
 

 

 

POZVÁNKA  

TISKOVÁ KONFERENCE  

17. 4. 2015 

Zemědělství bez pesticidů a dusičnanů – vývoj a trendy 
ekologického zemědělství a biopotravin v ČR 

Biopotravina roku 2015 
Výsledky výzkumů – rezidua pesticidů, kvalita masa 

Pozvánka na tiskovou konferenci v rámci zahájení veletrhu Biostyl o vývoji, aktuálním stavu a 
trendech ekologického zemědělství a bioprodukce v České republice. Součástí programu bude i 
zahájení soutěže Biopotravina roku 2015, prezentace výsledků výzkumu (welfare a kvalita 
masa, obsahy reziduí v českých potravinách) a možnost diskuze s ekofarmáři.  

 V České republice se každoročně na ochranu rostlin aplikuje až 5, 5 milionů kg chemikálií.  
Víte, jak funguje v praxi zemědělství bez používání syntetických pesticidů a 
anorganických hnojiv? S čím se potýká, co nabízí, jaké jsou jeho limity?  

 Jak vypadalo ekologické zemědělství před 10 lety, jak dnes? Jak jeho vývoj ovlivnily 
dotace a jak veřejné mínění? Jak si stojí naši ekozemědělci ve srovnání s Evropou? Kam 
směřuje v rozvoji ekologického zemědělství Česká republika, kam Evropa a kam svět?  

 Máme jeden z nejpřísněji kontrolovaných systémů ekologického zemědělství v Evropě a 
naše lokální biopotraviny zaznamenávají minimum „reziduálních“ skandálů. Co to 
znamená pro sedláky a co pro spotřebitele?  

Na tyto dotazy a další Vám rádi odpovíme.  

Termín:  17. 4. 2015  v 11: 00 hod 

Místo:   Výstaviště Holešovice, přednášková místnost S8, pravé křídlo Průmyslového paláce 
na ochozu 

Program:  

11:00 - 11:05  Uvítání, představení účastníků 

11:05 - 11:15   Zahájení soutěže Biopotravina roku 2015 
K. Nesrstová (Svaz PRO-BIO) 

11:15 - 11:30  Vývoj a shrnutí stavu českého ekologického zemědělství za posledních 10 let – 
srovnání s EU a světem, trendy, aktuální statistika, trh s biopotravinami 
Ing. A. Hrabalová (externí konzultant ÚZEI) 

11:30 – 12:00 -  Diskuzní panel 
Co přesně znamená produkce "bez chemie" v rostlinné a živočišné produkci  



 

 

 

RNDr. Miroslav Šrůtek (Farma Šrůtek), Ing. Jan Gallas (Mze, ředitel Odboru 
Environmentální a ekologické zemědělství) 

Proč chutná maso ze sasovského přeštíka jinak – jak ovlivňuje welfare kvalitu   
masa - Ing. Anne Dostálová (VÚŽV v.v.i.), Ing. Jiří Pykal (Biofarma Sasov) 
 
Biopotraviny - stejné limity jako kojenecká strava? - Zpřísnění kontrol 
ekologického zemědělství - Ing. Iva Zadražilová (kontrolní organizace ABCert a.g.) 

Nálezy reziduí pesticidů v potravinách na českém trhu – výsledky analýz  
Ing. Marie Suchanová (Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha) 

12:00    diskuze s účastníky, prohlídka veletrhu Biostyl 

Na tiskovou konferenci navazuje série tří přednášek s tématem ekologického zemědělství a 
výskytu reziduí v potravinách na českém trhu.  

BLOK PŘEDNÁŠEK v rámci veletrhu Biostyl 
Přednášková místnost S6 

12:10 - 12:40  "Jako přeštík v žitě"  
Historky z rodinného života přeštického pašíka aneb jak se dobrá péče o 
hospodářská zvířata vyplácí zemědělci i spotřebitelům. Kvalita masa z 
ekologických chovů prasat, která kempují pod stany.  
Přednášející: Ing. Anne Dostálová VÚŽV, Ing. Jiří Pykal, Biofarma Sasov  

12:50 - 13:20  Hledejte certifikát. Nebudete podvedeni. 
Patříme mezi nejpřísněji kontrolované systémy v Evropě. Co všechno se skrývá 
pod značkou bio a co naopak ne. Jak se orientovat na farmářském trhu aneb 
kontrola biopotravin začíná už na poli. 
Přednášející: Ing. Iva Zadražilová - Kontrolní organizace ABCert , Miroslav Šrůtek, 
Ekofarma Šrůtek – biomléko, rostlinná produkce 

13:30 - 14:00   Chemický koktejl z pole na vašem stole 
    aneb Jak je to doopravdy s pesticidy v potravinách z českého trhu   
   Přednášející: Ing. Marie Suchanová, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha  

Svou účast potvrďte mailem na media@ctpez.cz případně telefonicky na tel 602 522 335 
nejpozději do středy 15. 4.  Potvrzení účasti je nutné z důvodů zajištění vstupu do areálu 
Výstaviště.  

Akci pořádá Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství a PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců ve spolupráci s organizátory veletrhu Biostyl, společností Felicius Media s.r.o.  

 

Těšíme se na Vás!  
 
Kateřina Čapounová 
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství,  
E mail: media@ctpez.cz Mob. 602 522 335 

mailto:media@ctpez.cz
http://www.ctpez.cz/
http://pro-bio.cz/
http://pro-bio.cz/
http://www.festivalevolution.cz/biostyl-zdravi
mailto:media@ctpez.cz

