
Liberecký kraj

Zdroj dat: Statistická šetření ÚZEI a ČSÚ 2014.  
Údaje o farmách platné do 31.7. 2016.

Počet ekofarem v okresech

Legenda:
Rozloha ekologicky 
obhospodařované plochy 

do 3 000 ha

3 000 ha – 5 000 ha

5 000 ha – 10 000 ha

10 000 ha – 15 000 ha

15 000 ha a více 

Jeden z nejmenších českých krajů nabízí i přes svůj převážně 
průmyslový charakter řadu cenných přírodních lokalit. Oblasti 
Jizerských hor, Krkonoš, Středohoří a Lužických hor jsou 
oblíbenou turistickou destinací. Na zemědělské půdě (44 % 
rozlohy kraje) se chová masný skot, ovce, kozy a koně, v menším 
množství se pěstují obilniny, pícniny a ovoce. 

Plocha ekologicky obhospodařované půdy  
v kraji 32 071 ha 
Podíl půdy EZ na celkové výměře zeměd. půdy  
v kraji 23 %
Počet ekologických farem v kraji 227
Počet všech zemědělských podniků v kraji    1 973 
Počet výrobců biopotravin v kraji 26
Počet všech výrobců potravin v kraji   674
Počet ekofarem s faremním zpracováním  11

Kde získat více informací
Registr ekologických podnikatelů   
Ministerstvo zemědělství ČR
www.eagri.cz/rep
Mapa členů Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO 
www.pro-bio.cz 
Adresář farmářů Hnutí Duha 
www.adresarfarmaru.cz
PRO-BIO LIGA 
www.biospotrebitel.cz

Vydala ČTPEZ za finanční podpory MZe ČR (2016).
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Víte, že…
Více než pětina zemědělské půdy v Libereckém kraji je 
obhospodařována ekologicky. Přes 45 % této plochy tvoří trvalé 
travní porosty s chovem zvířat. Šetrné extenzivní hospodaření 
napomáhá k ekologické stabilitě krajiny v Krkonošském 
národním parku i v dalších pěti chráněných krajinných 
oblastech (Kokořínsko, Lužické hory, České středohoří, 
Jizerské hory a Český ráj). V kraji se rozvíjí ekologické 
ovocnářství, faremní zpracování mléčných výrobků i chov 
drůbeže.

Hovězí, skopové i drůbež
Ekologická stáda skotu, koz a ovcí zajišťují šetrnou údržbu 
travních porostů v horských a podhorských oblastech.  V kraji je 
nedostatek certifikovaných jatek. Jen málo ekostatků tak nabízí 
masné výrobky v biokvalitě.    

Jaroslav Bulva (Mladostov, Semily)  
www.zivotnavsi.cz, tel: 777 231 558
Statek Dolní Oldříš (Dolní Oldříš, Liberec)
www.statekdolnioldris.cz, tel.: 602 682 088

Nabídka  
z ekologických sadů
Převážně na Turnovsku  
a Českolipsku se nachází  
cca 300 ha ekologických sadů.  
Vedle jablek, hrušek, slivoní  
a třešní se zde v biokvalitě pěstují  
ořechy, rybíz, angrešt, rakytník,  
muchovník či aronie. Mošty a ovocné  
výrobky získávají pravidelně ocenění  
v potravinářských soutěžích. 

Bio ovoce a zelenina Verich (Turnov, Semily)  
www.bioverich.cz, tel.: 602 100 068
Farma Holany (Kvítkov, Česká Lípa)  
www.farmaholany.cz, tel.: 603 589 539
Horská ovocná školka (Poniklá, Semily)   
www.horskaovocnaskolka.cz, tel.: 605 431 945
Jiří Karbus (Pihel, Česká Lípa) 
jirikarbus@seznam.cz, tel.: 602 165 664
Miloslav Košek (Ohrazenice, Semily) 
www.ekoplanet.cz, tel.: 602 472 824
Moštovna Lažany (Lažany, Liberec)   
www.mostovna-lazany.cz, tel.: 730 517 417
Sad u ořechového háje (Jezvé, Česká Lípa)  
www.ekosad.cz, tel.: 775 690 531   

Něco navíc
Na ekofarmách se můžete často zapojit do dobrovolnických 
aktivit. Vybrané farmy nabízí vzdělávací programy pro 
veřejnost i integraci sociálně znevýhodněných osob.  

Nadace Tábor (Nová Ves nad Popelkou, Semily)   
www.nadacetabor.cz, tel.: 603 238 962

Mléčné výrobky z ekofarem
V Libereckém kraji se vedle kravského mléka setkáte stále 
častěji také se zpracováním kozích či ovčích mléčných 
výrobků. Sortiment sahá od mléka, másla, jogurtů až  
po vyzrálé sýry. Zájem o ně stále stoupá.  

Dvůr Hlaváč (Černousy, Liberec) 
www.hlavacuvdvur.wbs.cz, tel.: 606 327 664
Ekofarma Filoun (Plavy, Jablonec nad Nisou)   
www.farmafiloun.cz, tel.: 602 169 201
Farma Lukava (Dětřichovec, Liberec)  
www.lukava.net, tel.: 731 116 551
Farma Příchovice (Kořenov-Příchovice, Jablonec nad Nisou)  
irena.pec@seznam.cz, tel.: 606 549 116
Kozí farma Pěnčín (Pěnčín, Jablonec nad Nisou)  
www.kozifarmapencin.cz, tel.: 483 368 430
Kozí farma Vysoká (Chrastava, Liberec)  
www.kozifarmavysoka.cz, tel: 604 485 982

Zelenina ze dvora
Rodinné ekofarmy často nabízí celosezónně širokou škálu 
biopotravin.  V sortimentu najdete nejen běžné, ale i regionální 
odrůdy zeleniny a bylinek.  Nakupovat můžete ze dvora  
i v bedýnkovém systému.   

Jiřina Barešová (Popluž, Jablonec nad Nisou)   
baresova34@seznam.cz, tel.: 608 642 812
Rodinná farma Permaland  
(Jindřichovice pod Smrkem, Liberec) 
www.permaland.cz
Statek u Macháčků (Huntířov, Jablonec nad Nisou)  
www.statekumachacku.cz, tel.: 604 985 171

Ubytování i stravování na statku
Příjemný čas můžete zažít v sedle huculských koní  
i ve farmářských restauracích. Ekofarmy nabízí ubytování  
i stravování, v létě vyjížďky na koních, v zimě lyžování  
v blízkém okolí.  

Biofarma Pod Hájkem (Horní Branná,  Semily)  
www.ubytovani-stravovani-krkonose.cz, tel.: 487 989 076
Ekofarma u Kotyků (Roztoky u Jilemnice, Semily) 
www.ekofarmaukotyku.cz, tel.: 608 233 275
Farma Filoun (Plavy, Jablonec nad Nisou) 
www.farmafiloun.cz, tel.: 602 169 201
Farma Hucul  
(Vítkovice v Krkonoších, Semily) 
www.hucul.cz, tel.: 481 582 819
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