Rok 2020 byl vyhlášen
Organizací pro výživu
a zemědělství (FAO)
Mezinárodním rokem
zdraví rostlin
6. prosinec bude od roku 2021 slaven
jako Mezinárodní den zdraví rostlin
a bude vydána pamětní poštovní známka.

Proč Mezinárodní rok
zdraví rostlin?
Globalizace
světového
obchodu
a klimatické změny významně zvyšují
riziko zavlékání a šíření nepůvodních
škodlivých organismů rostlin do nových
území. Jejich usídlení v nových oblastech
velmi napomáhá absence přirozených
nepřátel a neúčinnost běžně užívaných
metod ochrany rostlin. Je tak potřebné
zvýšit povědomí odborné i laické
veřejnosti o rostoucím významu zdraví
rostlin
pro
zajištění
hospodářské
prosperity
včetně
dostupnosti
a bezpečnosti potravin a zachování
ochrany životního prostředí.

Mezinárodní úmluva
o ochraně rostlin
International Plant
Protection Convention
(IPPC)

IPPC

Pracuje pod záštitou FAO a garantuje
jednotný
postup
rostlinolékařské
certifikace při celosvětovém obchodu
s rostlinami. Sdružuje přes 180 smluvních
stran a koordinuje ochranu před
zavlékáním a šířením nebezpečných
škodlivých organismů rostlin.

ZDRAVÍ
MEZINÁRODNÍ
ROK ZDRAVÍ ROSTLIN

2020
Bližší informace o celosvětovém
Mezinárodním roce zdraví rostlin:

www.ippc.int/en/iyph
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Xylella fastidiosa, příznaky na třešni, foto: D. Boscia, EPPO

Co je zdraví rostlin?
Zdraví kulturních i planě rostoucích
rostlin je jedním z předpokladů zachování
života na Zemi. Jde o široce založený
obor, který rozvíjí preventivní i kurativní
metody ochrany rostlin před původci
chorob, škůdci a pleveli.

zdraví rostlin

Jak zdraví rostlin podporuje
hospodářský rozvoj?

Obchod s rostlinami je pro řadu zejména
rozvojových zemí důležitou součástí
strategie zvyšování jejich hospodářské
prosperity. Rostlinolékařské požadavky
obchod s rostlinami značně omezují,
proto absence klíčových původců chorob
a škůdců může obchod velmi usnadnit.
Významnou úlohu sehrává Mezinárodní
úmluva o ochraně rostlin, která
celosvětově harmonizuje rostlinolékařské
standardy a tím zajišťuje jednotnou
interpretaci rostlinolékařských opatření
v obchodu s rostlinami.

Jak zdraví rostlin ovlivňuje
dostupnost a bezpečnost
potravin?

Nepůvodní škodlivé organismy rostlin
zavlečené do nových oblastí působí
značné ztráty na výnosu i kvalitě
pěstovaných zemědělských plodin, které
mohou globálně dosahovat až 50 %.
Zdraví rostlin je tak podstatným faktorem
strategie eliminace hladu na Zemi,
zachování udržitelného zemědělství
v rozvojových zemích a kvality potravin.

Jak zdraví rostlin napomáhá
ochraně životního
prostředí?

Dospělec kozlíčka Anoplophora glabripennis
a jeho poškození kmenu javoru klenu.
Foto: M. Maspero, EPPO

Ochrana rostlin se neomezuje na kulturní
rostliny, ale zahrnuje i planě rostoucí
vegetaci. Nepůvodní zavlečené škodlivé
organismy rostlin jsou v nově obsazených
oblastech svým charakterem invazní.
Invazní druhy jsou považovány za hlavní
faktor snižování biodiverzity na Zemi.
Ochrana před zavlékáním a šířením
invazních
druhů
tak
významně
napomáhá zachování druhové pestrosti
v krajině. Dochází také k redukci
používání přípravků na ochranu rostlin.

Larva a dospělec zavíječe zimostrázového
(Cydalima perspectalis).
Foto: J. Beránek & M. Sojneková, ÚKZÚZ

