
Vzdelávací modul 3 

Ekologické poľnohospodárstvo 



EQF definícia 

Vedomosti 

• Pochopiť pojem 

ekologické 

poľnohospodárstvo; 

ako výrobcovia 

pracujú v 

ekologických 

výrobkoch a majú 

predstavu o 

podnikateľských 

príležitostiach v tejto 

oblasti. 

Zručnosti 

• Identifikovať 

príležitosti, možnosti 

a pridanú hodnotu, 

ako aj predložiť 

konštruktívne návrhy 

na rozvoj a / alebo 

podporu 

ekologického 

poľnohospodárstva. 

Kompetencie 

• Pochopiť, že 

udržateľné a 

efektívne 

ekologické 

poľnohospodárstvo 

je úzko spojené s 

výrobou kvalitných 

a výživných 

potravín. 



Úvod (1) 

Ekologické poľnohospodárstvo, ktoré je tiež biologické, je výrobný a 

spracovateľský systém, ktorého cieľom je získavať potraviny optimálnej 

kvality bez odpadu a minimalizovať vplyv človeka na životné prostredie. 

Optimálne využíva prírodné zdroje, pomáha chrániť biodiverzitu rastlín a 

živočíchov a stávkuje na podporu trvalo udržateľného miestneho rozvoja v 

tejto oblasti. To znamená využívať prírodu bez prerušenia jej biologického 

cyklu, extrahovať zo zeme to, čo je Zem schopná dať bez toho, aby ju 

nadmerne využívala s použitím znečisťujúcich látok. 

Norma upravuje výrobu živých alebo nespracovaných poľnohospodárskych 

výrobkov (zelenina, zvieratá, živočíchy akvakultúry a riasy), spracované 

poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, krmivá, vegetatívny 

rozmnožovací materiál a semená, ako aj kvasinky. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Úvod (2) 

Účelom ekologického poľnohospodárstva je dosiahnuť tieto ciele: 

• Vyrábajte potraviny najvyššej kvality, sanitárne a organoleptické; 

• Zachovať potravinovú bezpečnosť; 

• Byť environmentálne udržateľný a ekonomicky výhodný; 

• Podporovať rozvoj vidieka; 

• Pracovať integrovaným spôsobom s ekosystémami; 

• Zvýšenie alebo udržanie úrodnosti pôdy; 

• Čo najlepšie využiť obnoviteľné a miestne zdroje; 

• Vyhnite sa formám kontaminácie, ktoré môžu vyplynúť z 

poľnohospodárskych techník; 

• Zachovať genetickú rozmanitosť poľnohospodárskeho systému a 

jeho prostredia. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Pôda 

V ekologickom poľnohospodárstve má pôda zásadný význam a 

nejde iba o podporu rastlín, ale o komplexnú sieť života, ktorú je 

potrebné vylepšiť a rozmaznávať. Je to jediná metóda 

poľnohospodárstva, ktorá sa snaží harmonizovať fungovanie 

prírodných systémov so záujmami človeka, získavať zdravé 

potraviny s udržateľnými výnosmi a zabezpečiť ochranu 

prírodných zdrojov, zdravie ľudí a prispievať k zmierňovaniu 

účinkov globálnych otepľovanie. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Kľúčové body ekologického poľnohospodárstva 

Biodiverzita 
Chemické 

prísady 

Obrábanie 

pôdy 



Biodiversity 

• Kombinácia rôznych plodín a odrôd rastlín (združenie plodín) sa 

pestuje na rovnakom poli a uniká z monokultúr, ktoré sa 

používajú v priemyselnom poľnohospodárstve. Týmto spôsobom 

sa dosiahne veľa synergií medzi plodinami. 

• Poľnohospodárska biologická diverzita zvyšuje odolnosť rastlín 

voči zmenám klímy. Je vedecky dokázané, že v prírode aj v 

poľnohospodárstve ponúka biodiverzita prirodzenú poistku proti 

extrémnym poveternostným udalostiam. 

• Podpora prírodnej biodiverzity, divých rastlín, užitočného hmyzu, 

dravcov ... je ďalším spôsobom, ako zaručiť základnú rovnováhu 

poľnohospodárskeho využívania. 
Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Chemické prísady 

• Kontrola škodcov sa vykonáva prirodzene zlepšovaním systémov prirodzenej kontroly, napríklad 

zavádzaním užitočného hmyzu a vtákov, ktorí sa živia škodcami, a rastlín, ktoré odpudzujú škodcov a 

priťahujú užitočný hmyz. Používanie nebezpečných chemikálií alebo používanie transgénnych látok nie 

je povolené. 

• Prírodné hnojivá sú tiež kľúčom k ekologickému poľnohospodárstvu. Úrodná pôda sa dosahuje 

pomocou zeleného hnoja napríklad pestovaním strukovín. Zahrnutie živočíšneho hnoja a kompostu tiež 

obohacuje pôdu. Toto sú len niektoré zo spôsobov, ako zvýšiť množstvo organických látok a úrodnosti 

pôdy bez použitia syntetických hnojív. Používanie prírodných hnojív umožňuje poľnohospodárom 

úspory aj eliminuje potrebu umelých vstupov. Pri prírodných hnojivách je pôda bohatá na organické 

látky, lepšie zadržiava vodu a umožňuje lepšiu ochranu proti erózii. Používanie chemických hnojív nie je 

povolené. 



Obrábanie pôdy 

Pôda je hlavným protagonistom a zaobchádza sa s ňou 

veľmi pozorne: je to zložitá živá bytosť, ktorá slúži 

ohromnému množstvu organizmov, ktoré ju tvoria a 

pomáhajú udržiavať jej produktivitu. Z tohto dôvodu je 

nevyhnutné vykonávať čo najmenšie zásahy do pôdy, 

dokonca v niektorých prípadoch žiadne, aby sa 

nezmenila jej vnútorná zložitosť a aby sa nestratili vrstvy 

s väčším množstvom organických látok. 

Ďalším zo základných bodov ekologického 

poľnohospodárstva je striedanie plodín tak, aby nedošlo 

k ochudobneniu pôdy: naopak, obohatiť ju tak, aby sa 

zabránilo výskytu škodcov. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Výhody ekologického poľnohospodárstva 

Ekologické poľnohospodárstvo umožňuje komunitám vyrábať potraviny. Tento typ poľnohospodárstva 

uprednostňuje budúcnosť s rešpektom k poľnohospodárstvu a zdravej výžive pre všetkých ľudí. Ekologicky 

pestované potraviny chutia lepšie a sú zdravšie. Nedávna štúdia v Kalifornii ukazuje, že ekologicky 

pestované jahody sú sladšie ako tradičné plodiny. Organická odroda tiež obsahuje o 10% viac 

antioxidantov, ktoré súvisia s prevenciou mnohých chorôb. 

Z hospodárskeho hľadiska táto metóda moderného poľnohospodárstva vedie k vyšším výnosom plodín. V 

celosvetovom meradle môže ekologické poľnohospodárstvo produkovať v priemere približne o 30% viac 

potravín na hektár ako tradičné poľnohospodárstvo. V rozvojových krajinách môže ekologické 

poľnohospodárstvo produkovať približne o 80% viac potravín na hektár. Nevyužívaním syntetických 

chemických vstupov, ktoré sú tiež veľmi znečisťujúce, sa pre poľnohospodárov dosiahne veľmi dôležitá 

úspora. 

Je to tiež najlepší spôsob, ako zmierniť účinky zmeny klímy a pomôcť svetovej populácii prispôsobiť sa 

zmenám, ktoré so sebou prináša globálne otepľovanie. 



Ekologickí farmári 

V súčasnosti sú drobní poľnohospodári 2,6 

miliardy ľudí (asi 40% svetovej populácie). 

Toto sú poľnohospodári, ktorí produkujú 

väčšinu potravín, ktoré konzumujeme. 

Milióny poľnohospodárov na celom svete 

praktizujú ekologické poľnohospodárstvo, 

čo dokazuje, že je možné vyrobiť dostatok 

potravín pomocou nákladovo efektívnych 

organických metód. 
Zdroj: www.pixabay.com   

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/


Ekologické poľnohospodárstvo vo svete 

Španielsko je krajina, ktorá je už štvrtý rok v čele čaty v 

Európskej únii, pokiaľ ide o oblasť venovanú ekologickému 

poľnohospodárstvu, už dosahuje hodnotu viac ako 1 845 039 

hektárov, čo predstavuje nárast v v posledných rokoch. Je to 

jasný príklad toho, že ekologické poľnohospodárstvo je 

životaschopné a že je jediným riešením, ako zachrániť 

poľnohospodárstvo a umožniť rozvoj vidieka, najmä v tomto 

období hlbokej sociálno-ekonomickej a ekologickej krízy. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Príklady ekologického poľnohospodárstva vo svete 

Ziskové poľnohospodárstvo: V Indii Andhra Pradesh 

pomohlo ekologické poľnohospodárstvo zvýšiť čistý 

príjem poľnohospodárov. Úspory v chemických 

výrobkoch sa pohybovali medzi 600 až 6 000 

indických rupií (15 - 150 USD) (7,66 až 76 EUR) na 

hektár, zatiaľ čo úroda zostala stabilná 

Úrodnejšia pôda: Štúdia uskutočnená na európskych 

farmách počas 21 rokov ukázala, že ekologické 

hnojivá ponúkajú lepšiu stabilitu pôdy, väčšiu 

úrodnosť a väčšiu biodiverzitu (vrátane dážďoviek a 

viac mikroorganizmov) ako synteticky hnojené pôdy. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Príklady ekologického poľnohospodárstva v EÚ 

Pravidlá ekologického poľnohospodárstva Európskej únie (EÚ) sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky 

vrátane akvakultúry a kvasiniek. Zahŕňajú všetky fázy výrobného procesu, od semien po konečné spracované 

potraviny. To znamená, že existujú osobitné ustanovenia týkajúce sa veľkého množstva výrobkov, ako 

napríklad: 

• semená a množiteľský materiál, ako sú odrezky, podzemky atď., Z ktorých sa pestujú rastliny alebo 

plodiny; 

• živé výrobky alebo výrobky, ktoré si nevyžadujú ďalšie spracovanie; 

• krmivá; 

Výrobky s viacerými prísadami alebo spracované poľnohospodárske výrobky na použitie ako potraviny. 

Predpisy EÚ o ekologickej výrobe vylučujú produkty z rybolovu a poľovníctva voľne žijúcich živočíchov, ale 

zahŕňajú aj zber voľne žijúcich rastlín, ak sú splnené určité podmienky prirodzeného prostredia. Existujú 

osobitné pravidlá pre víno a akvakultúru. 



Ekologické označovanie v EÚ a logo 

Zelené logo na potravinách zabezpečuje dodržiavanie 

noriem EÚ v oblasti ekologickej výroby. Je to povinné pre 

balené potraviny. V prípade spracovaných potravín to 

znamená, že najmenej 95% zložiek poľnohospodárskeho 

pôvodu je organických. Supermarkety a ďalší 

maloobchodníci môžu označovať svoje výrobky ako 

„ekologické“, iba ak sú v súlade s pravidlami. 

Zdroj: www.biospotrebitel.sk  

http://www.biospotrebitel.sk/


Podnikateľské príležitosti v ekologickom poľnohospodárstve (1) 

Poľnohospodárske podniky sú čoraz viac v móde, najmä tie, 

ktoré nejako súvisia s rastúcim ekologickými aktivitami. Na 

druhej strane, hospodárstvo založené na spolupráci a vedomá 

spotreba si tiež upevňujú svoje miesto v populácii, kde sme 

schopní pozorovať nárast spotreby ekologických výrobkov a 

iných služieb v súlade s týmto typom hodnôt. 

Starostlivosť o zdravie je viac ako módny výstrelok, pre 

mnohých ľudí sa stal spôsobom života, takže otváranie 

poľnohospodárskych podnikov môže byť spôsob, ako využiť 

tento rast na trhu. 

Pozrime sa na niektoré obchodné príležitosti súvisiace s 

ekologickým poľnohospodárstvom! 
Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Podnikateľské príležitosti v ekologickom poľnohospodárstve(2) 

Ekologické ovocie a zelenina 

Ekologické výrobky sú zvyčajne drahšie ako výrobky, ktoré nie sú 

ekologické, a to je podnet na založenie spoločnosti, zatiaľ čo to môže 

výrazne zvýšiť náklady. Prísna kontrola kvality, ktorú musia tieto výrobky 

prejsť na získanie ekologickej pečate, spôsobuje vyššie ceny, je to však aj 

spôsob, ako podporiť ľudí, ktorí ich vyrábajú. 

Poľnohospodárskymi podnikmi z ekologického ovocia a zeleniny môžu 

byť výroba, distribúcia a/alebo predaj. Výroba je zodpovedná za 

pestovanie potravín, distribúciu spájajúcich poľnohospodárov s 

kupujúcimi výrobkov a predaj sa uskutočňuje v rôznych obchodoch a 

trhoch. Môžete založiť poľnohospodárske podniky, ktoré pokrývajú 

jednu z týchto oblastí alebo všetky 3 súčasne. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Podnikateľské príležitosti v ekologickom poľnohospodárstve (3) 

Workshopy a vzdelávanie 

Toto je ďalší z najbežnejších foriem podnikania. Ľudia a rodiny, 

ktorí sa venujú poľnohospodárstvu alebo majú veľa skúseností, 

môžu svoje znalosti odovzdať prostredníctvom workshopov a 

niektorých typov kurzov. Môžu tak naučiť iných, aby si pestovali 

vlastné plodiny alebo aby pripravovali rôzne druhy potravín s 

výrobkami, ktoré sú sezónne. Aj keď je to bežný spôsob, ako 

doplniť príjem za prácu, ktorú už človek robí v teréne, každý typ 

akcie môže zorganizovať ktokoľvek, aby ostatní mohli priniesť 

svoje vedomosti a zarobiť si nimi na živobytie. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Podnikateľské príležitosti v ekologickom poľnohospodárstve (4) 

Poľnohospodárske podnikanie online 

Online podniky sú najinovatívnejšie a najziskovejšie, ktoré 

existujú, pretože ich ideálni klienti sa neobmedzujú iba na 

fyzické miesto a na špecifickú populáciu. Nezávisia ani od 

času a miesta, pretože k nim majú prístup všetci ľudia. 

Poľnohospodárske podniky môžu byť nasmerované do 

odvetvia online dokonale, najmä do oblasti informačných 

produktov. Myšlienka je, že akékoľvek vedomosti, ktoré 

môžete prenášať prostredníctvom video kurzu, sa dajú robiť 

bez problémov, pretože na internete môžu byť ľudia, ktorí sa 

zaujímajú o témy súvisiace s poľnohospodárskym svetom. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Marketing a ekologické produkty 

Zvýšenie spotreby ekologických výrobkov podporuje vstup veľkých 

výrobcov v potravinárskom odvetví do kategórie bioproduktov. 

Táto položka predpokladá, že ekologická línia sa čoraz viac 

vyskytuje v podnikovej stratégii týchto výrobcov a že je 

sprevádzaná zvýšením investícií do marketingu ekologických 

výrobkov v súlade so zvýšením spotreby a očakávaniami rastu v 

sektore. 

Zdroj: www.pixabay.com   

http://www.pixabay.com/


Ekologický marketingový mix  

Distribúcia Distribučná stratégia sa líši podľa výrobcu. Niektorí pracujú iba s modernou 

distribúciou, zatiaľ čo iní smerujú svoje úsilie na špecializovaný kanál priamo alebo 

prostredníctvom distribútorov alebo veľkoobchodníkov s ekologickými výrobkami. 

 

Cena 

 

Výrobcovia, ktorí nedávno zavádzali značky ekologických výrobkov, sa usilujú o 

výrobky s vysokým obratom a cenovým rozdielom, ktorý je bližší cenovému 

rozdielu oproti tradičným výrobkom. 

 

Produkt 

 

Prakticky všetci veľkí výrobcovia všetkých kategórií majú zastúpenie ekologických 

výrobkov. Aj keď je pravda, že výrobcovia ekologických potravín vedú tento proces. 

 

Komunikácia S ekologickými líniami sa vo všeobecnosti zaobchádza marketingovou stratégiou, 

ktorá sa líši od zvyšku konvenčných výrobkov tým, čo zodpovedá posolstvu a 

umiestneniu. Nové posolstvá ekologických výrobkov sú vypracované na základe 

motivácie a očakávaní ekologického spotrebiteľa, keďže ide najmä o zdravie, 

životné prostredie a blízkosť. 



Príklad marketingových produktov ekologického poľnohospodárstva 

Danone: 2 kravy 

Komunikácia: blízkosť, súcit, pedagogika 

Správa: Lepšie stravovanie žije lepšie 

https://www.youtube.com/watch?v=rFEHg8cuZnI&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFEHg8cuZnI&feature=emb_title



