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Dal‰í zdroje informací o ekologickém zemûdûlství

 www.pro-bio.cz – Svaz ekologických
zemědělců PRO-BIO – informace z oblasti
ekologického zemědělství a biopotravin, adresář ekozemědělců, kalendář akcí, inzerce,
nabídka literatury, knihovna on-line, tiskové
zprávy a další.
 www.kez.cz – KEZ o.p.s., Kontrola ekologického zemědělství – organizace, která
zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu
a certifikaci v systému ekologického zemědělství. Přehledy, statistiky, pseudobiopotraviny a další.
 www.env.cz – Ministerstvo životního prostředí ČR
 www.mze.cz – Ministerstvo zemědělství ČR
 www.uzpi.cz – Ústav zemědělských a potravinářských informací
 www.eceat.cz – Evropské centrum pro
ekoagroturistiku
 www.biopotraviny.cz – Klub přátel biofarem
 http://lea.ecn.cz/ – Liga ekologických alternativ
 www.pro-bio.cz/bioliga – Informační
centrum PRO-BIO Ligy na ochranu spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství
 www.camphill.cz – Internetové stránky,
které se zabývají možnostmi života mentálně postižených na ekofarmách
 www.ochranazvirat.cz – Nadace na
ochranu zvířaté informuje veřejnost o problémech z oblasti ochrany zvířat, také
ve vztahu k EZ
 www.volny.cz/milan42/bio.htm – BIO
Měsíčník - tiskovina s tematikoou ekologického zemědělství a trvale udržitelného
života
 www.biohovezi.cz – informace o bio hovězím mase
 www.bioland.de – německý svaz ekologických zemědělců
 www.ifoam.org – IFOAM – International
federation of organic agriculture movements – mezinárodní asociace ekologického zemědělství
 www.fibl.org – Forschungsinstitut für biologischen Landbau – výzkumný ústav pro
ekologické zemědělství (FIBL)
 www.soel.de – Německá nadace ekologického zemědělství, literatura, evropské
a světové statistiky
 www.oekolandbau.de – Německý spolkový program EZ

Příklady dosud vydané literatury
z oboru (vztahující se k prvnímu dílu této
učebnice) v českém jazyce
 Bulletin ekologického zemědělství, č. 15,
téma: Plevele – Škeřík, J. a kol., vydal
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
1999, 15 stran – praktický rádce v regulaci
plevelů.
 Bulletin ekologické zemědělství, č. 16, téma: Co je a co není bio? – kolektiv autorů, vydal PRO-BIO Svaz ekologických
zemědělců 2000, 54 stran – základní informace o ekologickém zemědělství a biopotravinách.
 Bulletin ekologického zemědělství, č. 17,
téma: Netradiční plodiny – kolektiv autorů, vydal PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 2000, 16 stran – praktický rádce
pro pěstování netradičních plodin (např.
pohanky, špaldy, cizrny, prosa).
 Bulletin ekologického zemědělství č. 18,
téma: Brambory – Dostálek, P. a kol., vydal PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 2000, 25 stran – praktický rádce pro
ekologické pěstitele brambor.
 Bulletin ekologického zemědělství, č. 23,
téma: Ekologické pěstování jabloní
a tržní produkce biojablek – Plíšek, B.,
vydal PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 2001, 66 stran – odborná publikace
o ekologickém pěstování jabloní.
 Bulletin ekologického zemědělství, č. 24,
téma: Bioakademie 2002, Biodiverzita
a ekologické zemědělství – Šarapatka, B.
a kolektiv autorů, vydal PRO-BIO Svaz
ekologických zemědělců 2002, 15 stran –
výtah důležitých témat z Bioakademie
2002 a rozpracovaná témata: EZ a biodiverzita a EZ a OŽP.
 Česká biokuchařka – Michalová, A.
a kol., vydavatel Fontána ve spolupráci
s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců 2001, 176 stran – recepty a pokrmy
ze špaldy, pohanky, prosa, cizrny a celozrnné mouky.
 České biopotraviny – Moudrý, J. a kol.,
vydala nadace FOA a Ministerstvo zemědělství ČR 1994, 96 stran – ekologické zemědělství a kvalita potravin.
 Česká biozahrada – Hradil, R. a kol., vydavatel Fontána ve spolupráci s PRO-BIO
Svazem ekologických zemědělců 2000,
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184 stran – barevná ilustrovaná publikace,
praktický rádce pro ekologickou zahradu.
Decennium aneb 10 let svazu PRO-BIO
a ekologického zemědělství v ČR – kolektiv autorů, vydal PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 2000, 150 stran – historie a vývoj ekologického zemědělství v ČR.
Ekologické vinohradnictví – Sedlo, J.,
vydalo Ministerstvo zemědělství ČR 1994,
175 stran – metodika ekologického vinohradnictví.
Ekologické zemědělství – Petr, J., Dlouhý,
J. a kol., vydalo zemědělské nakladatelství
Brázda 1992, 290 stran – podrobná publikace o ekologickém zemědělství.
Ekologické zemědělství v mikroregionu
Jeseníky – Šarapatka, B., Čížková, S.,
Suchánek, B., vydala Univerzita Palackého
v Olomouci ve spolupráci s PRO-BIO
Svazem ekologických zemědělců 2001, 83
stran – ekologické zemědělství, jeho vývoj
stav a možnosti rozvoje v oblasti mikroregionu Jeseníky.
Ekologické zemědělství v praxi –
Neuerburg, W., Padel, S. a kol. českých
autorů, vydala Nadace pro organické zemědělství FOA a MZe ČR 1994, 470 stran
– přechod na ekologický způsob hospodaření, pěstování rostlin a chov zvířat, ekonomika podniku a odbyt.
Kvalita a degradace půdy – Šarapatka,
B., Dlapa, P., Bedrna, Z., vydalo VUP
Olomouc 2002, 236 stran – monografie
popisuje hlavní faktory ovlivňující kvalitu
půdy a možnosti jejího zlepšení.
Křížem krážem českým Bio světem –
vydalo MZe ČR ve spolupráci se Svazem
PRO-BIO 2003, 15 stran – průvodce světem ekologického zemědělství a biopotravin v ČR.

 Manuál pro prodejce biopotravin –
Hradil, R. a kolektiv, vydal Svaz PRO-BIO
2001, 40 stran – informace o specifikách
biopotravin, argumenty, legislativa a další.
 Nechemická ochrana rostlin – Zídek, T.
a kol., vydalo MZe ČR 1992, 100 stran –
rádce pro ekologickou prevenci a ochranu
rostlin před škůdci a chorobami.
 Ošetřování a využití hnoje – Brener, A.,
vydal Agrospoj Praha 1994, 47 stran –
zásady správného ošetřování a využívání
hnoje.
 Poradenské listy PRO-BIO – téma:
Ekologická produkce faremního kompostu – Hejátková, K, vydáno jako příloha
BIO měsíčníku pro trvale udržitelný život
2002, 12 stran.
 Poradenské listy PRO-BIO – téma:
Ekologická produkce měsíčku lékařského pro bioosivo – Pirner, J., vydáno jako
příloha BIO měsíčníku pro trvale udržitelný život 2002, 2 strany.
 Poradenské listy PRO-BIO – téma:
Ekologické produkce ovoce mírného
pásma část 1 – Plíšek, B., vydáno jako
příloha BIO měsíčníku pro trvale udržitelný život 2002, 8 stran – tržní ekonomika,
produkce a marketing bioovoce – jádroviny, třešně a višně.
 Poradenské listy PRO-BIO – téma:
Ekologické produkce ovoce mírného
pásma část 2 – Plíšek, B., vydáno jako
příloha BIO měsíčníku pro trvale udržitelný život 2002, 6 stran – slivoně, broskvoně, meruňky, jahody, maliník, ostružiník,
rybízy, angrešty.
 Poradenské listy PRO-BIO – Metodika
pěstování cizrny – Gáborčík, N.,2002,
2 strany.
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 Poradenské listy PRO-BIO – téma:
Pohanka, špalda a proso v ekologickém
zemědělství – Škeřík, J. a Michalová, A.,
vydáno jako příloha BIO měsíčníku pro
trvale udržitelný život 2002, 12 stran.
 Poradenské listy PRO-BIO – téma:
Pohanka, špalda a proso v ekologickém
zemědělství – Škeřík, J. a Michalová, A.,
vydáno jako příloha BIO měsíčníku pro
trvale udržitelný život 2002, 12 stran.
 Poradenské listy PRO-BIO – téma:
Volné sběry plodů a bylin a jejich využití jako bioproduktů – Michalová, A.
a kol., vydáno jako příloha BIO měsíčníku
pro trvale udržitelný život 2002, 8 stran.
 Prostředky biologické a biotechnické
ochrany rostlin – Hluchý, M. a kol.,vydalo Ministerstvo zemědělství ČR a Biocont
Laboratory, s.r.o. 1994, 51 stran – popis
biologických a biotechnických metod regulace škodlivých činitelů, které je možné
využívat v EZ.
 Půdoznalství pro ekozemědělce –
Pokorný E., Šarapatka, B. ÚZPI Praha
2003 (v tisku) – publikace podává základní
informace z oboru půdoznalství se zaměřením na EZ vč. přístupů k rozborům půd.

 Ročenka organického zemědělství –
vydala Nadace pro organické zemědělství
FOA 1993, 150 stran – publikace popisuje
negativa konvenčního a integrovaného zemědělství, zdůvodňuje vznik EZ.
 Zahrádka bez chemie? – Kalabus, J.
a kol., vydalo Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody 1995, 101 stran – metodika pro zahrádkáře.
 Zákon č.242/2000 Sb. o ekologickém
zemědělství s prováděcími vyhláškami
a s komentářem – vydalo MZe ČR 2001,
78 stran.
 Zpravodaj KEZ o.p.s. , téma: kontrola
a osvědčování v ekologickém zemědělství
– Rozsypal R., Gábová K., vydalo KEZ
o.p.s. 2001, 26 stran.
 Zpravodaj KEZ o.p.s. , téma: ekologické
zemědělství, genové technologie a GMO
– Rozsypal R., vydalo KEZ o.p.s. 2002,
18 stran.
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Slovník používaných pojmů a cizích slov
cizí slovo

vysvětlení

abundance

množství jedinců téhož
druhu na jednotku plochy
nebo objemu

adhezivum

látka zvyšující přilnavost

aerace půdy

provzdušnění půdy

alelopatie

negativní vztah mezi
populacemi rostlin, z nichž
jedna vylučuje toxické látka, které omezují růst
a vývin rostlin jiného druhu

anemofilní

větromilné, opylování
se děje přenášením pylu
větrem

antropozofie

nábožensko-filozofická
nauka a praxe vyjádřená
v díle R. Steinera. Vznikla
z teozofie, je spojena se
západní předkřesťanskou
i křesťanskou tradicí a více
zaměřena na praktický
život. Chápána jako
moudrost o člověku

apomiktické
rozmnožování

jeden ze způsobů nepohlavního rozmnožování

asociace

vymezený typ rostlinného
společenstva s charakteristickými floristickými
prvky

bioagens
biocidy

biodiverzita

aktivní látka rostlinného
nebo živočišného původu

biomasa

hmota jedinců, populací
nebo celé biocenózy na určité ploše nebo v prostoru

biotop

BSE

CCC
certifikace
DDT

exploatace

využívání např. přírodních
zdrojů

extrakt

výtažek

extruze

proces přípravy potravin či
krmiv v extrudérech, při
kterém mění suroviny
strukturu na základě tepelného a mechanického působení

fauna

zvířena, souhrn živočišných
druhů obývajících určité
území

feromonové lapáky

druh, jehož populace vyvářejí ve fytocenózách velké
kolonie s vysokou denzitou, pokryvností a vzrůstem; má řídící význam pro
strukturu a funkci celého
ekosystému

lapáky hmyzu založené na
přitažlivosti feromonů, vylučovaných pohlavními
orgány samic

fixace dusíku

biologický proces, při kterém mikroorganismy poutají molekulární dusík ze
vzduchu a mění ho na sloučeniny svého těla.

klidové stádium ve vývoji
nebo životním cyklu organismu

flóra

květena, rostlinstvo, souhrn
rostlinných druhů na vymezeném území

fungicidy

látky ochrany rostlin používané proti houbovým
chorobám

fytofág

živočich konzumující
kterýkoli druh rostlinné
hmoty

fytosanitární
působení

působení pro ochranu zdraví rostlin

fytotechnika

pěstování rostlin

genetický materiál

obsahuje funkční jednotky
dědičnosti

geofyt

rostliny se zásobními orgány, které přetrvávají nepříznivé období v půdě ve formě oddénků, hlíz, cibulek,
kořenových pupenů nebo
mycelií

GMO

geneticky modifikovaný
organismus, jehož dědičný materiál byl změněn
genetickou modifikací

hemikryptofyt

rostlina která má pupeny
v době vegetačního klidu
uloženy těsně nad zemí

herbivor

živočich živící se výhradně
zelenými rostlinami
(býložravec)

snížení kvality půdy

dekompozice

rozpad a rozklad rostlinných i živočišných těl
a materiálů, odumřelých
všude v přírodě

dioxiny

prudce jedovaté vedlejší
produkty vznikající při
výrobě pesticidů

diverzita

rozmanitost, obecně bohatost a množství složek v jakémkoli souboru; druhová
rozmanitost, jeden ze znaků
biocenózy zahrnující počet
druhů a jejich početní zastoupení

dominanta

dormance

druhová diverzita

druhová rozmanitost; jeden
ze znaků biocenózy, zahrnující počet druhů a jejich
početní zastoupení

edafon

soubor všech organismů žijících v půdě, zahrnuje
rostlinnou i živočišnou
složku

ekosystém

jednota živé biocenózy a
jejího neživého prostředí,
tvořící dynamický rovnovážný ekologický systém.
Zahrnuje stanoviště, producenty, konzumenty a dekompozitory

rozmanitost, různorodost
biotických složek systému
český výraz pro biologicko-dynamické zemědělství

výpar; přechod látky ze
skupenství tekutého do skupenství plynného

degradace půd

látky potlačující
nebo hubící organismy;
usmrcující prostředek

biodynamika

evaporace

metylmetan, již zakázaný
insekticid

emise

exhaláty, znečišťující látky
unikající nebo vypouštěné
do vzduchu

entomofilní

rostliny opylované hmyzem

environmentální

(z angl. environment =
okolí, prostředí), týkající se
životního prostředí

bovinní spongiformní encefalopatie; nemoc šílených
krav

eroze půdy

rozrušování půdy např. vodou nebo větrem a její
odnos na jiná místa

chlorcholinchlorid; regulátor růstu rostlin

eutrofizace

stanoviště, místo, v němž
žije společenstvo organis
mů, biocenóza. Je charakterizován podmínkami
podnebí, půdními i vlivy
okolních organismů

ověřování a potvrzování
p-dichlordifenyltrichlor

nadměrný přísun minerálních živin, zejména N a P
do vodních ekosystémů,
způsobuje rozvoj "vodního
květu"
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heterotrofní

humifikace

organismy, které tráví, zažívají nebo rozkládají pouze
přejaté organické látky a ze
získaných složek budují
vlastní tělo
proces, při kterém se z hu
musotvorného materiálu
tvoří humifikační meziprodukty a z nich potom
za účasti mikroorganismů
humus

močovina

diamid kyseliny uhličité
CO(NH2); obsahuje 46% N,
nejkoncentrovanější dusíkaté pevné hnojivo

recyklace

návrat látek znovu do oběhu

reziduum

zbytek škodlivých látek
v organismech i v prostředí

monokultura

nepřetržité, po více let opakované pěstování téže plodiny na stejném pozemku

rezilience

pružnost ekosystému,
schopnost systému se po
vychýlení vracet do původního stavu

mortalita

úmrtnost, počet jedinců
uhynulých v populaci za
určitou dobu

rezistence

schopnost systému odolávat
vychýlení z původního stavu, popřípadě udržet vychýlení v přijatelném rozmezí;
odolnost

rhizosféra

část půdy přiléhající ke kořenům se značnou biologickou aktivitou, v širším
smyslu též hustě prokořeněná vrstva půdy

samizdat

knihy, časopisy a jiné zdroje
informací vydávané ilegálně
v době komunistického
režimu

saprofyt

heterotrofní organismus
čerpající anorganické látky
z rozložené nebo odumřelé
organické hmoty rostlin
i živočichů

signifikantní

statisticky významný

skleníkový efekt

oteplování zemské atmosféry vlivem rostoucího množství oxidu uhličitého
a jiných plynů, v zemědělství: ve sklenících sklo propouští sluneční paprsky a
zadržuje odražené dlouhovlnné záření a tím se prostor
otepluje

spermiogram

výsledek komplexního
standardizovaného testu
kvality semene

sukcese

zákonitý proces nahrazování jedné biocenózy druhou
až do konečného společenstva - klimaxu

svaz (bot.)

vyšší kategorie rostlinných
společenstev než asociace

synergismus

kladný vzájemný vztah
dvou druhů organismů, kdy
oba druhy mají ze vztahu
prospěch; opak antagonismu

terestrický

suchozemský

termoterapie

léčba teplem

toxin

jed, fytotoxin – jedovatá
látka produkovaná rostlinou

welfare

zde: pohoda hospodářských
zvířat

hydrofyt

obnovovací pletiva a orgány přetrvávající nepříznivé
období ponořené ve vodě

mykorrhiza

nezbytné symbiotické soužití hub s kořeny vyšších
rostlin

hydrolyzát

výsledná látka vzniklá hydrolýzou, působením vody
na látky schopné s ní
reagovat

mykotoxin

toxin produkovaný houbami

nekrofágní živočich

živící se odumřelými těly
jiných živočichů

imobilizace

znehybnění, vázání (např.
v koloběhu prvků), opak je
mobilizace

nekróza

místní odumření tkáně vlivem různých škodlivých
činitelů

infiltrace vody

pronikání srážkové a povrchové vody do půdy a její
prosakování

oligosacharidy

cukry, obsahující dvě až
čtyři molekuly monosacharidů

insekticidy

látky používané k hubení
hmyzích škůdců

parazitoid

živočišný parazit, který
nakonec způsobí smrt
hostitele

integrované
zemědělství

moderní systém hospodaření s omezením (ale ne s vyloučením) používání synte
tických pesticidů

patogen

škodlivý (choroboplodný)
činitel (organismus)

interspecifická
odrůda

mezidruhová odrůda. Odrůdy vzniklé křížením více
druhů, ve vinohradnictví
z důvodu odolnosti proti
chorobám

inulin

polysacharid, rezervní látka
mnohých hlíznatých a oddenkových rostlin

koloidy

kontaminace

konverze

přeměna; v EZ s tento výraz používá pro přechod
z konvenčního na ekologický způsob hospodaření

konzumenti

organismy, jimž slouží za
potravu pouze organické
látky vytvořené jinými organismy. Primární se živí
rostlinnou potravou, sekundární, terciární a další pak
živočišnou

leguminózy

low-input odrůdy

planofilní

horizontální postavení
listové čepele k povrchu
půdy. Další typ je erektofilní = až vertikálně postavený list

PCB

zkratka pro polychlorované
bifenyly

pesticidy

látky používané člověkem
na potlačení nebo vyhubení
nežádoucích organismů, dělí se na: akaricidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy aj.

v pedologii částice zeminy
s s průměrem 0,1 µm až
1 nm a s velkým aktivním
povrchem
znečištění vzduchu, půdy,
vody, potravin a dalších
materiálů toxickými nebo
infekčními látkami

starší botanický název pro
bobovité (motýlokvěté, vikvovité) rostliny mající jako plod lusk, luskoviny
odrůdy vyšlechtěné pro dostatečný výnos při nízkých
vstupech (hnojení, ošetření
proti škodlivým organismům)
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polutant

látka znečišťující životní
prostředí

polypetidy

látky vzniklé polykondenzací několika aminokyselin

polysulfid

anorganická sloučenina síry
s kovem, v níž je obsah síry vyšší, než odpovídá mocenství kovu

populace

soubor všech jedinců téhož
druhu; předpokládá se
u nich vzájemná výměna
genetických informací

postemergentní

agrotechnický zásah použitý po vyklíčení plevelů

predátoři

obecně dravci, živočichové
živící se dravým způsobem

preemergentní

agrotechnický zásah použitý před vyklíčením plevelů

primární infekce

prvotní nákaza
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