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Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického
zemědělství. Vyplývá to z plánu Ministerstva zemědělství na roky 2021-2027
Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované
ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %. Vzrůst by měla i výměra orné půdy
v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Tyto cíle stanovil Akční plán ČR pro
rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který dnes schválila vláda.
Do roku 2027 by měli zemědělci v České republice hospodařit ekologicky na 22 % zemědělské
půdy. V současnosti je to 15 %. Biopotraviny se mají podílet na celkové spotřebě potravin a
nápojů 4 %, zatímco podle údajů z roku 2019 to bylo 1,52 %. Takové jsou cíle Akčního plánu
ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027.
„Ekologické zemědělství a výroba biopotravin mají dlouhodobě vzrůstající trend. Například trh
s biopotravinami v roce 2019 vzrostl o 19 procent. Lidé se také víc zajímají o to, v jaké krajině
žijí a jaké jídlo jedí. Chceme proto ekologické zemědělství co nejvíce podpořit. V Akčním plánu
počítáme i se zajištěním financování výzkumu a poradenství, aby měli zemědělci přístup
k nejnovějším poznatkům z ekologického zemědělství,“ řekl ministr Miroslav Toman.
MZe bude nadále podporovat ekologické podniky i výrobu biopotravin, sdružování zemědělců,
výrobců a obchodníků a usnadňovat farmám přístup na trh. Mezi úkoly Akčního plánu patří
navrhnout značení biopotravin domácího původu včetně jejich propagace, rozšířit výuku o
ekologickém zemědělství v rámci odborného vzdělávání nebo zvýšit podíl biopotravin ve
veřejném stravování.
Zásadní pro další rozvoj ekologického zemědělství v ČR je zaměřit se zejména na produkci
mléka, produkci na orné půdě, pěstování ovoce, zeleniny a révy vinné. Jednotlivá klíčová
opatření Akčního plánu rozpracuje MZe v samostatných dokumentech, které budou obsahovat
i jejich ekonomický dopad.
Akční plán navazuje na nový Evropský akční plán pro ekologickou produkci. Je v souladu s cíli
Společné zemědělské politiky EU a strategiemi Evropské komise „od zemědělce ke
spotřebiteli“ (Farm to Fork) a pro oblast biologické rozmanitosti podle Zelené dohody pro
Evropu.
Podrobnosti o trhu s biopotravinami v ČR najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovyservis/aktuality/trh-s-biopotravinami-v-roce-2019-vzrostl.html
V ČR funguje více než 4 600 ekofarem hospodařících na 541 tisících hektarech. Ekologičtí
zemědělci se starají o 15 % zemědělské půdy, což ČR řadí mezi patnáct zemí světa
s nejvyšším podílem ekologicky ošetřovaných ploch v porovnání s celkovou výměrou
zemědělské půdy. V EU je ČR na šestém místě. Produkce ekofarem v roce 2019 byla
odhadnuta na 7,2 miliardy korun, což představuje 5,1% podíl na zemědělské produkci ČR.
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