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PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMÌDÌLSTVÍ

Již více než dvanáct let se Hnutí DUHA snaží svou èinností 
pøispìt nejen ke zlepšení stavu životního prostøedí, ale i ke 
zmìnì pøístupu spoleènosti k ekologickým otázkám. 
Metody jeho práce sahají od jednání s úøedníky a politiky, 
pøes legislativní návrhy, informování a zapojování veøej-
nosti, pùsobení na prùmysl, výzkum a právní kroky až po 
spolupráci s obcemi. V národní kanceláøi pùsobí asi 30 
zamìstnancù a øada dobrovolných spolupracovníkù. V rùz-
ných  mìstech po celé republice pracuje kolem 15 místních 
skupin. Hnutí DUHA je èeským zástupcem Friends of the 
Earth International, nejvìtšího svìtového sdružení ekolo-
gických organizací.

Hnutí DUHA propaguje biopotraviny
- vydáváme Olomoucký BIO-zpravodaj
- informujeme o ekozemìdìlství a biopotravinách
- poskytujeme putovní výstavu o biozemìdìlství
- snažíme se budovat pøímé vztahy mezi ekozemìdìlci      

a spotøebiteli
- poøádáme exkurze na ekologické farmy
- snažíme se o rozšíøení sortimentu biopotravin v obcho-

dech
- jednáme se zpracovateli o možnosti použití biopotravin
- vytvoøili jsme Bioklub, ve kterém rádi uvítáme i Vás

Jak, když ne chemicky?
pøece

 - LOGICKY!BIO

Kompostovat lze témìø všechny organické materiály, 
záleží jen na jejich pomìru, dostatku vzduchu a vláhy.
Míchejte strukturní, sušší a døevitý materiál se zelenou 
hmotou, kuchyòskými odpady apod., pøípadnì pro-
vlhèete kompost moèùvkou nebo kopøivovým 
zákvasem.
Používejte jen vyzrálý kompost, vyhýbejte se èerstvé-
mu hnoji - jinak budete mít problémy se škùdci a cho-
robami.
Nejen hoøèice je vhodná na zelené hnojení! Zkuste 
tøeba pohanku, svazenku, pelušku, bob, oves, vikev 
nebo žito. Brukvovitým rostlinám se radìji vyhýbejte.
Pokud máte nadbytek trávy, zkuste ji využít k nastý-
lání. Obzvláš� koš�áloviny Vám budou za pokrývku 
mulèe vdìèné!
Smíšené kultury jsou balzámem pro pùdu a také rostli-
nám nìkteøí sousedé vyloženì svìdèí. Zkuste pìstovat 
støídavì tøeba øádky mrkve a cibule.
Vdìèným lákadlem pro užiteèný hmyz je kopr. Staèí se 
na podzim projít po zahradì se suchými stvoly se 
semeny a obèas na nì poklepat. Pøíští rok bude kopru 
všude plno.
Staèí dát na sebe pár kamenù a kde se vzaly, tu se 
vzaly, už se na nich vyhøívají ještìrky.
Až si budete chtít vypìstovat  vlastní osivo, vyzkoušej-
te to tøeba u mrkve. Nebudete se staèit divit, jak krásnì 
kvete a co ji obletuje hmyzích nápadníkù...
Ovoce nejsou jen jablka! Svùj jídelníèek i zahradu si 
mùžete zpestøit tøeba mišpulemi, kdoulemi, døínkami, 
hložinkami, morušemi nebo rakytníkem.
Chcete vyzkoušet nìco nového? Co tøeba výsevy podle 
Mìsíce, homeopatické preparáty nebo metodu koope-
race s pøírodou. 
A nezapomeòte, že koupí biopotravin mùžete nejen 
prospìt vlastnímu zdraví, ale     
i podpoøit ekologické sna-
žení našich biozemì-
dìlcù. Certifikované 
biopotraviny poznáte 
podle zelenì pruho-
vané „biozebry“:

Tipy pro Vaši biozahradu

o informaèní materiály Hnutí DUHA s tématikou

               ° energetika            ° biozemìdìlství

               ° obnova lesù         ° odpady

   o ukázkové èíslo spoleèensko-ekologického mìsíèníku 

    Sedmá generace

   podpoøit èinnost Hnutí DUHA finanènì

   zapojit se do èinnosti Hnutí DUHA        

Mám zájem:

Pokud vás tento leták zaujal, obra�te se na kanceláø 

Hnutí DUHA Olomouc

bohatá úroda zdravé zeleniny

stromy obsypané krásnými plody

zahrada plná rozmanitých pomocníkù

svìží zeleò i veselé kvìty

práce bez chemických postøikù

soulad s pøírodou

radost ze všeho živého
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Návratka:



posílejte mi prosím Biozpravodaj (uhradím poštovné)

mám zájem úèastnit se exkurzí na ekologické farmy

nabízím pomoc s šíøením informaèních materiálù

mám zájem úèastnit se pøednášek o ekologickém 
zemìdìlství

pomohu s uspoøádáním putovní výstavy Hnutí DUHA 
o ekologickém zemìdìlství

Mám zájem zapojit se do programu biopotraviny:

jméno: 

adresa: 

telefon, e-mail: 

Pilíø první: úrodná pùda
Pùdní úrodnost vzniká èinností živých organismù: 

bakterií, hub, øas, roztoèù, chvostoskokù, mnohonožek, 
žížal atd. Tyto organismy potøebují jako potravu orga-
nickou hmotu. Tu jim dodáváme prostøednictvím 
kompostu a zeleného hnojení. Mùžeme také kompos-
tovat plošnì a využívat nastýlku. Tím pùdu ochráníme 
pøed vyschnutím - kromì potravy potøebuje pùdní 
živìna také vlhkost. V biozahradì platí zásada: 
nehnojíme rostliny, ale pùdu! Pøitom se vyhýbáme 
èerstvému hnoji, který má stejné úèinky na rostliny 
jako prùmyslové dusíkaté hnojivo.

Dbáme na støídání plodin. Pìstováním stejných 
nebo pøíbuzných rostlin po sobì bychom vyvolali 
únavu pùdy. Pamatujeme na starou a osvìdèenou 
zásadu ekozemìdìlcù: 

Zdravá pùda = zdravé rostliny

Pilíø druhý: vyvážený ekosystém
V regulaci nežádoucích obyvatel zahrady na únos-

nou mez nám mùže pøispìchat na pomoc øada 
malièkých i vìtších pøátel. Každý z nich však potøebuje 
kromì potravy i úkryt, pøípadnì i místo k vychování 
potomstva, nebo také zimovištì. Mezi naše pomocníky 
patøí zpìvné ptactvo (budky), ježci a rejskové (hromada 
klestí a listí), ještìrky (kamení), žáby (stinná místa, 
tùòka), slepýši, støevlíci a drabèíci (tráva, prkna, trouch-
nivé døevo), pavouci, škvoøi (domeèky pro škvory), 

pestøenky (kvetoucí rostliny), slunéèka, zlato-
oèky, parazitické vosièky atd.

Èím víc rùzných biotopù (hromada 
kamení, tùòka, divoký kout...) na zahradì 
vytvoøíme a èím více druhù rostlin tam poroste, 
tím více se zde zabydlí rùzných živoèichù. Na 
ekozahradì by mìlo poøád nìco kvést! Nejen 
pro potìchu oka, ale i pro hmyz živící se pylem    
a nektarem. Využíváme smíšené kultury a i mezi 
zeleninu vysadíme tu a tam nìjakou kvìtinu.

Jenom v nouzi mùžeme použít nìjaký 
ekologický pøípravek nebo si vyrobit výluh          
z aromatických bylin pro odpuzení škùdcù. 
Vìtšinou se však obejdeme bez boje. A práce na 
zahradì nás pak bude o to víc tìšit!

Biozahrada se obejde bez umìlých 
hnojiv i syntetických pesticidù. Tyto agro-
chemikálie nepoužíváme z nìkolika dùvodù:

Hnojiva

Minerální a syntetická hnojiva zhoršují strukturu 
pùdy, která je jednou z podmínek její úrodnosti. Mají 
nepøíznivý vliv na pùdní mikroorganismy. Lehce roz-
pustné živiny zpùsobují bujný rùst rostlin. Ty mají pak 
øídká, nevyzrálá pletiva a jsou napadána škùdci a cho-
robami. Zhoršují se chu�ové vlastnosti zeleniny (více 
dusíku, ménì aromatických látek), snižuje se trvanlivost 
(více vody, ménì sušiny), zelenina a brambory se rychle 
kazí. U lehèích pùd dochází k vymývání živin do spodní 
vody. Navíc je vìtšina našich zahrad trvale pøehno-
jována!

Pesticidy

Fungicidy poškozují pùdní mikroflóru a symbioti-
cké houby žijící na koøenech rostlin, bez kterých se 
rostliny neobejdou. Insekticidy nièí pùdní faunu, ale      
i nìkteré citlivé užiteèné druhy hmyzu a èlenovce. Bez 
pùdní živìny a užiteèných živoèichù se zahrádkáø 
neobejde! Ve vyvážené, druhovì pestré zahradì kromì 
toho témìø nehrozí kalamitní výskyt takzvaných škùdcù. 
A pokud k nìmu pøece jen dojde, nabízí pøíroda dosta-
tek prostøedkù, jak si s pohromou poradit. Tak proè 
bychom si otravovali své jídlo, vodu, vzduch a pùdu 
chemikáliemi?

JAK PÌSTOVAT BEZ CHEMIE?
Základem úspìchu je péèe o pùdu. Úrodná pùda je 

alfa a omega každé zahrady! Druhým pilíøem ekozahra-
dy je vyvážený ekosystém. Rùznorodé podmínky 
poskytují útoèištì a potravu rùzným druhùm živoèichù. 
Èím více druhù, tím vìtší stabilita. Dbejme tedy o to, aby 
se u nás co nejvíce pomocníkù cítilo jako doma.

PROÈ NEPOUŽÍVAT CHEMII 
NA ZAHRADÌ?

Návratka:

Kontakty na sedláky, rady, doporuèení a také 
další informace o ekologickém zemìdìlství a šetr-
ných potravinách mùžete získat na adresách: 

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní námìstí 38, 772 00 Olomouc
tel./fax: 585 228 584
 www.hnutiduhaolomouc.ecn.cz
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz

Svaz ekologických zemìdìlcù PRO-BIO
Nemocnièní 53, 787 01 Šumperk
tel.: 583 216 609, fax: 583 214 586
e-mail: pro-bio@pro-bio.cz, www.pro-bio.cz

Kontrola ekologického zemìdìlství KEZ o.p.s.
Podìbradova 909, 537 01 Chrudim
tel.: 469 622 249, 469 620 334 
e-mail: kez@kez.cz

Telefonická poradna „zahradní 
telefon“ byla zøízena v Brnì na èísle  
543 211 264, každý ètvrtek od 14:00 
do 18:00hod v Domì ekologické 

výchovy Lipka, Lipová 20, Brno.

Rosa, o.p.s.
Nádražní 55, 370 01 Èeské Budìjovice

tel.: 387 432 030, fax: 387 319 580
e-mail: rosa@ecn.cz

Gengel  o.p.s.
Veselka 52
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 617
www: gengel.webzdarma.cz
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