
Kongres na veletrhu BIOFACH 2020:

„Bio prospívá!“
Ekologické zemědělství prospívá – na mnoha úrovních:

chrání naši vodu, zlepšuje úrodnost půdy a zvyšuje biologi-
ckou rozmanitost, chrání klima, je holisticky zdravé a zajiš�uje
základní předpoklady pro život. Ekologické zemědělství,
výroba potravin a obchod přispívají ke společnému pros-
pěchu po celém světě. Když BIOFACH, přední světový veletrh
biopotravin, spojí mezinárodní ekologický sektor a zahájí
nový rok na výstavišti v Norimberku ve dnech 12. až 15. února
2020, bude tento sektor diskutovat o klíčových výzvách
budoucnosti a odpovědích a řešeních, které může podnikání
nabídnout způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Louise Luttikholtová, výkonná ředitelka IFOAM, nepochybu-
je: „Ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a obchodníci podporují
udržitelnost na mnoha úrovních. V mnoha zemích po celém
světě se způsoby podnikání šetrné k životnímu prostředí řídí přís-
nými právními předpisy. Pozitivní vliv těchto postupů však daleko
přesahuje značku shody inspekčního orgánu pro životní prostředí
nebo ekologické osvědčení. Metody ekologického zemědělství
poskytují inspiraci milionům – od zemědělců až po spotřebitele –
a celé regiony, aby spolupracovaly na dosažení udržitelné
budoucnosti, v níž budou moci naše vnoučata žít. Rostoucí počet
zemědělců přechází na ekologické zemědělství a stále více lidí si
vybírá bioprodukty. Ale pro ekologické odvětví znamená „organic-
ké“ více než jen pozitivní ekonomický rozvoj. Nakonec se jedná
o to, že chceme ukázat naše prostředí, vodu, půdu, biologickou
rozmanitost, podnebí a pěstitelský respekt, který si zaslouží. To
chceme zdůraznit jako hlavní téma kongresu BIOFACH 2020. “

Vědecké studie ukazují, že ekologický přístup již nabízí řešení
klíčových výzev budoucnosti. To bylo nedávno potvrzeno
v největší světové přehledové studii Thünenova institutu, federál-
ní výzkumný ústav v Německu, který dospěl k následujícím
závěrům:

• Ekologické zemědělství chrání vodu: Ekologické zeměděl-
ství snižuje přívod dusíku o mediánu 28 procent. V 71 procen-
tech případů vedlo ekologické zemědělství účinněji k vypouštění
kritických látek (dusík, pesticidy).

• Ekologické zemědělství udržuje úrodnou půdu a vytváří
novou úrodnou půdu. Úrodnost půdy těží z ekologického
zemědělství. Hojnost populací žížal je o 78 procent vyšší a bio-
masa o 94 procent vyšší.

• Ekologické zemědělství podporuje biologickou rozmani-
tost: Ekologické zemědělství má pozitivní vliv na biologickou roz-
manitost. Celkově mají organicky obhospodařované půdy o 34
procent více biodiverzity. Počet druhů rostlin na orné půdě je
v ekologickém hospodaření až o 95 procent vyšší. U ptáků byl
nárůst polních druhů 35 procent.

• Ekologické zemědělství podporuje boj proti změně kli-
matu: Organicky obhospodařované půdy mají v průměru o 10
procent vyšší obsah organického uhlíku a vyšší roční sekvestraci
uhlíku – 256 kg C / ha.

• Ekologické zemědělství chrání zdraví: Ekologické
zemědělství zajiš�uje, že škodlivé látky jsou drženy mimo
přirozené systémy a nepřicházejí k lidem. Při zpracování biopot-
ravin se nepoužívají žádné škodlivé přísady. A zákazníci, kteří
se obracejí k biopotravinám, mají také tendenci preferovat čer-
stvě připravená jídla před běžnými jídly a také jíst méně masa.

• Ekologické zemědělství vytváří příjem pro celé rodiny:
Ekologické zemědělství poskytuje spolehlivý zdroj příjmů pro lidi ve
venkovských oblastech. To podporuje venkovské oblasti a ome-
zuje odliv do měst.

Ekologické zemědělství tak hraje ústřední roli v udržitel-
ném rozvoji.

Každý rok je hlavní téma kongresu pro BIOFACH určeno mezi-
národním patronem BIOFACHu, IFOAM – Organics International,
(Německá federace výrobců biopotravin, BÖLW); a přední svě-
tový veletrh biopotravin.                                       biofach.de
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