Rok 2020 bol vyhlásený FAO
(Organizácia pre výživu
a poľnohospodárstvo)
Medzinárodným rokom zdravia
rastlín

IPPC — International Plant

Protection Convention
Medzinárodný dohovor
o ochrane rastlín
Je medzinárodnou zmluvou upravujúcou
oblasť zdravia rastlín.

Cieľom

dohovoru

je

zabezpečovať

spoločné a účinné kroky pri predchádzaní
rozširovaniu a zavliekaniu škodcov rastlín
a rastlinných produktov, ako aj boj proti
nim. Dohovor sa netýka len ochrany
pestovaných

rastlín,

ale

aj

ochrany

domácej flóry, t. j. životného prostredia.
IPPC združuje 180 krajín vrátane
Slovenska.

Zdravé rastliny = kvalitné
a dostupné potraviny
Zavlečené nepôvodné druhy škodlivých
organizmov a rastlín môžu globálne
spôsobiť až 50% - né straty na úrode.
Ochrana pred zavlečením a šírením
nepôvodných druhov zároveň znižuje
p o t r e b u p o u ž í v an i a p r í p r a v k o v
na ochranu rastlín, čo vedie k výrobe
kvalitnejších potravín.

Viac informácii
o medzinárodnom roku
zdravia rastlín:
www.ippc.int/en/iyph
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave
(ÚKSÚP)

Medzinárodný
rok
zdravia rastlín
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Význam zdravia rastlín
Zdravie rastlín je kľúčom k trvalo
udržateľnému
zintenzívneniu
poľnohospodárstva, ktorého cieľom je
zásobovať globálne rastúce obyvateľstvo
Zeme.

Zdravé rastliny
Zdravé rastliny tvoria základ pre celý
život na planéte Zem. Vytvárajú kyslík,
ktorý dýchame, majú nezastupiteľný
význam v každom ekosystéme, pretože
sú hlavnými producentami organickej
hmoty.
Viac ako 80% p otravín, ktoré
konzumujeme je rastlinného pôvodu.
Rastliny nám poskytujú suroviny
pre textilný a drevársky priemysel,
suroviny na výrobu liečiv, kozmetických
prípravkov a na dekoračné účely.

Uznanie, presadzovanie a podpora
propagácie zdravia rastlín je
mimoriadne
dôležitá,
ak
má
medzinárodné spoločenstvo zaručiť
rastlinné zdroje na zabezpečenie potravín
a svet založený na stabilných a
udržateľných ekosystémoch.

Zdravie rastlín a ochrana
životného prostredia
Globalizácia v medzinárodnom obchode
so sebou prináša zavliekanie
nepôvodných druhov škodlivých
organizmov a
rastlín. Zavlečené
organizmy sa v novom prostredí
správajú invázne a agresívne.
Negatívne ovplyvňujú domáce druhy
a znižujú pôvodnú biodiverzitu.
Ochrana pred zavliekaním
a rozširovaním nepôvodných druhov
má významný vplyv na ochranu
životného prostredia a zachovanie
prírodného dedičstva.

