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DALŠÍ ROZVOJ EKOLOGICKÉHO ZEM�D�LSTVÍ VE VZTAHU 
K OCHRAN� P�ÍRODY A KRAJINY �R 

Further development of organic farming in relation to nature and landscape conservation in CR 

E. Poto�iarová, P. Pa�ízek 
Odbor finan�ních nástroj� v ochran� p�írody a krajiny MŽP 

 

Ekologické zem�d�lství je významným posunem 
k udržitelnému zem�d�lství, reaguje na stále aktuáln�jší 
pot�eby moderního �lov�ka po harmonickém prost�edí a 
zdravých potravinách. Je významné, že ekologické 
zem�d�lství p�ichází s �ešením mnoha negativních 
dopad� konven�ního zem�d�lství, jako jsou pokles 
biodiverzity, zne�išt�ní vod, p�dní eroze, narušená 
krajina, zhoršující se kvalita potravin a welfare zví�at. 
Pokles biodiverzity evokuje otázky o trvalé udržitelnosti 
sou�asných intenzivních metod zem�d�lství a ekologické 
zem�d�lství se snaží být na n� odpov�dí, ukazuje, že 
trvale udržitelné zem�d�lské postupy jsou možné a 
demonstruje to v praxi.  

P�i úvahách o dalším rozvoji ekologického 
zem�d�lství ve vztahu k ochran� p�írody a krajiny �R 
m�žeme vycházet zejména z odborných studií p�ínos� 
EZ pro ochranu p�írody nebo zahrani�ních zkušeností. 
P�i hodnocení však nesmíme zapomenout, že srovnávací 
studie provedené v zemích západní Evropy �asto 
vycházejí z odlišných podmínek, než jaké jsou u nás, a to 
zejména u intenzity hospoda�ení na konven�ních 
farmách. 

V p�dním fondu EZ (6 % z celkové vým�ry) je 
91 % TTP a necelých 8% orné p�dy, s minimem dalších 
typ� ploch. Ak�ní plán si stanovuje za cíl dosáhnout 
v roce 2010 podíl cca 10 % zem�d�lské p�dy v EZ. 
Považujeme za d�ležité, aby dále docházelo 
k navyšování po�tu EZ farem a obhospoda�ovaných 
ploch v EZ. P�i napl�ování ak�ního plánu ekologického 
zem�d�lství bychom však m�li sledovat i reálný p�ínos 
EZ pro ochranu p�írody a krajiny v �R, efektivitu 
dosahování t�chto cíl� a udržitelnost takto vzniklých 
systém� hospoda�ení i do budoucna, tzn. dlouhodobé 
udržení tohoto systému vazbou na zpracovatelský 
pr�mysl, spot�ebitele nebo další diverzifikaci aktivit.  

Ekologickým zem�d�lc�m se po�ínaje letošním 
rokem otvírají n�které nové možnosti jak v novém 
Programu rozvoje venkova (v gesci MZe), tak 
v Opera�ním programu životní prost�edí, který je v gesci 
Ministerstva životního prost�edí. Tyto programy 
umož�ují diverzifikaci aktivit farmy tím, že se nap�íklad 
zapojí do obnovy krajinných prvk�, jejich výsadeb a 
pé�e o n�. Rozvoj podnikatelské �innosti v oblasti 
turistiky, agroturistiky p�ináší z našeho pohledu 
d�ležité zvýšení zájmu o vzhled krajiny, motivuje 
k znovuvytvo�ení malebné bohat� strukturované krajiny, 
a umož�uje rozvoj informování širší ve�ejnosti 
o postupech v EZ a jejích p�ínosech.  

V�tšina ze zahrani�ních studií demonstruje, že 
druhové zastoupení a bohatství širokého okruhu taxon� 
má tendenci v ekologickém zem�d�lství r�st. Na 
travních porostech je z mnoha d�vod� v �R porovnávání 
vlivu konven�ního a ekologického zem�d�lství na 
druhovou diverzitu travních porost� obtížn�jší. 
Bezesporu však EZ p�ispívá nap�íklad k tak pot�ebnému 
zachování údržby cenných luk v mén� p�íznivých 
oblastech. 

Na druhou stranu snížení intenzity produkce na 
orné p�d� a p�ínosy pro ochranu p�írody a krajiny jsou 
p�i p�echodu z konven�ního hospoda�ení na orné p�d� 
do ekologického zem�d�lství velmi významné. 
Eliminace používání pesticid� v zem�d�lské produkci 
p�ináší vliv na diverzitu flóry i fauny, cennými biotopy 
se stávají okraje polí. Velikost polí a osevní postupy 
s širším spektrem p�stovaných plodin a vyšším 
výskytem ekostabiliza�ních prvk� v krajin� p�ináší další 
pozitivní vlivy na biodiverzitu jak obhospoda�ovaných 
ploch tak jejich okolí, které nejsou b�žné ve v�tšinovém 
systému konven�ního zem�d�lství.  

Rozší�ení EZ na tento typ hospoda�ení má ješt� 
v �R významné rezervy. MŽP se proto podílí na 
financování výzkumného projektu s názvem „Rozší�ení 
ekologického zem�d�lství na orné p�d� v krajin�, 
bioprodukce pro širší potraviná�ské využití“ p�i �ZU, 
jejímž cílem je pomocí praktických doporu�ení pro 
zp�soby p�stování plodin napomoci rozší�ení EZ na orné 
p�d�. �eská zem�d�lská univerzita svým projektem 
p�ináší nejen zajímavé výsledky výzkum� a praktických 
pokus�, ale pomáhá zapojovat i nové odborníky do 
výzkumu této problematiky, p�sobí na studenty a 
odborníky z dalších zem�d�lských obor�. Projekt, na 
který navazuje i široká publika�ní �innost, posiluje nový 
sm�r v sou�asném trendu uvažování jak mezi dnešními 
praktiky, tak mezi novou generací. Považujeme za 
d�ležité v�novat se práv� p�enosu nových znalostí a 
postup� p�inášejících nižší intenzitu za stálých výnos� 
i do metod konven�ního zem�d�lství. Výsledky rozbor� 
produkce z EZ provedené v tomto projektu nazna�ují, že 
produkty z orné p�dy v režimu EZ jsou co do kvality 
konkurenceschopné a v n�kterých parametrech mohou 
i p�ed�ít produkty z konven�ního zem�d�lství. Rádi 
bychom pod�kovali �ZÚ za jejich velmi p�ínosné 
aktivity a doufáme, že se jim poda�í navázat dalšími 
výzkumnými aktivitami v této oblasti. 

 


