
PROČ PŘEJÍT NA BIO
(EKO)LOGICKÉ
•	 Přispíváte	k trvalé	udržitelnosti	zemědělské	produkce.

•	 Chráníte	 a  přinášíte	 prospěch	 životnímu	 prostředí:	 krajině,	
klimatu,	biodiverzitě,	půdě,	vzduchu	a vodě.

•	 Přinášíte	 lepší	 životní	 podmínky	 pro	 zvířata:	 celoroční	pří-
stup	do výběhu/na	pastvu,	snadný	přístup	ke krmivu	a čer-
stvé	 vodě,	 suchá	a  vzdušná	stáj,	 preventivní	péče	o  jejich	
zdraví.

EKONOMICKÉ
•	 Kategorie	mléka	a mléčných	výrobků	je	druhou	nejvýznam-
nější	kategorií	na potravinářském	trhu	ČR.

•	 České	biomléko	a bioprodukty	z něj	jsou	spotřebiteli	nejvíce	
upřednostňovány.

•	 Lepší	a férovější	podmínky	pro	farmáře	–	cena	odpovídající	
kvalitě	produktu.

•	 Díky	vyšší	 realizační	ceně	biomléka	a dotačním	podporám	
pro	 ekologické	 zemědělce	mléčné	 ekofarmy	 vykazují	 lepší	
ekonomické	výsledky	než	konvenční	farmy.

CO POTVRDILA VĚDA
BIO MLÉČNá VýROBA NABÍzÍ PERsPEKTIVu
A DLOuhODOBOu uDRžITELNOsT.

•	 Biomléko	 vykazuje	 nižší	 zbytkové	 hodnoty	 pesticidů		
a antibiotik	než	porovnávané	vzorky	konvenčního	mléka.

•	 Biomléko	obsahuje	konjugované	kyseliny	linolové,	které	mají	
protirakovinné	a protisklerotické	účinky.	Obsah	těchto	látek	
je	v biomléku	až	3x	vyšší	ve srovnání	s konvenčním	mlékem.

•	 Biomléko	 má	 lepší	 profil	 mastných	 kyselin.	 Obsahuje	 až	
o 68	%	více	zdraví	prospěšných	Omega-3	mastných	kyselin	
a naopak	významně	nižší	obsah	škodlivých	Omega-6	mast-
ných	kyselin.	Optimalizace	mastných	kyselin	ve stravě	je	dů-
ležitá	pro	prevenci	kardiovaskulárních	onemocnění.

•	 7	z 10	vzorků	biomléka	prokazuje	vyšší	obsah	vitaminu	E.

•	Obsah	 beta-karotenu	 byl	 v  biomléce	 2×	 až	 3×	 vyšší	 než	
v mléce	konvenčním.

INFORMACE O PROJEKTu
BIOMLÉKO Má VysOKOu PŘIDANOu hODNOTu.

V  letech	 2017	 –	 2019	 probíhá	 realizace	 rozsáhlého	 Projektu	
na podporu	produkce	a odbytu	biomléka	v ČR.	V rámci	tohoto	
projektu	PRO-BIO	Svaz	ekologických	zemědělců	realizuje	široké	
spektrum	vzdělávacích	a poradenských	aktivit	zaměřených	na:

•	Poradenství pro konvenční podniky	(posouzení,	zda	jsou	
vhodné	pro	přechod	na ekologické	zemědělství,	navržení	vhod-
ných	opatření	na orné	půdě,	v chovech	zvířat	z hlediska	ani-
mal	welfare	&		zdravotního	stavu		&	krmivové	základny,	na TTP	
apod.	 s  cílem	 optimalizovat	 ekonomickou	 situaci	 podniku		
a  kvalitu  chovu  zvířat,	 a  to	 za  využití	 stávajících	 podpor	
a možností,	kalkulace	 transakčních	nákladů,	zlepšení	výno-
sové	stránky	podniku,	navržení	odbytových	kanálů	pro	mléko	
z  přechodného	 období	 a  následně	 biomléko,	 popř.	 pomoc	
s vybudováním	vlastního	zpracování	atd.)

•	Poradenství pro stávající ekologické podniky	 (optimali-
zace	odbytových	možností,	optimalizace	hospodaření	pod-
niku,	vybudování	vlastního	zpracování,	marketingu	atd.)

•	Výměnu zkušeností mezi sedláky	 (exkurze	 na  mléčné	
podniky	v režimu	EZ	v ČR,	v Německu,	na Slovensku,	vzdě-
lávací	semináře	ke zpracování,	chovu	skotu,	ovcí,	koz	atd.)

•	Vytvoření praktických příruček a materiálů pro mléčné 
ekologické podniky	(metodické	listy	k chovu,	animal	welfa-
re,	homeopatii,	krmivářství,	orné	půdě	atd.,	ekonomické	mo-
dely	pro	podniky	s produkcí	mléka	a pro	zavedení	faremního	
zpracování,	praktické	příručky	ke zpracování,	analýzy	stavu	
produkce	trhu	s BIO	mléčnými	produkty	atd.)

•	Posouzení dopadu ekologického hospodaření na kvalitu 
vody a půdy a na biodiverzitu (u zapojených	podniků)

Zdroj:	Svaz	PRO-BIO Zdroj:	Svaz	PRO-BIO Zdroj:	Svaz	PRO-BIO

Rok Přínos	v ceně	vůči	
konvenci	(Kč/litr)

Přínos	vůči	bio	ceně	
v ČR

2012 1,5 0,51

2013 1,69 1,49

2014 2,29 0,99

2015 3,55 2,61

2016 4,45 1,53



KONTAKTy NA PORADCE
PODPORA EKOLOGICKÉhO zEMĚDĚLsTVÍ

DAVID PETR	 –	 akreditovaný	 poradce	 pro	 EZ	 se	 specializací	
na konverzi,	20	let	praxe	v EZ.

DuDEK JIŘÍ	–	výživový	poradce	se	zaměřením	na ekologické	
chovy	(16	let	praxe).

GOLDOVá F. hANKA	–	15	let	praxe	v homeopatii	–	komplexní	
přístup	(půda,	rostliny,	zvířata,	lidi).

hRBEK IVAN	 –	 akreditovaný	 zemědělský	poradce,	 předseda	
Svazu	faremních	zpracovatelů,	zakladatel	ekofarmy	s farem-
ním	zpracováním	mléka,	odborník	na zemědělskou	a potravi-
nářskou	legislativu.

hRBKOVá BARBORA	 –	 majitelka	 ekofarmy	 zabývající	 se	 fa-
remním	 zpracováním	mléka,	 předseda	 vzdělávacího	 subjektu	
Capra	consluting.

ChLAD FRANTIŠEK	 –	 akreditovaný	 poradce	 v  EZ,	 správce	
RC,	20	let	praxe	v obchodě	s bioprodukcí.

JABáLKOVá DOMINIKA –	 majitelka	 ekofarmy,	 zpracovatel	
biomléka.

KLEJzAR TOMáŠ –	poradce	v EZ	s důrazem	na  živočišnou	
výrobu	(legislativa	i praxe),	odborník	na zemědělské	dotace.

KOČTáŘOVá zDEŇKA	 –	 poradce	 v  EZ	 se	 specializací	
na  ochranu	 půdy,	 inspektor	 v  EZ	 (KEZ,	 Biokont),	 odborník	
na odpady	a ovzduší,	15	let	praxe	v EZ.

NĚMCOVá MILANA	–	odborný	poradce	pro	výživu	mléčného	
skotu,	odborník	na kvalitu	porostů	pro	výživu.

PáTEK MILOŠ	–	producent	biomléka,	předseda	Družstva	Čes-
ké	biomléko	a poradce	v oblasti	mléčné	produkce	skotu,	říze-
ní	managementu	a odbytu	mléčného	podniku.

PERLINGER zDENĚK	–	poradce	v EZ	se	specializací	na oblast	
rostlinné	produkce,	 expert	pro	 vytvoření	 ekonomických	mo-
delů	pro	podniky	s produkcí	mléka	a pro	zavedení	faremního	
zpracování.

PROCházKOVá KAMILA	–	poradenství	v chovu	a výživě	sko-
tu,	ovcí	a koz,	zpracovatel	objemných	krmiv.

sMĚŠNý JAN	–	manažer	projektu
T:	 606 040 999
E:	 jan.smesny@pro-bio.cz

PRO-BIO	 Svaz	 ekologických	 zemědělců	 je	 jediné	 celostátní	
sdružení	ekozemědělců,	 zpracovatelů	a prodejců	biopotravin.	
Sdružuje	 také	poradce,	školy,	spotřebitele	a přátele	ekologic-
kého	zemědělství.

Hlavní	sídlo	svazu	se	nachází	v Šumperku.	Na území	ČR	fun-
guje	13	regionálních	center.		Spotřebitelskými	tématy	se	zabývá	
PRO-BIO	Liga	se	sídlem	v Praze	 (www.biospotrebitel.cz).	Vý-
zkumem,	vzděláváním	a přenosem	výsledků	vědy	do praxe	se	
zabývá	 Bioinstitut	 se	 sídlem	 v  Olomouci	 (www.bioinstitut.cz).	
Na maloobchod	se	specializuje	sekce	bioprodejen.

Hlavním	posláním	Svazu	PRO-BIO	 je	prosazovat	v ČR	ekolo-
gické	zemědělství	a hájit	zájmy	svých	členů.	Důležitou	součástí	
aktivit	svazu	je	kontinuální	propagace	biopotravin.

AKTIVITy sVAzu: 
•	Kompletní	zajištění	informačního	servisu.

•	Poradenství	v	oblasti	ekologického	zemědělství,	výroby	a	dis-	
	 tribuce	biopotravin.
•	Bezúročné	půjčky	pro	členy.
•	Vzdělávací	akce.
•	Pomoc	s odbytem	bioproduktů.
•	Cílené	marketingové	aktivity,	propagace,	reklama	biopotravin		
	 a ekologického	zemědělství.

PRO-BIO – svaz ekologických zemědělců, z.s. 
Nemocniční	1852/53	
787 01 	Šumperk

T:	 583 216 609 
E:	 pro-bio@pro-bio
W: www.pro-bio.cz

Webové	stránky	projektu:
www.eagri.cz/public/web/biomleko

BIOMLÉKO 
A MLÉČNÉ 
BIOPRODUKTY 
Ekonomická i (Eko)logická cEsta  
pro čEské producEnty

Projekt na podporu produkce a odbytu biomléka
Projekt financovaný Ministerstvem zemědělství ČR


