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Oblast, které se uvedené 

rozdíly týkají 
 

NADSTANDARDNÍ SMĚRNICE PRO-BIO 
SVAZU 

 
Nařízení Rady (ES) 

Způsob hospodaření Přechod celého podniku na ekologické hospodaření. Je 
předepsáno ve všech odvětvích podniku výhradně 
ekologické hospodaření (kapitola 5) 

Je možný přechod na ekologické hospodaření části podniku a 
souběžné konvenční hospodaření (netýká se dotací). 

Sociální kritéria Je předepsáno dodržovat lidská práva a sociálně-právní 
požadavky při práci i životě na ekofarmě (kapitola 10) 

Nejsou předepsána 

Ochrana přírodních zdrojů a 
životního prostředí 

Jsou stanoveny požadavky pro ochranu přírodních zdrojů a 
životního prostředí (viz. kapitola 9 směrnic) – např. je 
zakázáno používat výrobky z PVC - Provozní prostředky 
(např. fólie, senážovací fólie, pěstební nádoby, obaly atd.) z 
PVC jako obtížně odbouratelné umělé hmoty nesmí být 
použity.  
Spalovat umělé hmoty (např. fólie a textilie) na poli je 
zakázáno. 

Nejsou stanoveny 

Ochrana přírody Požadavky jsou stanoveny (kapitola 1). Biodiverzitní plochy 
jsou zahrnuty do kontroly a jsou vyhodnocovány. 

Není stanovena 

Dávka dusíkatého hnojení Na orné půdě se smí použít max. 40 kg „přikoupeného“ 
dusíku (obchodní hnojivo a kompost). Roční zatížení je 
povoleno max. 1,4 VDJ na ha, to odpovídá 112 kg N na ha 
a rok. U zeleniny je povoleno 110 kg dusíku na ha a rok, 
v ovocnářství a v ovocných školkách je povolena dávka 90 
kg N, u chmele 70 kg N. Ve vinařství je povolena celková 
dávka dusíku 150 kg /ha jednou za tři roky. 

Celková dávka dusíku není ohraničena, pouze dávka N z 
hnojiv vzniklých chovem hospodářských zvířat je ohraničena 
na roční dávku max. 170 kg N/ha. Pro zahradnictví a speciální 
plodiny nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla. 

Přikupování hnojiv Přikupování dusíkatých hnojiv je limitováno na max. 40 kg 
N na ha a rok  

Přikupování není limitováno 

Přikupování konvenčních hnojiv Přikupování konvenčních tekutých hnojiv ani drůbežího 
trusu z konvenčních chovů není povoleno 

Je povoleno také použití tekutých hnojiv a drůbežího trusu 
z konvenčních chovů (nesmí pocházet z velkochovu). 

Organická průmyslově 
upravovaná hnojiva 

Jsou zakázána sporná (pochybná) průmyslově upravovaná 
organická hnojiva jako krevní a maso-kostní moučky. 

Pro organické hnojení jsou povoleny krevní a masokostní 
moučky. 
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Povolena je pouze čistá rohová moučka, odpadní srst a 
peří 

 

Kompostované domácí odpady; 
komposty, rašelina 

Nejsou povoleny kompostované domácí odpady, protože 
mohou obsahovat  nepovolené příměsi. Limit pro obsah 
rašeliny v půdě/substrátech max. 70%. 

Jsou povolené při zachování určitých hrani čních hodnot  
těžkých kovů 

Zbytky vzniklé kvašením při 
výrobě bioplynu 

Zbytky vzniklé kvašením konvenčních substrátů při výrobě 
bioplynu smí být používány do dávky max. 40 kg N ve 
formě substrátu. Komponenty však nesmějí být GMO. 
Použitá statková hnojiva musejí být z chovů, kde jsou 
dodržovány následující zásady: není to roštové ustájení, 
prostor pro ležení je stlán slámou, zatížení je max. 2 VDJ. 
Nesmí být přidáván drůbeží hnůj z konvenčních chovů. 

Není stanoveno 

Konvenční skot Skot, který pochází z konvenčních chovů nebo který byl na 
ekofarmě před zahájením přechodného období, nesmí být 
prodáván pod ochrannou známkou v rámci nadstandardu.  
Skot, pocházející z ekofarem v rámci EU, musí zůstat 
nejméně 4 měsíce na ekofarmě, aby bylo možné provést 
certifikaci. 

Po uplynutí přechodného období mohou být zvířata 
deklarována bez omezení jako bio. 

Chov skotu Vazné ustájení je možné pouze do 31.12.2011 a to na 
základě povolené výjimky. 
Prostor pro ležení je nastýlán organickým materiálem, 
pokud není dostupný, může být konvenční – ALE NESMÍ 
BÝT OŠETŘEN REGULÁTORY RŮSTU, GLYFOSÁTEM 
APOD.!!! 
 
Při novostavbě stájí je třeba volit stanoviště tak, aby zvířata 
měla k dispozici co nejrozsáhlejší pastvu. Při stavbě a 
provozu stájí je třeba maximálně snížit použití 
neobnovitelných zdrojů energie. Novostavby a přestavby 
v chovu zvířat mají odpovídat nejnovějšímu stavu poznání 
v oblasti přirozeného chovu zvířat. Je třeba, aby svaz PRO-
BIO před schválením novostaveb a přestaveb stavebním 
úřadem ověřil v průběhu plánování jejich slučitelnosti se 
směrnicemi. 
Místa k ležení zvířat musí být opatřena podestýlkou 
(zpravidla slámou). …Vyloučena je sláma z obilných ploch 

Do 31.prosince 2013 smějí být zvířata chována ve starých 
stájích s vazným ustájením (za podmínky nejméně 2x týdně 
výběh) 
Prostor pro ležení je nastýlán slámou nebo jiným vhodným 
přírodním materiálem. 
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ošetřených regulátory růstu a/nebo ošetřených v rámci 
předsklizňové přípravy herbicidy na bázi glyfosátu.  
 
 
Všechna zvířata musí mít zajištěnu pastvu nebo výběh, 
pokud to umožňují fyziologické a klimatické podmínky a 
stav půdy a neodporuje-li tomu žádné jinak znějící nařízení, 
například v rámci boje s nákazami zvířat. Zatížení 
venkovních ploch zvířaty nesmí vést k tomu, aby byla půda 
– s výjimkou krmných a napájecích míst – rozdupána. 
Nadměrnému zatížení pastvin je třeba zabránit. 
 
 

Telata Vazné ustájení telat a jalovic mladších jednoho roku není 
povoleno. Telata starší jednoho týdne je třeba chovat ve 
skupinách. Ustájení telat starších jednoho týdne 
v individuálních boxech je zakázáno. 

 

Chov prasat  na výkrm – 
omezený výběh 

Chov prasat na výkrm s omezeným výběhem je (na 
základě povolené výjimky) možný pouze do 31.12.2011 

Povolení výjimky je možné prodloužit až do 31.12.2013 

Maximální počet zvířat na hektar 
zemědělské plochy 

Nižší povolený počet zvířat na plochu u drůbeže a u prasat:  
na jeden hektar je povoleno max. 140 nosnic, 280 kuřat 
(kusů jatečné drůbeže) a 10 prasat na výkrm  

U drůbeže a u prasat je povolen větší počet  zvířat na hektar:  
230 slepic, 580 kuřat (kusů jatečné drůbeže) a 14 prasat na 
výkrm  

Včelařství Paralelní produkce není povolena. Včelí úly nesmí být 
umístěny v intenzivně obhospodařovaných ovocných 
sadech. 

Paralelní produkce povolena. 

Požadavky pro přirozené 
podmínky chovu zvířat 

Technologie chovu a ustájení zvířat musí odpovídat jejich 
přirozeným etologickým a fyziologickým potřebám. I v zimě 
je třeba poskytovat podle možností pravidelný venkovní 
výběh. Počet krmných míst a míst k ležení musí 
přinejmenším odpovídat počtu zvířat ve stáji. Je-li krmivo, 
včetně objemného, trvale přístupné, může Svaz povolit 
nepatrné snížení počtu krmných míst. Lehací boxy musí 
svými rozměry a provedením zvířatům umožňovat 
přirozené uléhání a vstávání. 
 

Nejsou stanoveny. 
 

Welfare zvířat, zásahy na Pokud budou zjištěny nedostatky v chovu zvířat či Nejsou stanoveny. 
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zvířatech zdravotním stavu zvířat nedostane podnik certifikaci. 
 
Provádí-li se odrohování, je třeba postarat se o to, aby 
došlo k přiměřenému umrtvení a utlumení bolesti (u koz je 
odrohování přípustné jen na základě veterinární indikace). 
 

Ovce, kozy Stáje musí být provedeny jako stáje s volným ustájením. 
Ovce a kozy musí mít během vegetačního období zajištěn 
přístup k pastvě. Nejsou-li trvale a v dostatečném rozsahu 
k dispozici plochy způsobilé k pastevnímu využití, musí být 
navíc k pastvě zajištěn celoročně využitelný venkovní 
výběh. 
V případě dojných ovcí a koz platí: 
Nejsou-li k dispozici pastevní plochy dostatečné k tomu, 
aby mohla být zajištěna vhodná opatření k omezení tlaku 
parazitů, nemusí být zvířatům pastva poskytnuta. 
Jsou-li zvířata rozdělena do skupin podle užitkovosti, je 
dostačující, je-li pastva poskytována jedné skupině; tato 
skupina přitom musí mít velikost odpovídající počtu skupin. 
Zvířatům, kterým není zajištěna pastva, musí být poskytnut 
celoroční venkovní výběh. Aby bylo možné poskytnout 
dostatečné pastevní plochy, musí být v blízkosti stáje 
zřízeny pastevní plochy na loukách a na orné půdě v rámci 
běžných osevních postupů a při odpovídající kvalitě půdy. 

 
 

 

Transporty zvířat Stres zvířat musí být co nejmenší 
a vzdálenosti transportu co nejkratší. Je třeba dávat 
přednost transportu jatečně upravených těl před 
transportem živých zvířat. 
Doba transportu smí být nanejvýš 4 hodiny a vzdálenost 
max. 200 km. Trvání transportu o délce větší než 4 hodiny 
je přípustné jen ve výjimečných případech na základě 
předchozího povolení svazem PRO-BIO, pokud mají 
zvířata během transportu zajištěno dostatečné napájení a 
delší klidový čas před porážkou. 

Stres zvířat musí být co nejmenší 
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 transportní plocha musí být opatřena podestýlkou 

 

Čistící prostředky Jsou uvedeny povolené čistící prostředky. K čištění je 
zakázáno používat formaldehyd. 

Listina povolených čistících přípravků v ŽV obsahuje 
formaldehyd 

Malé chovy U drůbeže a prasat v malých chovech může být 80 % 
krmiva nakoupeno, je-li počet zvířat chovaných v podniku 
nižší než 1000 nosnic (resp. odpovídající počet ostatních 
kategorií drůbeže), 30 prasnic nebo 60 prasat ve výkrmu a 
zároveň není překročena hranice v počtu zvířat v podniku, 
daná přípustným zatížením půdy. 
 

 

Krmiva z vlastní produkce, 
přikupování krmiv 

60 % krmiv pro přežvýkavce a koně a 50% pro všechny 
ostatní zvířata musí pocházet z vlastní nebo regionální 
produkce. Krmiva ze zahraničí jsou zakázána. Rybí 
moučka jako složka krmiva není povolena. 

Stanoveno pouze pro přežvýkavce a koně musí být nejméně  
50 % krmiv z vlastní produkce. Krmiva pro prasata a drůbež 
smějí být kompletně nakupována 

Siláž jako krmivo pro 
přežvýkavce 

Celoroční krmení siláží je zakázáno. V létě musí základní 
krmná dávka sestávat převážně ze zelená píce.  
Zákaz nulové pastvy. 

Není stanoveno 

Ochrana rostlin Použití mědi je omezeno na max. 3 kg (u chmele 4 kg) na 
hektar a rok. 
Nesmí být použity syntetické pyretroidy. Smí být použity 
pouze přírodní pyretriny z  Chrysan-themum 
cinerariaefolium. Je zakázáno použít Rotenon. 
Není povolen Spoinosad. 
Použití přípravků ochrany rostlin je přísně kontrolováno. 
Každoročně je vydáván seznam povolených přípravků. 
Na různých pozemcích jednoho podniku nesmí být 
současně pěstovány stejné druhy rostlin (dříve odrůdy), 
které se nacházejí na různém stupni přechodu na EZ. 
Výjimky: trvalé kultury, zelenina a okrasné rostliny, jsou-li 
souběžně pěstované plodiny očividně rozlišitelné, pícniny. 
Použití organických mulčovacích materiálů (posekaná 
tráva, sláma, příp. kůra apod.) má mít přednost. Technické 
mulčovací materiály (mulčovací fólie, textilie, papír) musí 
být používány střídmě, a je-li to možné, musí být 
recyklovány. 

Je možno použít max. 6 kg mědi (v jednotlivých letech může 
být povoleno i vyšší množství při zachování pětiletého 
průměru 6 kg) 
Syntetické pyretroidy mohou být použity  v ovocných kulturách 
zejména ve Středomoří, za dodržení stanovených podmínek a 
na zvláštní povolení. 
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Rostlinné materiály jako posekaná tráva, siláž/senáž a 
sláma smí být k mulčování použity jen tehdy, pocházejí-li 
z ekologické produkce. 
 
 
 

Osivo a sadba (z CMS –hybridů) Není povoleno osivo z CMS-hybridů Není stanoveno 

Povolené přísady; dusitan sodný  Je povoleno jen přírodní nasolování (Svaz PRO-BIO, 
Bioland, Demeter, GÄA nepovolují použití dusitanu 
sodného tzv. „rychlosoli“)  

Je povoleno 47  látek 
Je povoleno pro masné produkty použití dusitanu sodného (od 
prosince 2007) 

Enzymy / startovací kultury Enzymy a startovací kultury jsou povolovány pouze 
specificky na jednotlivé produkty  

Enzymy a startovací kultury jsou povoleny 

Zpracování živočišných 
produktů 

Jsou stanovena pravidla pro zpracování živočišných 
produktů včetně povolených přísad, pomocných a 
přídatných látek, postupů a obalových materiálů  

Zpracování živočišných produktů je stanoveno pouze 
s ohledem na pomocné a přídatné látky 

Pracovní postupy  Jsou vyjmenovány zakázané pracovní postupy (např. 
použití mikrovlnné trouby, GMO materiálů...) 
Je uveden seznam povolených pracovních postupů 

Není omezeno 

Balení Je vytvořen seznam doporučených obalových materiálů a 
obalů. (Obalové materiály musejí být šetrné k životnímu 
prostředí). 

Není stanoveno 

 


