alebo 10 dôvodov, prečo biopotraviny

NEČAKAJME, ŽE SVET ZMENIA POLITICI,
ZMEŇME HO SAMI. MOC SPOTREBITEĽA,
PROSTREDNÍCTVOM OBSAHU NÁKUPNÉHO
KOŠÍKA, JE OBROVSKÁ. — KÚPOU BIOPOTRAVÍN INVESTUJETE DO VLASTNÉHO ZDRAVIA, DOBRÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A PROSPERUJÚCEHO, ŽIVÉHO VIDIEKA.

„Bioprodukty a biopotraviny sú výnimočné tým, že prinášajú nové chute,
nové inšpirácie a dokazujú, o čo prichádzame u konvenčných výrobkov,
ktoré sú mnohokrát tak veľmi umelé. Preto ich čoraz viac ľudí vyhľadáva. – Napríklad zemiaky dopestované v ekologickom systéme majú vyšší
obsah sušiny ako konvenčné. Pásavku zemiakovú neničíme chemicky, ale
mechanicky, nehnojíme umelým dusíkom, preto je i náchylnosť na choroby
menšia a tým samozrejme je lepšia skladovateľnosť a chuť. Preto takto dopestované zemiaky sú zdravšie ako zemiaky konvenčné, ktoré boli hnojené
syntetickým dusíkom, minimálne 4 – 5x ošetrené chemicky proti chorobám
(mnohokrát ich spôsobuje hlavne vysoké hnojenie dusíkom) a škodcom, sú
mnohokrát vodnaté bez chuti a majú horšiu skladovateľnosť.“
Ing. Dušan Janovíček, zakladateľ Zväzu Ekotrend

Biozemiaky – pravá lahôdka
FOTO: Richard Medal

Ochrana ručne, mechanicky alebo biologicky
FOTO: Richard Medal
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Košík bioproduktov (AGRO Gajary a Sad Lívia)
FOTO: Klaudia Medalová

Aj na Slovensku sú už dostupné
produkty a potraviny z ekologického poľnohospodárstva, ktoré
si na celom svete získavajú čoraz
väčšiu popularitu vďaka vynikajúcej chuti a kvalite, ako aj ohľadu na životné prostredie. Reč je
o bioproduktoch (zelenina, mlieko, mäso…) a biopotravinách
(chlieb, syr, džem…).

1.
2.
3.
4.

výborná chuť
zdravie a vitalita
prirodzená trvanlivosť
bez syntetických látok a geneticky
modiﬁkovaných organizmov (GMO)
5. prirodzené pestovanie rastlín
6. prirodzený chov zvierat
7. podpora rozmanitosti rastlín, živočíchov a krajiny
8. dobré životné prostredie dnes aj
zajtra
9. žiadne skryté náklady
10. štátom garantovaná značka a prísna
kontrola z poľa až na pult predajne

Špaldové cestoviny BIO (Ekotrend Myjava)
FOTO: Tatiana Tóthová
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Na rozdiel od konvenčného (intenzívneho) poľnohospodárstva, ktorého cieľom je maximalizácia produkcie, ekologické poľnohospodárstvo je zamerané na produkciu kvalitných potravín. Zemiaky, mrkva a ďalšie produkty ekologického poľnohospodárstva obsahujú menej vody a viac aromatických látok a mikroprvkov v porovnaní s konvenčnými (bežnými), pretože rastú pomalšie a stihnú
ich do svojich tkanív uložiť (nie sú umelo „rýchlené“ prílišným hnojením). Vďaka tomu sú chutnejšie
– majú výraznú, charakteristickú chuť. Potvrdzujú to degustácie tzv. naslepo, a to predovšetkým
u zemiakov, zeleniny, mäsa a mliečnych výrobkov. Tiež divá zver dáva prednosť ekopoliam pred konvenčnými. Ekopoľnohospodári na celom svete slávia úspech so sloganom „Ochutnajte ten rozdiel!“.

Biojablčný pra-zdroj
Richard Medal

FOTO:

Usmiate „na zdravie“ so sladkasto-trpkastým biojablčným muštom,
ktorý vďačí svojej jedinečnej chuti jablkám z tradičných krajových
sort. Radi by ste ochutnali? Príďte
do Hostětína na tradičnú „Jablčnú
slávnosť“ v poslednú septembrovú
nedeľu…

Viete, že najlepší kuchári vo Veľkej Británii či v Nemecku varia
najradšej z biopotravín? Je to
práve vďaka ich vynikajúcej chuti. Biozelenina a ovocie sú aromatické a biomäso je krehké
a šťavnaté.

BIO-recepcia – hotel TATRA Trenčín
FOTO: Klaudia Medalová
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Produkty a potraviny z ekologického poľnohospodárstva sú prospešné pre zdravie. Štúdie preukázali, že v porovnaní s konvenčnými potravinami obsahujú napr. viac horčíka a železa, ako aj vitamínu C,
ktoré sú dôležité pre odolnosť proti ochoreniam zo stresu a proti poruchám srdcovej činnosti. Biopotraviny obsahujú tiež viac vlákniny a bioaktívnych látok, čím znižujú riziko vzniku civilizačných ochorení.
Vyššia je tiež biologická kvalita biopotravín („živé“ potraviny) – dajú nám viac vitality a pomáhajú zvyšovať
imunitu. Konzumácia biopotravín je zvlášť dôležitá pre tých najzraniteľnejších – deti, ktoré sú mnohonásobne viac ohrozené rizikami spojenými s konzumáciou zvyškov nebezpečných pesticídov a syntetických
hnojív v bežnom jedle. Ponúknime im preto bezpečné potraviny z ekologického poľnohospodárstva.

Základom biomlieka je mlieko
od dojníc, voľne sa pasúcich v čistej, zdravej prírode. U každej výrobnej šarže je jasne dokumentovaný pôvod spracovaného biomlieka
od konkrétnych českých ekofariem.
Prísnou evidenciou sa dosahuje
maximálna miera preukázateľnosti
pôvodu a tým dôveryhodnosť každej biopotraviny. Pri konzumácii
biomlieka máte istotu, že nemôže
dôjsť k zaťaženiu ľudského organizmu zvyškami agrochemikálií.

Biomlieko OLMA – Via Natur
FOTO: archív zväz PRO-BIO

Mrkva z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva
na farme Adamah neďaleko
Viedne. Biomrkva je bezpečná
z hľadiska obsahu dusičnanov
a pesticídov, a navyše obsahuje veľa betakaroténu.

Biomrkva – bezpečná aj pre bábätká
FOTO: Richard Medal
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Ak si kúpite bioprodukty ako zemiaky, zeleninu alebo ovocie, zďaleka vám „nezvädnú“ tak rýchlo, ako
sa to často stáva pri kúpe krásne vyzerajúcich „chemických“ potravín (napr. konvenčné jabĺčka sú približne 10 – 15-krát striekané pesticídmi, kým sú na strome, ale potom ešte aj počas skladovania sú chemicky ošetrované, aby dlhšie vydržali; iné konvenčné produkty môžu byť v procese „úpravy po zbere“
napr. ožarované). Lepšia skladovateľnosť sa týka predovšetkým zemiakov a zeleniny na uskladnenie, ktoré majú vyšší obsah škrobu a sušiny (v dôsledku nepoužívania dusíkatých hnojív je nižšia
väzobná kapacita na zadržanie vody), preto sa menej kazia.

Biozemiaky – to je rozdiel!
FOTO: Richard Medal

Nehnojené jabĺčka majú výraznú chuť
a dlho vydržia – aj bez pozberovej
úpravy syntetickými postrekmi, ako je
bežné pri dovozových jablkách z intenzívnych sadov.

V porovnaní s konvenčnými sú biozemiaky
chutnejšie a dlhšie vydržia. Obsahujú menej dusičnanov, zato o niečo viac vitamínu C. Tie na fotograﬁi pochádzajú z ekofarmy Knápkových pri Ústí nad Orlicí.

Ktoré si vyberieš?
Richard Medal

FOTO:
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Pri kúpe produktov z ekologického poľnohospodárstva máte záruku, že v procese pestovania rastlín neboli použité chemikálie. Výskumy preukázali podstatne nižší obsah reziduí pesticídov a nižší obsah dusičnanov v bioproduktoch v porovnaní s konvenčnými produktmi, predovšetkým
v zelenine a zemiakoch. Zvieratá v ekologických chovoch sú kŕmené bez používania mäsovokostných
múčok či stimulátorov rastu a preventívneho podávania antibiotík. — Rovnako aj pri vlastnej výrobe
biopotravín sa nepoužívajú potravinárske chemikálie, napr. konzervačné, farbiace a iné syntetické
prídavné látky ani neprirodzené postupy, ako napr. ožarovanie potravín. — V ekologickom poľnohospodárstve sa nesmú používať geneticky modiﬁkované organizmy (GMO).

Pozor na pesticídy FOTO: Juraj Rizman
Pre najmenšie deti predstavujú
pesticídy najväčšie riziko. Relatívne ku svojej hmotnosti totiž prijímajú do svojho organizmu niekoľkokrát
viac škodlivých látok, vrátane zvyškov
pesticídov. — Dnes už je vedecky dokázané, že pesticídy sú spoluzodpovedné za nárast množstva ochorení.

V obchodoch dnes ťažko kúpite chlieb bez syntetických
kypridiel, penidiel, emulgátorov, konzervačných, dochucovacích a prifarbovacích látok.
Existujú ale aj výnimky – ako
napríklad tento výborný chlebík
a pečivo z rodinnej pekárne Marienka v Trenčíne, ktoré obsahujú
len čerstvú celozrnnú BIO špaldovú, ražnú a pšeničnú múku,
kvasnice, tuk a soľ.

Chlieb a pečivo MARIENKA
FOTO: Richard Medal
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Ekofarmár hnojí pôdu maštaľným hnojom, kompostom alebo používa zelené hnojenie, či povolené vybrané prírodné hnojivá. Nepoužíva syntetické prostriedky proti škodcom, ale biologické
prostriedky ochrany. Povrchová alebo spodná voda sa tak nezaťažuje fosfátmi, pesticídmi alebo
herbicídmi. Ekologický poľnohospodár prispieva k dobrej kvalite pôdy; eliminuje problémy zasoľovania
v dôsledku nadmerného používania umelých hnojív a vhodnými technikami pestovania (zachovanie remízok, vyvážené osevné postupy, menej vstupov na pole) predchádza erózii .

Prirodzenosť je aj o pestrosti
FOTO: Daniel Lešinský

Vzájomne prospešné spolužitie jabloní so zeleninou a liečivými bylinkami
na ekofarme v južnom Tirolsku

Základom úspechu ekopestovateľa je
starostlivosť o pôdu. Vie to aj gazda
Paľo, ktorý zlepšuje štruktúru pôdy vo
svojej biozáhrade na lazoch pri Moravskom Lieskovom kompostom obohateným o dobre odležaný konský hnoj.
V biozáhrade platí zásada: Zdravá pôda
= zdravé rastliny.

Ako, keď nie chemicky? Predsa Bio-logicky!
FOTO: Richard Medal
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V ekologickom poľnohospodárstve sú zvieratá chované v prirodzených podmienkach podľa
svojich nárokov a potrieb, s dostatkom pohybu na čerstvom vzduchu a prirodzeným kŕmením a bez
závislosti na liekoch. Napríklad pre prežúvavce sa musí zabezpečiť možnosť pastvy a to v rozsahu minimálne 150 dní ročne. Ostatným druhom zvierat musí byť časť kŕmnej dávky poskytnutá v čerstvom
stave. Pri ustajnení zvierat sa dbá na dostatok čerstvého vzduchu, denného svetla a dostatočnú
plochu ležoviska s podstielkou. Zakázané je celoročné ustajňovanie hovädzieho dobytka priväzovaním a uplatňovanie klietkového spôsobu chovu s obmedzeným pohybom zvierat. V ekologickom
poľnohospodárstve je rutinné podávanie antibiotík zvieratám zakázané. Produkty zo zvierat, ktoré sú
chované s láskou a nie sú vystavené stresu, sú zdravšie ako akékoľvek iné.

Kozie kráľovstvo
Richard Medal

FOTO:

Kozy pána Františka Špatného – na ekofarme KOFA v Bílsku – sa majú ako kráľovné.
Uprostred kráľovstva je koruna hojnosti naplnená voňavým senom. …A z mlieka týchto blahobytne žijúcich kôz sa potom pod
rukami gazdinej rodí kráľovsky dobrý syr,
ktorý si nájde cestu až k hosťom hotela Intercontinental v Prahe.

FOTO:

Raňajky v tráve
archív Slobody zvierat

Prirodzený chov zvierat – to je aj normálna rodinná pohoda – v tomto prípade
mamy so synom.
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Ekologické poľnohospodárstvo je praktickým krokom k ochrane biodiverzity – biologickej rozmanitosti. Kým v konvenčnom poľnohospodárstve ide o dosiahnutie čo najvyšších výnosov pestovaním na veľkoplošných monokultúrach, ekofarmy sa podobajú na mozaiku, kde sa nachádzajú polia,
lúky, pasienky, sady, záhrady i remízky. Nepoužívanie pesticídov, hnojenie organickými hnojivami,
pestré osevné postupy, pestovanie medziplodín, zaraďovanie menej bežných druhov kultúrnych rastlín, voľba tradičných krajových odrôd, opatrenia krajinotvorby (medze, vetrolamy, remízky, jazierka) –
to všetko prispieva k zvyšovaniu biodiverzity. Štúdie preukázali zhruba 2x viac rastlinných druhov
na ekologických farmách v porovnaní s konvenčnými, ako aj väčší počet bezstavovcov, vtákov a vyššiu mikrobiálnu aktivitu pôdy.

Echinacea – liečivá kráska
FOTO: Tatiana Tóthová

Pestovanie liečivých bylín pri Rudníku
na Myjave. Okrem echinacei napríklad aj
majoránky, tymiánu, mäty, yzopu, medovky, žihľavy, repíka, či fenikelu… A z nich sa
vyrábajú výborné čajíky, samozrejme v kvalite BIO. Aj vďaka existencii Ekotrendu Myjava, s. r. o. si kraj na úpätí Bielych Karpát
stále zachováva svoju tradičnú tvár…

Cíbik chochlatý – vtáčí akrobat
FOTO: Jaroslav Velička, Čadca

Cíbik obýva vlhké lúky a polia, najmä v nížinách.
Ohrozujú ho úhyny mláďat pri kosbe, odvodňovanie lúk a tiež intenzívne používanie agrochemikálií, ktoré ničí bezstavovce – jeho potravu. Vo
väčšine štátov Európy stavy cíbika klesli v období 1970 – 1990 o 20 % až 50 %. Je chránený.
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Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje trvalo udržateľný systém, ktorý neberie z prírody viac
zdrojov, ako je možné prirodzeným spôsobom obnoviť. Jeho cieľom je vyprodukovať dostatok kvalitných potravín s ohľadom na zachovanie dobrého životného prostredia, rozvoj vidieka a cenovú prijateľnosť pre každého. Využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné technologické postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia. Do ekologického
poľnohospodárstva je potrebné menej energetických vstupov – pohonných hmôt a energií na výrobu syntetických hnojív a pesticídov. Ekologické poľnohospodárstvo je tiež dôležitým prostriedkom
k ochrane ovzdušia (podľa viacerých zdrojov sú CO2 emisie nižšie približne o polovicu v porovnaní
s intenzívnym poľnohospodárstvom) a vody.
Agrokruh – zelenina bez chémie a bez driny
FOTO: Vladislav Václavek
Agrokruh je modelový príklad ekologického
pestovania zeleniny: obmedzuje zhutňovanie pôdy, znižuje spotrebu energie a pritom
uľahčuje prácu pestovateľa. Agrokruh môže
byť poháňaný na elektrinu, koníkom, ale aj
energiou samotného pestovateľa. Na pedále šliape Ing. Ján Šlinský, vynálezca Agrokruhu – rodinná farma Brnov les v meandri
Malého Dunaja pri Hrubom Šúri.

Povozíme vás
Richard Medal

FOTO:

Manželia Radičovi sa odsťahovali z Ústí nad Labem kvôli zdravotných problémom svojich detí.
Bývalý štátny majetok prevzali v katastrofálnom
stave. Dnes sú z nich úspešní ekofarmári s krásnymi stádami kôz a kraviek a ponukou služieb
v eko-agroturistike. Deti sa zbavili zdravotných
problémov a teší ich život na farme – aj pomoc
pri výcviku jazdy na koni.
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Niekto by mohol povedať, že biopotraviny sú príliš drahé. To potraviny z konvenčného poľnohospodárstva sú „príliš“ (nespravodlivo) lacné, pretože do ich cien nie sú zahrnuté tzv. externality
– skryté náklady – súvisiace s negatívnym vplyvom na životné prostredie, vyľudňovanie vidieka
a zdravie ľudí. Platíme za to všetci vysokú daň v podobe drahej lekárskej starostlivosti, vysokej nezamestnanosti, znečisteného životného prostredia a vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov energie.
Keby konvenční poľnohospodári a spracovatelia boli zaťažení daňou za degradáciu životného prostredia, ukázalo by sa, že normálne je kupovať biopotraviny, a že konvenčné potraviny sú „luxus“. Kým
urobí v tomto smere nápravu štát, je na spotrebiteľoch, aby sme svojim nákupom dali jasne najavo,
ktorých poľnohospodárov a spracovateľov chceme podporiť.

Každý rok sa na svete vyrobí 2,5 milióna
ton pesticídov pričom ich existuje približne 5 000 rôznych druhov a ich zmesí. Ľudia priamo ohrození pesticídmi na živote
sú tí, čo s nimi pracujú na farmách – podľa údajov Svetového centra zdravia vo
Švajčiarsku sa za rok otrávi pesticídmi
2 000 000 ľudí, z toho 40 000 na následky otravy zomrie. Nepriamo sme účinkami
pesticídov v potravinách ohrození úplne
všetci.

Toxické pesticídy
archív Greenpeace

FOTO:

Z objektívnych príčin sú biopotraviny drahšie
ako konvenčné o cca 20 až 50%. Napriek tomu
je čoraz viac spotrebiteľov, ktorí ich uprednostňujú – predovšetkým mamičky malých detí. Biopotraviny sú zdravé a podporujú kvalitné životné
prostredie. Na fotograﬁi je vzorová BIO predajňa na výstave HARMONIE 2002 v Prahe.

Pre moje dieťa chcem len kvalitu BIO
FOTO: archív zväz PRO-BIO
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Trh s produktmi a potravinami z ekologického poľnohospodárstva je kontrolovaný na každom
kroku (pestovanie, spracovanie, distribúcia, dovoz…), takže pri kúpe certiﬁkovaných biopotravín máte
záruku, že vyhovujú nielen všetkým všeobecne platným slovenským hygienickým a potravinárskym
normám pre bežné potraviny, ale ešte aj mnohým dodatočným podmienkam, vyplývajúcim so Zákona o ekologickom poľnohospodárstve č. 421/2004 Z. z., ktorý platí spolu s Nariadením Rady (EHS)
č. 34/07 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Dodržiavanie zákonných predpisov kontroluje nezávislá inšpekčná a certiﬁkačná organizácia Naturalis SK, s. r. o., (naturalis@stonline.sk). Pri kúpe bioproduktu alebo biopotraviny máte záruku tej najvyššej kvality a môžete vysledovať jej pôvod
až k bioroľníkovi.

Podstatou kontroly v systéme ekologického poľnohospodárstva je kontrola produkčného systému, nie jeho
výstupov. Kvalitu potravín totiž nie je možné spoľahlivo zistiť rozbormi jednotlivých produktov. Preto jedinou
spoľahlivou zárukou nezávadnosti výsledných potravín
je kontrola dodržovania pravidiel pri pestovaní rastlín,
chove zvierat a spracovaní produktov na biopotraviny.

Kontrola na každom kroku
FOTO: archív CEA

Kto raz vyskúšal biopotraviny, väčšinou už iné ani nechce. Nájdu sa na Slovensku spracovatelia biopotravín
(napr. aj biodžemov, biokečupov a bioleča), aby sme
nemuseli kupovať tie zahraničné?

BIO – nová kvalita na slovenskom trhu
FOTO: Klaudia Medalová
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Ako spoznáte „pravé“
(certiﬁkované
a kontrolované)
bioprodukty
a biopotraviny?
Ústredným kontrolným a skúšobným
ústavom poľnohospodárskym oprávnená inšpekčná organizácia Naturalis SK,
s. r. o., vydáva na každý bioprodukt a biopotravinu certiﬁkát, ktorý je osvedčením
o kvalite BIO. Takéto bioprodukty a biopotraviny majú na obale uvedené nasledovné údaje:

BIO – značková kvalita
Klaudia Medalová

FOTO:

1. nápis „Produkt ekologického poľnohospodárstva“ alebo „Pochádza
z ekologického poľnohospodárstva“;
2. kód SK-02-BIO.
Slovenské bioprodukty a biopotraviny sa
označujú aj graﬁckým znakom Ekopoľnohospodárstvo, ktorý je uvedený v zákone
o ekologickom poľnohospodárstve. Tento
graﬁcký znak je zárukou, že bioprodukty
a biopotraviny boli kontrolované na každom kroku od producenta až k spotrebiteľovi.

Aj všetky bioprodukty a biopotraviny zo zahraničia musia byť označené
nápisom „Produkt ekologického poľnohospodárstva“ alebo „Pochádza z ekologického poľnohospodárstva“ a kódom príslušnej inšpekčnej organizácie.
Graﬁcký znak slovenských bioproduktov
a biopotravín

Graﬁcký znak českých bioproduktov a biopotravín
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Na zamyslenie
Nečakajme, že svet zmenia politici. Zmeňme ho sami.
Moc spotrebiteľa – prostredníctvom obsahu nákupného košíka – je obrovská. Nakupujme múdro. To
najlacnejšie nemusí byť vždy to najlepšie z hľadiska
zdravia nás a našich detí a z hľadiska dobrého životného prostredia.

My sme sa už rozhodli (bio-obchod ALBIO Praha)
FOTO: Richard Medal

Obsah nášho košíka rozhoduje o tom, ktorí farmári
a obchodníci prežijú, ako bude vyzerať krajina okolo
nás a tiež či náš organizmus posilníme bezpečnými,
vitálnymi potravinami alebo naopak zaťažíme „chemickým koktailom“…

Spotrebou bioproduktov a biopotravín podporujeme
> svoje zdravie > chov zvierat bez utrpenia > dobré
životné prostredie > prosperujúci, živý vidiek

V harmónii s prírodou
archív zväz PRO-BIO

FOTO:

Ľúbim ťa ako koňa! Boris Baláž, ekofarma Sklené
FOTO: archív CEA
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Brožúra a výstava BIO – NEBIO je spoločným dielom mnohých jednotlivcov a organizácií. Za pomoc – poskytnutie fotograﬁí a odbornú spoluprácu – ďakujeme všetkým, menovite:

Brožúru a výstavu „BIO – NEBIO:
ktoré si vyberieš?“ pripravilo
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín v rámci programu
„BIO“, zameraného na podporu
rozvoja ekologického poľnohospodárstva na Slovensku.“
Centrum
environmentálnych
aktivít je mimovládna, nezisková
organizácia (občianske združenie, založené v r. 1994), združujúca ľudí so záujmom o životné
prostredie, o zvyšovanie kvality
života v Trenčíne a o propagovanie a rozširovanie environmentálne únosného a zdravšieho spôsobu života.

Kontakt:
Centrum environmentálnych aktivít
(CEA)
adresa: Mierové námestie 29,
911 01 Trenčín
tel.: 032/6 400 400 alebo
e-mail: cea@changenet.sk
web: www.cea.sk
www.biospotrebitel.sk
www.biodoskol.sk
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Markéta Doubravská, Svaz PRO-BIO — Josef Dvořák, Liga ekologických
alternativ — Jiří Hejkrlík, PRO-BIO Liga — Juraj Hipš, o. z. Živica — Radomil Hradil, Camphill České Kopisty — Jozef Juršík, Zväz Naturalis —
Dušan Janovíček, Zväz Ekotrend — Rastislav Kolesár, Sloboda zvierat
— Ivan Kušnier, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
— Zuzana Lehocká, Výskumný ústav rastlinnej výroby — Daniel Lešinský, Priatelia Zeme-CEPA — Darina Manurová, FAIRTRADE Slovakia —
Katarína Neveďalová, Sad Lívia — Juraj Rizman, Greenpeace — Peter
Sabo, o. z. Živá Planéta — Sarah Schwirten, TransFair, Nemecko — Dušan Slávik, Správa CHKO Poľana — Jaroslav Svoboda, www.ekozahrady.
org — Silvia Szabóová, o. z. SOSNA Košice — Ján Šlinský, AGROKRUH
— Svetozár Šomšák, graﬁk — Jiří Urban, Svaz PRO-BIO — Vladislav
Václavek, Žilina — Tom Václavík, Svaz PRO-BIO — Jaroslav Velička,
Čadca — Miroslava Vohralíková, BIO Měsíčník pro trvale-udržitelný život
— Tereza Vrbová, BIO-NEBIO — Pavol Ziman, gazda z Členkovca.
www.uksup.sk
registrácia žiadateľov do ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV), legislatíva a superinšpekcia v oblasti EPV
www.naturalis.sk
inšpekčný a certiﬁkačný orgán, mapa ekofariem a spracovateľov, zoznamy
vydaných certiﬁkátov
www.ecotrend.sk
Zväz ekologického poľnohospodárstva, adresár členov, kalendár akcií, inzercia

BROŽÚRA „SÚ TAKÉ AKO MAJÚ BYŤ ALEBO 10 DÔVODOV, PREČO BIOPOTRAVINY“ VZNIKLA PRE PROJEKT BIOPOTRAVINY DO ŠKÔL, PODPORENÝ NADÁCIOU EKOPOLIS A SPOLUFINANCOVANÝ Z FINANČNÉHO MECHANIZMU EHP,
NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR.
VYDANIE BROŽÚRY BOLO FINANČNE PODPORENÉ Z DOTÁCIE MINISTERSTVA
PÔDOHOSPODÁRSTVA SR.
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