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Civilizácia na križovatke rozhodovania 

GMO a moderné biotechnológie 

Тradičné agrosystémy 

Intenzívne  

poľnohospodárstvo 
 

Ekologické 

poľnohospodárstvo 

? 
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Civilizácia na križovatke rozhodovania 

GMO a moderné biotechnológie 

Тradičné agrosystémy 

Intenzívne  

poľnohospodárstvo 
 

Ekologické 

poľnohospodárstvo 
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Základná filozofická otázka 

Ekologické poľnohospodárstvo 

 
utópia ? 

alebo  

reálnosť 

utópia 

realita 
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Základná filozofia 
 ekologického poľnohospodárstva 

Zdravé prostredie 
Zdravá pôda 

Zdravé rastliny 
Zdravé zvieratá 

Zdravé potraviny 
Zdraví ľudia  

Zdravý udržateľný  život 
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Ekologické poľnohospodárstvo 

 

je moderný systém hospodárenia, ktorý 
bez použitia syntetických pesticídov a 
hnojív a bez týrania zvierat produkuje 
kvalitné a zdravé biopotraviny, 

 zároveň prispieva k udržovaniu 
vyváženej kultúrnej krajiny a vytvára 
podmienky pre prosperitu vidieka.  
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Ekologické poľnohospodárstvo 

 

Spôsob hospodárenia blízke prírode, ktoré  
rešpektuje ochranu životného prostredia, 

zabezpečuje ohľaduplné zaobchádzanie so 
zvieratami a nepoužíva pesticídy a 

minerálne hnojivá. 
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Zákon 224 / 1998 
 o ekologickom poľnohospodárstve (SR) 

 

Ekologická poľnohospodárska výroba je 
spôsob hospodárenia v ktorej sa 
používajú osobitné osevné  postupy, 
zelené hnojenie, hnojenie organickými 
hnojivami, povolenými prírodnými 
anorganickými hnojivami, mechanické, 
fyzikálne a biologické metódy na ochranu 
rastlín, ako aj chov hospodárskych 
zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne 
krmivá pochádzajúce  z ekologickej 
rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne 
venuje osobitná veterinárna starostlivosť 
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ZÁKON 242 / 2000 
o  ekologickom poľnohospodárstve  (ČR) 

 

Ekologické poľnohospodárstvo znamená 
spôsob poľnohospodárskej výroby, 
ktorá rešpektuje uchovanie životného 
prostredia a jeho jednotlivé zložky 
stanovením obmedzením alebo  
zákazom používania látok a postupov, 
ktoré zaťažujú, znečisťujú alebo 
zamorujú životné prostredie alebo 
zvyšujú riziká kontaminácie 
potravinového reťazca, a ktorá dbá o  
životné prejavy, chovanie a pohodu 
chovaných hospodárskych zvierat  
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Ciele ekologického poľnohospodárstva 

 

Spôsob hospodárenia blízke prírode 
 

a) rešpektuje udržateľný rozvoj, 
b) uchováva a udržateľným spôsobom využíva 

biodiverzitu   
c) produkcia potravín s vysokou nutričnou    kvalitou 

a v dostatočnom množstve,  
d) uchovávanie prirodzenej úrodnosti pôdy, 
e) zabezpečuje ohľaduplné zaobchádzanie so 

zvieratami,  
f) hospodárne využívanie prírodných zdrojov,  
g) znižovanie  energetických vstupov 
h) zabezpečenie recilkulácie živín a energie 
i) zlepšovanie ochrany životného prostredia,  
j) nepoužívanie pesticídov a minerálnych hnojív 
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Charakteristika ekologického poľnohospodárstva  
Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje systém 

hospodárenia, ktorý podporuje a zlepšuje 
 
 

a) hygienu agroekosystému, vrátane biodiverzity, 
biologický kolobeh a pôdnu biologickú aktivitu.  

b) kladie dôraz na používanie hospodárskych praktík 
uprednostňovaním faremných vstupov,  

c) používa pre životné prostredie šetrné spôsoby 
agronomických, biologickýcha mechanických metód 
ako protiklad syntetických prípravkov;  

d) v chove hospodárskych zvierat kladie dôraz na 
pohodu a podmienky zvierat,  

e) dbá na celkovú harmóniu agroekosystému a jeho 
biologickú rozmanitosť a uprednostňuje obnoviteľné 
zdroje a recykláciu surovín. 

f) ekologické poľnohospodárstvo zodpovedá princípom  
udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, pričom 
neplní len produkčnú funkciu, ale aj mimoprodukčnú 

    pri ochrane životného prostredia 
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Základné zdroje pre ekologické 
poľnohospodárstvo 

Ktoré druhy rastlín sú vhodné pre ekologické 
poľnohospodárstvo ? 

 
utópia ? 

alebo  

reálnosť 

tradičné 

netradičné 
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Tradičné a netradičné druhy 

 

 

tradičné  
základné druhy, ktoré sa 

na území krajiny 

poľnohospodársky 
pravidelne pestujú a 

využívajú pre 
zabezpečenie 
potravinovej 

bezpečnosti   

 

 

netradičné   
zabudnuté, menej známe, 

nevyužívané a nové 
druhy rastlín, ktoré sa 

na území krajiny 
pestovali a využívali 

alebo sú pre ich 
pestovanie a využívanie 
vhodné agroekologické 

podmienky   

Rastlinné druhy 
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Hlavný význam druhov rastlín 
v ekologickom a konvenčnom poľnohospodárstve 

Druhy rastlín 

tradičné netradičné 

zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, 
rozvoj poľnohospodárstva, 

sociálno-ekonomický rozvoj vidieka, 
formovanie krajiny 
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Základný rozdiel medzi tradičnými  
a netradičnými druhmi 

Druhy rastlín 

Tradičné 
a) pestovanie  
v  monokultúrach  
na veľkých plochách, 
b) vysoký stupeň infekčného  
tlaku chorôb a škodcov, 
c) nové odrody a hybridy  
postupne znižujú toleranciu 
proti chorobám a škodcom  
d) nutná aplikácia 
 agropesticídov 

 
 
Netradičné 
a) pestovanie v regióne  
vo forme jedincov alebo 
 skupín rozptýlene, 
b) nízky stupeň infekčného  
tlaku chorôb a škodcov, 
c) prírodné populácie a  
nové odrody si udržujú vysoký 
stupeň tolerancie proti 
škodcom a chorobám,   
d) nevyžadujú aplikáciu 
 agropesticídov 
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Šľachtenie a využívanie odrôd a hybridov 

Extenzívne pestovanie 
 menej známe druhy 

nové druhy 
nové odrody, 
staré odrody, 

intenzívne odrody, 

 

Druhy rastlín 

tradičné netradičné 

 

Intenzívne pestovanie 

voľne rastúce populácie, 

krajové odrody, 

staré odrody, 

intenzívne odrody, 

GMO odrody a hybridy 
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Ekológické aspekty pestovania   

Extenzívne pestovanie 

malé plochy - rozptýlene 

ekotypy z voľne rastúcich 

 populácií, 

krajové odrody, 

staré odrody, 

intenzívne odrody, 

nové odrody, 

tradičné netradičné 

 

Intenzívne pestovanie 

veľké plochy -monokultúry 

voľne rastúce populácie, 

krajové odrody, 

staré odrody, 

intenzívne odrody, 

GMO odrody a hybridy 

nové odrody, 

 

vysoký stupeň infekčného tlaku,  

aplikácia pesticídov 

vysoký stupeň tolerantnosti  

proti biotickým faktorom 
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Netradičné druhy rastlín 

 v sociálno-ekonomickom 
rozvoji vidieka 
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20 
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Akčný program pre využívanie zabudnutých 
a nevyužívaných druhov rastlín 

Uchovanie a udržateľné využívanie skupiny 
zabudnutých, menej známych a nevyužívaných 
druhov: 

a) Ekologické poľnohospodárstvo, 
b) Sociálno – ekonomický rozvoj malých a stredných 

farmárov, 
c) Využitie produktov z uvedených druhov pre riešenie 

potravinovej bezpečnosti, 
d) Riešenie problematiky revitalizácie a remediácie 

krajiny a životného prostredia, 
e) Detekcia nových zdrojov biologicky aktívnych látok a 

surovín pre potravinárstvo, farnakológiu, kozmetiku 
a iné využitie, 

f) Estetizácia krajinotvorby, 
g) Introdukcia a rozširovanie nových druhov v 

regiónoch pre praktické využívanie,   

 



22 

Ebenovník rajčiakový ako 
model viacfunkčného využívania 

 netradičné druhov rastlín   

1. Druh vhodný pre pestovanie v podmienkach do –20°C 
2. Vysoký stupeň tolerancie proti biotickým faktorom 
3. Produkcia plodov s vysokou nutričnou hodnotou 
4. Zdroj biologicky aktívnych látok 
5. Dekoratívny druh v záhradách 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodci 

Botanici 

Výskumná verejnosť 

Chemici a farmaceuti 

Šľachtitelia 

Množitelia 

Záhradkári 

Poľnohospodári 

Spracovatelia 

Spotrebitelia 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia    Prvé využívanie, tradičné poznatky 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   Prvé využívanie, tradičné poznatky 

  Botanická charakteristika 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   Prvé využívanie, tradičné poznatky 

  Botanická charakteristika 

Výskumná verejnosť    Hospodárske zhodnotenie 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   Prvé využívanie, tradičné poznatky 

  Botanická charakteristika 

Výskumná verejnosť    Hospodárske zhodnotenie 

Chemici a farmaceuti    Nutričná hodnota, účinky 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   Prvé využívanie, tradičné poznatky 

  Botanická charakteristika 

Výskumná verejnosť    Hospodárske zhodnotenie 

Chemici a farmaceuti    Nutričná hodnota, účinky 

Šľachtitelia    Vyšľachtenie odrôd pre využívanie 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   Prvé využívanie, tradičné poznatky 

  Botanická charakteristika 

Výskumná verejnosť    Hospodárske zhodnotenie 

Chemici a farmaceuti    Nutričná hodnota, účinky 

Šľachtitelia    Vyšľachtenie odrôd pre využívanie 

Množitelia    Množenie a rozširovanie odrôd 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   Prvé využívanie, tradičné poznatky 

  Botanická charakteristika 

Výskumná verejnosť    Hospodárske hodnotenie produktov 

Chemici a farmaceuti    Nutričná hodnota, účinky 

Šľachtitelia    Šľachtenie nových odrôd  

Množitelia    Množenie a rozširovanie odrôd 

Záhradkári    Pestovanie v rodinných záhradách 



32 

Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   Prvé využívanie, tradičné poznatky 

  Botanická charakteristika 

Výskumná verejnosť    Hospodárske zhodnotenie 

Chemici a farmaceuti    Nutričná hodnota, účinky 

Šľachtitelia    Vyšľachtenie odrôd pre využívanie 

Množitelia    Množenie a rozširovanie odrôd 

Záhradkári    Pestovanie v rodinných záhradách 

Poľnohospodári    Pestovanie v monokultúrach 
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Formovanie reťazovej reakcie pre 
využitie  menej známych druhov v 

sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   Prvé využívanie, tradičné poznatky 

  Botanická charakteristika 

Výskumná verejnosť    Hospodárske hodnotenie, publikácie 

Chemici a farmaceuti    Nutričná hodnota, účinky 

Šľachtitelia    Šľachtenie nových odrôd  

Množitelia    Množenie a rozširovanie odrôd 

Záhradkári    Pestovanie v rodinných záhradách 

Poľnohospodári    Pestovanie v monokultúrach 

Spracovatelia    Výroba výrobkov a potravín 
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Formovanie reťazovej reakcie na 
využívanie netradičných druhov 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   Prvé využívanie, tradičné poznatky 

  Botanická charakteristika 

Výskumná verejnosť    Hospodárske hodnotenie, publikácie 

Chemici a farmaceuti    Nutričná hodnota, účinky 

Šľachtitelia    Vyšľachtenie odrôd pre využívanie 

Množitelia    Množenie a rozširovanie odrôd 

Záhradkári    Pestovanie v rodinných záhradách 

Poľnohospodári    Pestovanie v monokultúrach 

Spracovatelia    Výroba výrobkov a potravín 

Spotrebitelia    Praktické využívanie druhu 
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Formovanie reťazovej reakcie pre využitie  menej 
známych druhov v sociálno-ekonomickom rozvoji 

Prírodné populácie 

Domorodí obyvatelia Domorodí obyvatelia 

Botanici 

   zdroje potravín a ľudovej medicíny 

  granty na expedície, publikácie 

Výskumná verejnosť    granty na riešenie projektov, 

Chemici a farmaceuti    poznatky, patenty, publikácie 

Šľachtitelia    nové registrované odrody, licencie 

Množitelia    vyrobené osivá a sadivá 

Záhradkári    zdroje potravín a surovín 

Poľnohospodári    rastlinné produkty 

Spracovatelia    nové výrobky, potraviny, tovar  

Spotrebitelia    zdroje potravín a iné výrobky 
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Pestovanie a využívanie ebenovníka rajčiakového 
v sociálno-ekonomickom rozvoji   

Slovinsko 

Prípadová štúdia 

z využitia ebenovníka rajčiakového  

 v sociálno-ekonomickom rozvoji 
mikroregíonu v Slovinsku  
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Pestovanie a využívanie ebenovníka rajčiakového 
v sociálno-ekonomickom rozvoji   

Slovinsko 

Introdukované odrody 

Výskumníci 

Záhradnícke združenie 

Šľachtitelia 

Množitelia 
 

Záhradkári 

Malí farmári 

Ženy v domácnostiach 

Potravinárske firmy 

Školy a poradenstvo 

Spotrebitelia 

Špecifická situácia  
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko 

    výskumníci
  

poradenské 
spoločnosti 

rozširovanie 
poznatkov  

a informácií 

 pre verejnosť 
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Prezentácia problematiky v odborných 

publikáciach  
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Ebenovník rajčiakový - Diospyros kaki L. 
Výstavy a senzorické analýzy 
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko 

Do roku 2000  
pestovanie len záhradách 

2001  
založenie prvých plantáži 

2008 
25 ha plantáží 

 

farmári 

zakladanie prvých 
produkčných 

plantáží 
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Ebenovník rajčiakový v rodinnom sade  
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového 

  Slovinsko  

 
 
 
 
 

ženy  
v domácnostiach 

malé  
potravinové podniky 

výroba domácich 
  výrobkov, džemy, 

 kompoty,  
sušené plody 
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko 

Učitelia 
rozširovanie poznatkov  

o význame druhu 
 vo vzdelávaní 
Deti v škôlkach 

spoznávanie nových 
druhov formou súťaží 
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko 

remeselníci 

malé firmy 

výroba  a predaj 
úžitkových  

a spotrebných 
predmetov 
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko 

umelci 
prezentácia krásy 

druhu, rozširovanie 
kultúrneho života 
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko 

pekári 

cukrári 

produkcia nových 

potravinových  
výrobkov  
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko 

konzervárne 
liehovary 

výroba nápojov, 
vína, liehovín, 

destilátov  
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko 

Predajcovia 

predajcovia  
predaj plodov a výrobkov 
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko 

vystavovatelia 
poriadanie 

regionálnych 
výstav, 
súťaží  
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko – veľlkovýrobné technológie 
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Sociálno-ekonomický rozvoj z pestovania a 
využívania ebenovníka rajčiakového   

Slovinsko – veľlkovýrobné technológie 
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59 
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Súťažná výstava jedál z plodov  
ebenovníka rajčiakového 
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Kongresy, konferencie, semináre 
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Zabudnuté  

nevyužívané  

a menej známe  druhy 
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Moruša čierna (Morus nigra L.) 
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Jarabina oskorušová (Sorbus domestica L.) 
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Drieň obyčajný  
(Cornus mas L.) 
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Mišpula nemecká (Mespilus germanica) 
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Tekvica obyčajná (Cucurbita pepo var. styriaca) 
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Zizifus jujubový (Ziziphus jujuba) 
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Zemolez kamčatský (Lonicera kamchatica) 
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Muchovník jelšolistý (Amelanchier alnifolia) 
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Asimina trojlaločná (Asimina triloba) 
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Schizandra čínska (Schisandra chinensis) 
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Actinidie 
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Dula podlhovastá (Cydonia oblonga) 

 



77 

Cícer baraní (Cícer arientinum) 
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Hrachor siaty – Lathyrus sativus 

 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.gruppopangea.org/images/Lathyrus%2520sativus.jpg&imgrefurl=http://www.gruppopangea.org/attivit%25C3%25A0.htm&usg=__iy74iQybEWkDIu8zqB6ilyKAlsM=&h=750&w=1156&sz=548&hl=sk&start=113&um=1&tbnid=1og20EzAsEsd0M:&tbnh=97&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DLathyrus%2Bsativus%26ndsp%3D20%26hl%3Dsk%26sa%3DN%26start%3D100%26um%3D1
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Pohánka – Fagopyrum esculentum  
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Ikrica – janská raž 
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Proso perlové (Pennisetum glaucum)  
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Cirok zrnový (Sorgum bicolor) 
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Hrach holubí (Cajanus cajan) 



84 

Podzemnica olejná - Arachis hypogaea 
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Ďakujem za 
pozornosť 


