun. www.biomaso-uher.cz
Středočeský KRAJ
Farma Kunclův Mlýn, Brzina 7, 262 56 Svatý Jan u Sedlčan. www.kuncluvmlyn.cz
Farma Trněný Újezd, Trněný Újezd 2, 267 18 Mořina. www.holovsky.eu
Biofarma Arnoštice, Žehrov 70, 294 12 Žďár u Mnichova Hradiště. www.arnostice.cz
Ústecký KRAJ
Biopark s.r.o., Lipová 270, 407 81 Lipová. www.biohovezi.cz
Ekofarma Babiny, Babiny II č.p. 7, 400 02 Homole u Panny. www.ekofarma-babiny.cz
Statek Oblík, Raná 28, 43 924 Louny. http://statek-oblik.cz/
KRAJ Vysočina
Biofarma Sasov, Sasov 2, 586 01 Jihlava. https://biofarma.cz/
Chadimův mlýn, Horní Dubenky 33, 588 52 Horní Dubenky. www.chadimmlyn.cz
Mitrovský dvůr, a.s., Mitrov 9, 592 53 Strážek. https://mitrovsky.com/
Zlínský KRAJ
Řeznictví U Kusáků s.r.o., Dědina 733, 687 22 Ostrožská Nová Ves. www.ukusaku.cz
AGROFYTO, spol. s r. o., Lidečko 486, 756 12 Horní Lideč. www.agrofyto.cz
Farma Rudimov s.r.o., Rudimov 105, 763 21 Slavičín. www.farmarudimov.net
Leták vydala Česká technologická
platforma pro ekologické
zemědělství v roce 2017 ve
spolupráci s PRO-BIO LIGOU za
finanční podpory Ministerstva
zemědělství.
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Z K U S T E

B I O

Co potvrdila
věda

Jak poznáte
biomaso?

Proč je
bio lepší?

Biomaso, zejména hovězí a vepřové, dnes dostaneme v řadě bioprodejen
i maloobchodních řetězcích. Stále častější je také zásilkový prodej přímo
z farem na odběrná místa několikrát v měsíci. Balené biomaso pocházející
z EU musí mít na obalu biologo EU, číselný kód kontrolní organizace
a označení původu zemědělských surovin (“EU” nebo “mimo EU”, příp.
název země “ČR”, pokud v této zemi byly vyprodukovány všechny
použité zemědělské suroviny). Pochází-li biomaso z České republiky, je
v ČR vyrobeno nebo certifikováno (tzn. nikoli nutně původem z ČR), musí
nést také národní biologo (tzv. biozebru).

U balených biopotravin ze třetích zemí (mimo EU) je použití biologa EU
dobrovolné. Biopotraviny mají na obale biologo užívané v dané zemi
a kód kontrolní organizace, která stvrzuje, že byly vyrobeny v souladu
s evropskými předpisy. Níže ukázka značek biopotravin z USA a Švýcarska.

Studie zaměřené na porovnání konvenční
a bio produkce mléka a masa opětovně
potvrzují kvalitativní rozdíly.

V případě přímého nákupu biomasa ze dvora ekofarmy, stejně jako
u všech ostatních nebalených biopotravin, se ekologický původ prokazuje
certifikátem, který vydává kontrolní organizace a který stvrzuje, že byla
v celém procesu zpracování dodržena pravidla ekologické produkce.

Prokázaly zejména, že:

V České republice fungují čtyři státem pověřené kontrolní organizace.
Na výrobcích je rozpoznáte dle následujících kódů:

• existují rozdíly ve složení mastných kyselin a v koncentracích
základních minerálních látek a antioxidantů, kterých je
v bioprodukci větší množství,
• jak biomléko, tak biomaso obsahovaly o cca 50 % více
prospěšných omega-3 mastných kyselin než konvenční
produkce,
• ekologicky vyprodukované maso obsahovalo nižší
koncentrace
dvou
nasycených
mastných
kyselin
(myristové a palmitové), které jsou spojené s vyšším rizikem
kardiovaskulárních chorob,
• biomaso vykazuje menší zbytkové hodnoty pesticidů
a antibiotik než porovnávané konvenční vzorky.

KEZ o.p.s.					
ABCERT AG, organizační složka		
Biokont CZ, s.r.o. 				
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.  	

CZ-BIO-001
CZ-BIO-002
CZ-BIO-003
CZ-BIO-004

Podle kódu na výrobku si následně můžete u příslušné kontrolní
organizace ověřit, že skutečně daný výrobek certifikuje. Platnost
certifikátu si můžete ověřit také online na www.eagri.cz/rep. Naleznete
zde i seznam všech producentů a distributorů, které můžete vyhledávat
podle daného produktu i např. podle kraje.

WELFARE = pohoda zvířat
Základem ekologického chovu je psychická a fyzická
pohoda zvířat. Zvířata zde mají dostatek životního prostoru,
celoroční přístup na pastvinu nebo do výběhu, ve kterém
mohou uspokojovat přirozené potřeby. Samozřejmostí
jsou stálý přístup k čerstvé vodě a krmivu, preventivní
péče o zdraví, upřednostnění přirozeného rozmnožování,
společnost ostatních zvířat, pohodlné místo k odpočinku na
podestýlce, apod.
Všechno krmivo (pastva, seno, senáž, bioobiloviny na
dokrmení atd.) v ekochovu musí pocházet z kontrolovaného
ekologického hospodářství, nejlépe z vlastní rostlinné
produkce farmy.
Ekozemědělství dává přednost porážce na farmě bez
nutnosti další přepravy. V případě přepravy se musí
veškeré operace provádět šetrně, bez použití elektrického
popohánění a uklidňujících látek.

