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     Květen 2010 

 

Krmení zvířat v EZ 
ekologická krmiva - dále „BIO“; krmiva z přechodného období - dále „PO“; krmiva konvenční - dále „K“ 

 
NK 889/2008 Článek 17 odst. 4.  

Při sezónním přesunu zvířat mohou zvířata mít příjem neekologické píce (K) pastvou do 10% celoroční 

spotřeby sušiny (zemědělec si musí uchovat o tom osvědčení)  

 

NK 889/2008 Článek 19 odst. 1.  

Býložravci, mimo období sezónního přesunu, musí krmit nejméně 50% krmiva z vlastní farmy nebo z jiných 

ekologických hospodářství přednostně z téhož regionu 

 

NK 889/2008 Článek 20  

odst. 1. Mláďata savců musí přijmout mlezivo a mléčná výživa musí být zajištěna mateřským mlékem po 

dobu nejméně 3 měsíce u telat a koní, 45 dní u ovcí a koz a 40 dní u prasat 

  

odst. 2.  Nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce býložravců pochází z objemných, čerstvých, sušených 

nebo silážovaných krmiv. Může však být povoleno snížení na 50 % u zvířat chovaných  

k produkci mléka, a to na maximální dobu tří měsíců na začátku laktace 

 

odst. 3.  Do denní krmné dávky prasat a drůbeže se přidávají objemná, čerstvá, sušená nebo silážovaná 

krmiva 

 

NK 889/2008 Článek 21 odst. 1.  

- až 30 % sušiny roční krmné dávky může být kryto nakupovanými krmivy z PO 

- až 100 % sušiny roční krmné dávky může být kryto krmivy z PO z vlastní ekofarmy 

 

odst. 2.  

- až 20 % sušiny roční krmné dávky může pocházet z pastvy či sklizně na trvalých pastvinách, pozemcích 

s víceletými pícninami či z bílkovinných plodin zasetých podle zásad řízení ekologického pěstování, 

z vlastních pozemků, z 1. roku PO; 

- součet nesmí překročit 30 % sušiny roční krmné dávky (tj. nákup PO + 1. rok PO) 

 

NK 889/2008 Článek 22  

odst. 2.  V ekologické produkci se mohou používat ekologické krmné suroviny živočišného původu a krmné 

suroviny minerálního původu, pouze pokud jsou uvedeny v NK 889/2008 příloze V.  

a pokud jsou splněna omezení uvedená v této příloze 

 

odst. 3.  V ekologické produkci se mohou používat produkty a vedlejší produkty rybolovu, pouze pokud jsou 

uvedeny v NK 889/2008  příloze V. a pokud jsou splněna omezení uvedená v této příloze 

 

odst. 4. V ekologické produkci se mohou používat doplňkové látky, některé produkty používané ve výživě 

zvířat a činidla, pouze pokud jsou uvedeny v NK 889/2008 příloze VI. a pokud jsou splněna omezení 

uvedená v této příloze 

                     

NK 889/2008 Článek 43  

Nejvyšší procentní podíl, procento jiných než ekologických krmiv (K) povolených na období  

12 měsíců pro nebýložravé druhy (prasata, drůbež) činí 5 % v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 
 

Tyto hodnoty se počítají každoročně jako procentní podíl sušiny krmiv zemědělského původu. Maximální 

povolený procentní podíl jiných než ekologických krmiv (K) v denní krmné dávce činí 25 % vypočítaných 

jako procentní podíl sušiny. Hospodářský subjekt si musí uchovat osvědčení o nutnosti použití tohoto článku

    


