Biovinice,
místa pro přírodu

Kdo pro vás například
biovíno vyrábí?
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Josef Abrle, Rudolfa Gajdoše 191, 692 01 Pavlov. www.bio-produkty.cz
Rodinné vinařství Pavel Binder, Hřbitovní 570, 691 03 Rakvice. www.pavelbinder.cz
BISENC s.r.o., Fr. Palackého 1201, 696 81 Bzenec. www.biovinarstvi.cz

Bio
Biovíno

...z vinic plných života

Bohemia Canopus, spol. s r.o., Starovice 93, 693 01 Starovice. www.canopusmorava.cz
Bzenia a.s., K. Čapka 1542, 696 81 Bzenec. http://bzenia.cz/
Vinařství Drmola, Bavory 46, 692 01 Bavory. www.vinarstvidrmola.cz
Vinařství Fila, Lipová 895, 691 55 Moravská Nová Ves. www.vinarstvi-fila.cz
Vinařství Holánek, Ivaň 274, 691 23 Ivaň. www.holanek.com
Sekt Jan Petrák - Marcela Hříbalová, Na Kašnici 470, 691 10 Kobylí.
www.sektjanpetrak.cz
Georgios Ilias, Přehradní 92, 692 01 Pavlov. www.ilias.cz
Jaroslav Springer, s.r.o., Bořetice 509, 691 08 Bořetice. www.springer.cz
Vinařství Kadubcovi, Lipov 204, 696 72 Lipov. www.vinozhornacka.cz
Krásná hora s.r.o., Starý Poddvorov 67, 696 16 Starý Poddvorov. www.krasnahora.com
Víno Marcinčák, Vinařská 1561/6, 692 01 Mikulov. http://marcincak.cz/
Vinařství Volařík, Bezručova 703/30, 692 01 Mikulov. www.vinarstvivolarik.cz
Vinný sklep EBEN - Vlastimil Peřina, Valtická 649, 691 44 Lednice. Tel.: 604 879 639,
vlastimil.perina@centrum.cz
Portz Insel s.r.o. - Víno Cibulka, 21. dubna 657, 691 44 Lednice. http://vinocibulka.cz/
SPIELBERG CZ, s.r.o., Archlebov 406, 696 33 Archlebov. www.spielberg.cz
Stapleton-Springer s.r.o., Bořetice 476, 691 08 Bořetice. www.stapleton-springer.cz
Richard Stávek, Hlavní 206, 691 07 Němčičky. www.stawek.cz
Víno Šimák, Horní Věstonice p.č. 275, 691 81 Březí u Mikulova. www.vinosimak.cz
Víno Škrobák, Příhon 942, 696 15 Čejkovice. www.vinoskrobak.cz
Vinařství Špetíci, Březová 112, 669 02 Hnanice. http://vinarstvispetici.cz/
Vinařství Válkovi, Kroužek 428, 691 64 Nosislav. www.vinarstvivalka.cz
VERITAS spol. s r.o., Vrchní 7, 683 54 Bošovice. www.vinarstvi-veritas.cz
Vinařství Veverka, Na Větřáku 220, 696 15 Čejkovice. www.vinarstvi-veverka.cz

Pro ekologickou vinici je charakteristické
• Zvyšování podílu organické hmoty v půdě prostřednictvím
pěstování druhově bohatých směsí rostlin mezi řádky
a používání kompostů.
• Bohatý život v půdě díky přítomnosti organické hmoty
a absenci průmyslových hnojiv a pesticidů.
• Zvýšený výskyt hmyzu (motýlů), hmyzožravého ptactva
a mnoha dalších organismů díky doprovodným kvetoucím
rostlinám a zákazu používání toxických chemických látek.
• Podpora výskytu organismů (hmyz, ptáci), kteří jsou
přirozenými nepřáteli škůdců (např. křísů, roztočů a obalečů).

Vinařství Ludwig s.r.o., Němčičky 258, 691 07 Němčičky. www.vinnesklepy.cz
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o., Nový Šaldorf 104, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice.
www.saler.cz
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., Luční 858, 691 03 Rakvice. www.michlovsky.com
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., Zámecká 1508, 696 81 Bzenec.
www.zameckevinarstvi.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288/13, 284 01 Kutná Hora.
www.vinokutnahora.cz
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

Ochrana
révy vinné

Jak poznáte
biovíno?

Jak se biovíno
zpracovává?

Biovíno se lisuje z ekologicky vypěstovaných hroznů a šetrně
zpracovává podle pravidel ekologické produkce vína. Biovíno
pocházející z Evropské unie musí mít na obalu logo EU pro biopotraviny,
číselný kód kontrolní organizace a označení původu zemědělských
surovin (“EU” nebo “mimo EU”, příp. název země např. “ČR”, pokud
v této zemi byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny).
Pochází-li víno z České republiky, je v ČR vyrobeno nebo certifikováno
(tzn. nikoli nutně původem z ČR), musí nést také národní biologo (tzv.
biozebru).

U nebalených biopotravin a biopotravin dovezených ze třetích zemí
je použití loga EU dobrovolné. Biovína ze zemí mimo EU mají na obale
logo užívané v dané zemi a kód kontrolní organizace, která stvrzuje,
že vyrobené biopotraviny odpovídají pravidlům evropského nařízení
o ekologickém zemědělství. Níže ukázka značek biopotravin z USA
a Švýcarska.

Vinohradnictví je velmi náročné na ochranu rostlin před
chorobami a škůdci. Konvenční vinohrady vyžadují v průměru
7 chemických postřiků za rok, což má prokázaný negativní vliv
na životní prostředí - na živočichy, vodu i půdu. Zbytky pesticidů
mohou zůstávat v hroznech s možným nepříznivým dopadem
na zdraví člověka.
Na ekologickém vinohradu pěstitelé dbají již na výběr
vhodných odrůd, kterým se na dané vinici bude dařit. Vedle
tradičních odrůd se v ekologickém vinohradnictví proto pěstují
i nové odrůdy, jako např. Cabernet Cortis, Hibernal, Marlen,
Solaris, a další. Díky své odolnosti vůči chorobám jsou tyto
odrůdy mnohdy vhodnější pro výrobu biovína.
Případné choroby řeší ekologičtí vinohradníci zejména
preventivně, například tím, že udržují odolnost révy různými
pěstebními zásahy, pečují o život v půdě, ozeleňují meziřadí
bylinami, čímž vytvářejí rozmanité prostředí vhodné pro život
přirozených nepřátel škůdců. Využívají také moderní přípravky
na ochranu rostlin na přírodní bázi, např. éterických olejů
nebo mědi, a metody biologické ochrany rostlin - např. dravé
roztoče nebo matení škůdců pomocí feromonů, díky čemuž
nedojde k oplození samičky.

Na kontrolu dodržování pravidel ekologického zemědělství v České
republice dohlížejí čtyři státem pověřené kontrolní organizace. Na
výrobcích je rozpoznáte dle následujících kódů:
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 i online na www.eagri.cz/rep. Naleznete zde
i seznam všech producentů a distributorů, které můžete vyhledávat
podle daného produktu i např. podle kraje.

Při zpracování hroznů se klade důraz na šetrnost. Zejména
použití chemických látek při výrobě je značně omezeno či
zakázáno. Při zpracování biovína tak lze použít pouze látky,
které pro tento účel povoluje zákon. Například v oblasti
síření, které se využívá pro kontrolu kvasného procesu jsou
v ekologickém zemědělství stanoveny povolené hranice
pro obsah oxidu siřičitého.
Čeření, tedy vysrážení nežádoucích látek, je pak povoleno
pouze některými schválenými látkami, mezi které patří
například potravinová želatina, proteiny rostlinného původu
z pšenice nebo hrachu, a další.
Navíc některé postupy, které významně mění přirozené
vlastnosti potraviny, jsou při zpracování biopotravin
zcela zakázány. U vína se jedná například o zahušťování
chladem, částečné odstraňování alkoholu z vína, odsíření
fyzikálními metodami, a další.

