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8 Environmentálno-ekonomický význam 

poľnohospodárstva vo vzťahu k udržateľnému 

rozvoju  
 
Poľnohospodárstvo ako jeden zo sektorov národného hospodárstva má svoju nezastupiteľnú a ničím 

nenahraditeľnú úlohu aj v dynamicky sa meniacom svete čoraz viac založenom na službách 

a informáciách. 

Význam poľnohospodárstva – predovšetkým v jeho primárnom ekonomickom ponímaní – je vyšší 

v menej industrializovaných krajinách, čo ale neznamená, že v ekonomicky vyspelých krajinách je 

jeho význam nižší. V daných prípadoch je veľmi náročné a nebezpečné snažiť sa o isté zjednodušenie 

významu poľnohospodárstva jednoduchou kvantifikáciou, vyčíslením benefitov. 

Je to dané predovšetkým heterogenitou funkcií, ktoré poľnohospodárstvo zabezpečuje, kde 

ekonomické funkcie sú len jedny z viacerých. 

Blaas, Bielek a Božík (2010) uvádzajú, že poľnohospodárstvo plní predovšetkým tieto funkcie: 

- zabezpečuje výrobu zdravých a kvalitných potravín,  

- udržiava a chráni prírodné zdroje a kultúrnu krajinu správnym obhospodarovaním pôdy  

- prispieva k zachovaniu životaschopného vidieka. 

Všetky uvádzané funkcie súvisia s problematikou dlhodobej udržateľnosti.  

Poľnohospodárstvo primárne pracuje s výrobnými faktormi, ktoré majú živý, biologický charakter. 

V tom sa uvedené odvetvie líši od iných odvetví národného hospodárstva, keďže biologický charakter 

transformačných procesov v rozhodujúcej miere determinuje celkové výsledky sektora 

poľnohospodárstva. (samozrejme, abstrahujeme od mechanizmu Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky ES, ktorá svojimi zásahmi výrazne deformuje ekonomicky vyváženú poľnohospodársku 

produkciu). 

Pre to, aby poľnohospodárstvo mohlo plniť tieto funkcie, musí byť odvetvie hospodársky udržateľné, 

to znamená musí zabezpečiť trvalú obnovu svojich výrobných faktorov. Pritom rozhodujúcu úlohu 

zohráva úhrada nákladov podnikateľských subjektov v odvetví cenami ich komoditných výstupov 

(poľnohospodárskych výrobkov a služieb) a ďalšie kompenzácie, spravidla z verejných zdrojov, ktoré 

uhradzujú náklady na nekomoditné výstupy (napríklad environmentálne služby), pre ktoré zatiaľ 

neexistuje ocenenie prostredníctvom trhu. Preto hospodársku udržateľnosť je bezpodmienečnej 

nutné dopĺňať aj o udržateľnosť environmentálnu, bez ktorej zabezpečenie hospodárskej 

udržateľnosti možné nie je. 

Poľnohospodárstvo spolu s lesníctvom využíva prírodné zdroje, avšak na rozdiel od niektorých iných 

odvetví primárneho sektora národného hospodárstva ich aj udržuje a obnovuje. V aktívnom (ale 

súčasne aj pozitívnom ) pôsobení na prírodu je možné vidieť reprodukovateľnosť prírodných zdrojov, 

pričom vytvára vhodné hospodárskej a sociálne podmienky pre život na vidieku. 
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Poľnohospodárstvo je jedným z kľúčových determinantov pre udržanie funkčnej sídelnej štruktúry 

vidieka, pričom atribút funkčnosti je daný aktívnym pôsobením poľnohospodárstva na vidiek. Podieľa 

sa tiež na udržaní a na rozvoji vidieckej infraštruktúry, ako aj na podpore osídlenia na vidieku. 

V ekonomickej oblasti poľnohospodárstvo podporuje diverzifikáciu hospodárskych aktivít na vidieku. 

Tým, že má k dispozícii výrobné faktory (práca, pôda, kapitál), je aktívnym prvkom  hospodárskych 

aktivít vidieka  nielen v primárnej poľnohospodárskej činnosti, ale aj sekundárne pri zabezpečovaní 

rozvoja podnikania v oblasti služieb, obchodu a remesiel.  

Poľnohospodárstvo je významným činiteľom udržiavania pracovnej sily na vidieku generovaním 

pracovných príležitostí. Tým zároveň prispieva k znižovaniu, resp. aspoň k neprehlbovaniu 

regionálnych disparít. S prihliadnutím na skutočnosť, že Slovenská republika sa vyznačuje výraznými 

regionálnymi disparitami (v ekonomickej, sociálnej, kultúrnej i iných oblastiach), je práve 

poľnohospodárstvo jedným z prirodzených nástrojov pre elimináciu týchto negatívnych javov. 

Ekonomický význam poľnohospodárstva nie je správne analyzovať izolovane – poľnohospodárstvo 
tvorí homogénnu súčasť s odvetvím lesného hospodárstva, ako aj s odvetvím potravinárstva.  
 
Tabuľka 4 Podiel poľnohospodárstva a potravinárstva na vybraných ukazovateľoch národného hospodárstva 

 
Zdroj: prevzaté z: Zelená správa za rok 2014 
prepočty NPPC - VÚEPP s použitím prameňov: 
1) vypočítané z údajov prijatých zo ŠÚ SR na vyžiadanie a ďalších prameňov ŠÚ SR (internet, publikácia); členenie podľa  
štatistickej klasifikácie SK NACE 
2) ŠÚ SR, predbežné údaje z marca 2014 
* pomer priemernej mzdy odvetvia k priemernej mzde v národnej ekonomike 
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s. c. = stále ceny vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2005 

 
 Dané makroekonomické hodnoty sú však len hodnotami, ktoré prešli trhom, teda 

kvantifikované na základe cien ako vzťahu medzi ponukou a dopytom po jednotlivých statkoch, ktoré 

poľnohospodárstvo a potravinárstvo ako odvetvia národného hospodárstva prinášajú na trh.  

Okrem primárnych ekonomických benefitov je nutné hovoriť aj o pozitívnych externalitách 

poľnohospodárstva. V tomto prípade hovoríme o mimoprodukčných funkciách poľnohospodárstva 

a mimoprodukčných statkoch. Ich kvantifikácia je značne problematická – predovšetkým z dôvodu 

absencie objektívnej ekonomickej hodnoty (ktorú v prípade trhových statkov reprezentuje cena, ako 

výsledok vzťahu medzi ponukou a dopytom – aj keď rôznymi deformáciami trhov je niekedy tiež 

ťažko hovoriť o cene ako o objektívnej kategórii, v prípade dotačných systémov osobitne). 

Podľa istých kvantifikácií mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva (založenej na trhovom 

ohodnotení fyzikálnych efektov mimoprodukčných funkcií), ekonomický prínos mimoprodukčných 

funkcií poľnohospodárstva pred približne 10 rokmi, ako uvádzajú  Blaas, Bielek a Božík (2010), 

predstavoval 1,2-1,5 mld. € ročne.  V súvislosti s dlhodobými procesmi zmeny klímy a s tým 

spojenými negatívnymi sprievodnými javmi je možné predpokladať nárast ekonomickej hodnoty 

mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva. 

 

Slovenské poľnohospodárstvo, ako z ekonomického, tak aj sociálneho, či environmentálneho 

aspektu, prechádzalo po roku 1989  veľmi turbulentnými zmenami. 

Na negatívny vývoj slovenského poľnohospodárstva v ostatných obdobiach poukázal aj vládny 

dokument Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020. Hovorí o tom, že súčasný 

stav odzrkadľuje dlhodobý nekoncepčný prístup k jeho rozvoju a absenciu koncepčnej analýzy, ktorá 

by identifikovala jeho skutočné silné a slabé stránky, upriamila pozornosť na príležitosti a varovala 

pred hrozbami jeho ďalšieho vývoja. Je však potrebné podotknúť, že konštatácia nepriaznivého stavu 

slovenského poľnohospodárstva z rôznych aspektov nie je v našich podmienkach novým javom, tieto 

hodnotenia sa cyklicky opakujú, rovnako ako aj ambície riešiť tento nepriaznivý jav so zmiešanými 

úspechmi. 

Z pohľadu zamestnanosti a rozvoja vidieka je výsledkom nekoncepčného postoja k ďalšiemu rozvoju 

pôdohospodárstva výrazný prepad celkovej zamestnanosti, v porovnaní s obdobím začiatku 

transformačného procesu v našej ekonomike (t.j. oproti roku 1989) a to agregátne až o približne 80 

%. Kým v roku 1994 pracovalo v agrárnom sektore 10,2% zo všetkých zamestnaných, v roku 1998 to 

bolo už len 4,6 %. V súčasnosti pracuje v agrárnom sektore 2,2 % všetkých zamestnaných, čo je 

úroveň v priemere dokonca o 1 % nižšia v porovnaní s krajinami EÚ 15. 

Príčiny podľa daného analytického dokumentu možno hľadať predovšetkým: 

- vo vysokej koncentrácii poľnohospodárskej výroby, ktorá navyše zaznamenala najmä v 

prvých rokoch transformácie slovenskej ekonomiky vysoký prepad svojej produktivity,  

- v nízkom podiele vlastníctva pôdy v pomere k sume aktív poľnohospodárskych subjektov,  

- v nízkej prepojenosti poľnohospodárskej prvovýroby so spracovateľským priemyslom  
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- v nízkej možnosti čerpať prostriedky EÚ zo strany štátnych podnikov lesného hospodárstva 

ako najväčších obhospodarovateľov lesov v SR. 

 
Vysoká koncentrácia poľnohospodárskej výroby vedie v podmienkach Slovenska ku koncentrovaniu 

väčšiny dotačných zdrojov EÚ nízkemu počtu žiadateľov o tieto zdroje. Aj keď je možné konštatovať, 

že financovanie poľnohospodárskych podnikov v SR prešlo za posledných desať rokov podstatnými 

zmenami, tieto zmeny však z uvedených dôvodov nemali takmer žiadny vplyv na zlepšenie 

ekonomickej situácie u cca 90 % poľnohospodárskych subjektov. V podmienkach takejto vysokej 

koncentrácie poľnohospodárskej výroby sa zároveň nepodarilo naštartovať rast produktivity práce v 

agrosektore – produktivita práce aj v súčasnosti, po viac ako 25 rokoch od zmeny systému riadenia 

hospodárstva dosahuje len okolo 40 % z priemeru EÚ. 

Majetok poľnohospodárskych subjektov,  ako ďalšia z významných agregátnych ekonomických 

kategórií,  kontinuálne rastie. Z celkovej hodnoty majetku predstavuje pôda ako jeden z výrobných 

faktorov, ale pre sektor poľnohospodárstva kľúčový výrobný faktor, len približne 5% z celkovej 

hodnoty majetku poľnohospodárskych podnikov. Slovenskí poľnohospodári si viac ako 90% 

poľnohospodárskej pôdy na ktorej hospodária, prenajímajú. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ je 

takýto stav ojedinelý, kde pôda ako jedna z hlavných zložiek majetku poľnohospodárskych podnikov v 

ostatných členských krajinách EÚ tvorí až okolo 50 %. Tento nepomer je tým horší, čím vyššia je 

priemerná výmera, na ktorej poľnohospodársky subjekt podniká. Teda s veľkosťou výmery klesá 

podiel vlastnej pôdy, na ktorej subjekt hospodári. Medián veľkosti výmery, na ktorej podniká 

poľnohospodársky subjekt v SR je viac ako 500 ha, čo je najvyššia výmera v celej EÚ. 

Krízu slovenského agrosektora prehlbuje aj dlhodobo neriešený problém previazanosti prvovýroby so 

spracovateľským priemyslom. V tomto prípade nejde ani tak o previazanosť vecnú (ktorá z charakteru 

výrob logicky existuje a existovať bude), ale predovšetkým o previazanosť majetkovú, vlastnícku. Ich 

existencia by zabezpečila zvyšovanie intenzity pridávania hodnoty do poľnohospodárskych 

produktov. Vyššia miera prepojenosti poľnohospodárskej prvovýroby so spracovateľským 

priemyslom umožňuje postupné odbúravanie stredného článku v rámci potravinovej vertikály, ktorý 

na seba viaže podiel zisku z pridania hodnoty do prvovýrobného produktu. Redukciou  potravinovej 

vertikály o jeden článok je možné dosiahnuť stav, kedy sa bude podstatná časť ziskov viazať 

v subjektoch poľnohospodárskej výroby, čo ovplyvní nielen výšku ich kapitálového vybavenia, ale aj 

ich vyššiu konkurencieschopnosť. 

Stratégia implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky, obsiahnutá v Koncepcii rozvoja 

pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020, si kladie za cieľ vytvoriť stabilné podmienky pre 

životaschopnú výrobu potravín, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a aplikovať opatrenia 

proti zmene klímy a vytvoriť predpoklady na vyvážený územný rozvoj. 

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva ako kľúčový moment z tohto pohľadu identifikuje vytvorenie 

dostatočného objemu zdrojov, pre vytvorenie priaznivých podmienok na vhodné podnikateľské 

prostredie pre stabilizáciu živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby a zabezpečenie 

predpokladov ich ďalšieho rozvoja, pre efektívne zvyšovanie produkčnej výkonnosti slovenského 

poľnohospodárstva a efektívne a pre udržateľné zvyšovanie zamestnanosti nad rámec rastu 

produktivity práce. 
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Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 konštatuje, že príjmy na hektár 

poľnohospodárskej pôdy predstavujú na Slovensku v priemere len 6,3 % príjmov na hektár v štátoch 

EÚ-15. Dôvodom je nízka produkcia na hektár v SR, kde slovenská produkcia dosahuje iba 40 % 

úrovne EÚ-15 v rastlinnej výrobe a 38 % v živočíšnej výrobe. Hektárová produkcia je v SR najnižšia z 

krajín V-4. 

Porovnávanie hektárových úrod najvýznamnejších poľnohospodárskych plodín poukazuje na zásadný 

problém rentability poľnohospodárstva Slovenska -  priemerné hektárové úrody sú na Slovensku v 

priemere o cca 40 - 60 % nižšie ako v ostatných krajinách EÚ. Rovnako porovnanie intenzity chovov 

hospodárskych zvierat na Slovensku voči ostatným krajinám EÚ poukazuje na značne nízku, 

v niektorých prípadoch najnižšiu intenzitu chovu hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Jednou z najnižších 

v regióne je aj úroveň dojnosti kráv. Nižšia priemerná úroveň dojivosti kráv je len v Poľsku, ktoré však 

má jednu z najvyšších dynamík rastu dojnosti. Podobne ako v rastlinnej výrobe je aj táto intenzita 

determinantom nízkej ekonomickej efektívnosti živočíšnej výroby na Slovensku. 

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rastlinná produkcia dosahuje na Slovensku lepšie výsledky ako 

živočíšna produkcia. V rastlinnej produkcii Slovensko zaznamenáva mierny rast, kým živočíšna výroba 

sa znižuje. Klesá objem produkcie mlieka, zatiaľ čo v okolitých krajinách jej objem rastie. Objem 

produkcie hovädzieho mäsa klesol od roku 2002 až o jednu tretinu a v EÚ tento pokles patrí medzi 

najväčší. Ešte horšia situácia je vo výrobe bravčového mäsa, kde sme zaregistrovali pokles produkcie 

o výrazných 83 %, uvádza Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva.  

Poľnohospodárska politika v budúcnosti bude vychádzať z dvoch základných aspektov: ponuky zo 

strany poľnohospodárov a dopytu zo strany konzumentov (Prugrar, 2001 In: Klimeková, Lehocká, 

2007). 

Poľnohospodárstvo bude mať tri hlavné formy: 

- produkčné poľnohospodárstvo vyznačujúce sa vysokou intenzitou, pričom musí rešpektovať 

všetky zákony týkajúce sa ochrany rastlín a zvierat, kŕmenia a pod., 

- multifunkčné poľnohospodárstvo poskytujúce služby cielene na zachovanie a utváranie 

pestrej krajiny a na produkciu kvality, 

- ekologické poľnohospodárstvo fungujúce podľa platných predpisov a zákonov. 

V tejto súvislosti sa pri definovaní udržateľného poľnohospodárstva často hovorí 

o poľnohospodárstve ekologickom. Ekologická poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, 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. 

 

Kľúčovým prírodným a ekonomickým zdrojom poľnohospodárstva je pôda. Je to rozhodujúci prírodný 

zdroj, ktorý vytvára podmienky pre realizáciu produkčných aj neprodukčných statkov. Tým je daný 

jeho význam pre ekonomický a sociálny, ale aj environmentálny rozvoj spoločnosti. Aj keď je 
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prevažne v súkromnom vlastníctve, svojim významom prispieva pre všetkých obyvateľov štátu. Pôda 

je biologicky využívaná v poľnohospodárstve (2 432 979 ha), v lesnom hospodárstve (2 058 234 ha) a 

ako stanovište zelene v urbanizovaných  i neurbanizovaných územiach s prevažne environmentálnym 

a ekosociálnym významom, uvádzajú Blaas, Bielek a Božík (2010). 

Vzhľadom na všestranný celospoločenský význam pôdy je povinnosťou každého štátu zabezpečiť 

starostlivosť o pôdu a jej ochranu ako všeobecný štátny záujem. K tomu  je potrebné, aby štát mal  

vypracovanú a napĺňanú štátnu pôdnu politiku, príslušnú legislatívu, výkonnú  zložku  ale aj databázu 

vedomostí, skúseností.  Okrem  národných  záujmov  sa  pri  ochrane a využívaní pôdy musia 

rešpektovať aj medzinárodné pravidlá, v našich podmienkach predovšetkým požiadavky EÚ, keďže 

naša pôda je súčasťou pôdnych zdrojov únie. 

Hospodársky a ekonomický rozvoj vytvárajú oprávnený tlak na zmeny vo využívaní pôdy. V SR sú 

založené dva hlavné trendy: 

- úbytky poľnohospodárskej pôdy pod zábery. V rokoch 1991-2005 ubudlo pod výstavbu 14 

260 ha poľnohospodárskych pôd. 

- zvyšovanie  výmery  lesných  pôd  (najmä  zalesňovaním  poľnohospodárskych pôd). V rokoch 

1991 – 2005 sa zalesnilo 8 945 ha poľnohospodárskej pôdy. 

Rozsah záberov pôdy pre výstavbu je doprevádzaný zábermi najmä najkvalitnejších  pôd. 

Z celkovej výmery 2 432 979 ha poľnohospodárskych pôd je v súčasnej dobe v zanedbanom stave, 

alebo z iných dôvodov nevyužívaných asi 336 tis. ha. Je to negatívny jav, ktorého rozsah sa bude 

mierne znižovať, avšak bude pretrvávať aj po roku 2015. Chybou je relatívne nízka úroveň 

vymožiteľnosti pri  uplatňovaní Zákona NR SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy, ale aj nedôsledná podporná politika štátu na zmenu využívania týchto pôd (bioenergie, 

zalesňovanie, rekreačné účely), konštatujú Blaas, Bielek a Božík (2010). 

Vývoj poľnohospodárstva po roku 1989, teda v čase transformácie celej spoločnosti z centrálne 

plánovaného na trhové hospodárstvo, ako tu už bolo viackrát spomínané, viedol 

v poľnohospodárstve k veľmi negatívnym javom. Kým ceny poľnohospodárskych vstupov v období 

1989-2006 vzrástli 4,1 násobne, ceny poľnohospodárskej produkcie len 1,7 násobne. Medzi dôvody 

daného nepomeru môžeme zaradiť:  

- vysoká konkurencia poľnohospodárskych subjektov oproti koncentrácii trhu subjektov 

zabezpečujúcich vstupy do poľnohospodárstva,  

- nezvládnutá transformácia poľnohospodárskych podnikov,  

- výrazne nižšia podpora zo strany štátu oproti podpore v iných vyspelých krajinách a pod. 

Dané disparity medzi vstupmi a výstupmi viedli k obmedzeniu modernizácie výroby, poklesu 

efektívnosti produkcie i celkovej produkcie s negatívnymi sprievodnými javmi ako je výrazný pokles 

zamestnanosti v poľnohospodárstve na vidieku, zastavenie rozvoja sektora až jeho prepad a pod.   

Ak vychádzame zo všeobecne akceptovanej premisy o troch pilieroch udržateľného rozvoja, tak ani 

z ekonomického, ani zo sociálneho aspektu nie je možné v danom období hovoriť o udržateľnom 

rozvoji slovenského poľnohospodárstva.   
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Typickými črtami ekonomického piliera dlhodobej (ne) udržateľnosti boli napr. výsledok 

hospodárenia sektora ako celku, množstvo podnikov v likvidácii, prepad zahraničného obchodu 

s agrokomoditami a pod. 

Neudržateľnosť rozvoja zo sociálneho aspektu je možné vnímať znakmi ako výrazný pokles 

zamestnanosti v poľnohospodárstve, rastúce disproporcie v mzdách medzi poľnohospodárstvom 

a inými sektormi národného hospodárstva a pod. 

Environmentálny pilier môžeme hodnotiť pomocou viacerých agroenvironmentálnych indikátorov. 

Indikátory intenzity hospodárenia, tlakov a dôsledkov na životné prostredie, ako aj indikátory 

hodnotiace prijímané environmentálne opatrenia podávajú obraz o implementácii environmentálnej 

politiky do sektoru poľnohospodárstva a informujú o environmentálnej orientácii štátu. 

Environmentálny pilier sa stal jednou z priorít reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky na 

úrovni EÚ. Reforma poľnohospodárskej politiky podporila aj rozvoj ekologického poľnohospodárstva. 

Napríklad v roku 2012 sa na Slovensku realizovalo ekologické poľnohospodárstvo na výmere 168 602 

ha, čo predstavovalo 8,75 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  

Je však zaujímavé, že práve zhoršenie ekonomických podmienok v poľnohospodárstve malo za 

následok zlepšenie viacerých environmentálnych ukazovateľov. Došlo k poklesu aplikácií 

agrochemikálií do pôdy, prudko sa znížili počty hospodárskych zvierat, znížila sa spotreba vstupov a 

energií. Napríklad v porovnaní rokov 1990 a 2007 došlo na Slovensku k poklesu emisií skleníkových 

plynov z poľnohospodárstva o 46 %, emisie amoniaku klesli o 42 %. (Kanianska, 2010). 

 
 
Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že environmentálna výkonnosť slovenského 

poľnohospodárstva sa v transformačnom období výrazne zlepšila. Kľúčovými determinantmi 

uvedených pozitívnych zmien boli:  

- obmedzenie intenzívnych produkčných postupov (sprevádzané poklesom aplikovaných hnojív 

a pesticídov),  

- zníženie nakupovaných výrobných vstupov  

- celkový pokles produkcie (ktorý vytvára nižšiu záťaž na životné prostredie).  

Niektoré pretrvávajúce problémy (napríklad bodové kontaminácie pôdy a vody, erózia a degradácia 

pôdy), sú do istej miery dôsledkom minulého vývoja, keď sa na environmentálne dosahy intenzívnej 

výroby na pôde nebral dostatočný zreteľ. 

Od roku 1990 sa v bilancii živín v pôde podstatne znížili prebytky živín, a to tak u dusíka ako aj 

fosforu. Týmto poľnohospodárstvo výrazne znížilo znečisťovanie vodných zdrojov. Podľa údajov z 

roku 1999 až 90% poľnohospodárskych pôd vykazovalo len mierne alebo stredné ohrozenie vody. 

Prípady ohrozenia sú lokálne ohraničené. V dlhodobých meraniach rokov 1985 – 2002 sa v 14% 

prípadov monitorovania podzemnej vody zistili hodnoty dusičnanov, ktoré prekračovali normy EU pre 

pitnú vodu. 

Spotreba pesticídov v poľnohospodárstve medziročne kolísala, ale celkovo klesá, predovšetkým pre 

ekonomické dôvody, ale čiastočne aj pre postupné rozširovanie ekologickej produkcie.  
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Kým v roku 1991 sa ekologicky pestovalo na 10 tis. ha poľnohospodárskej pôdy, na konci roka 2014 

celková výmera narástla na viac ako 180 tis. ha ekologicky obhospodarovanej pôdy, z čoho orná pôda 

tvorí 26 %. Slovensko sa ekologicky obhospodarovanou plochou zaraďuje medzi popredné členské 

štáty Európskej únie. Kým napríklad Maďarsko má len niečo vyše 2 %, Česko nad 11 % a Rakúsko asi 

13 %, Slovensko má 9 % ekologicky obhospodarovanej plochy, čo je nad priemerom EÚ. 

Biofarmárčeniu sa venujú najmä na východe Slovenska, menovite v Prešovskom kraji. 

  
Emisie do ovzdušia emitované poľnohospodárstvom klesli na Slovensku najviac zo  všetkých 

členských krajín OECD. Celková emisia amoniaku klesla medzi 1990 – 1992 a 2001 – 2003 o 44 %, z 

čoho 90 % pripadalo na poľnohospodárske emisie. Príčinou bol  pokles  v počtoch  hospodárskych  

zvierat  a čiastočne  aj  zníženie  hnojenia  dusíkom. Slovensko splnilo už v roku 2003 svoj emisný cieľ 

pre rok 2010 stanovený v Kodanskom protokole 

Pokles emisií skleníkových plynov bol v uvedenom období rovnako výrazný (42 %). Napriek 

očakávanému miernemu rastu v období po roku 2010, stále budú len na tretinovej úrovni roku 1990. 

K tomuto vývoju prispel aj rast sekvestrácie (viazania) uhlíka pripisovaný poľnohospodárstvu, najmä 

zmenou štruktúry využívania poľnohospodárskej pôdy (rast podielu TTP).   

Vo vzťahu k biodiverzite je vplyv poklesu produkcie a extenzifikácie hospodárenia dvojstranný. Na 

jednej strane rozširovanie extenzívne využívaných lúk a pasienkov by malo determinovať rozvoj 

druhovo bohatých rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, na druhej strane ich nedostatočné 

obhospodarovanie (nepatrné zaťaženie dobytkom, opúšťanie) ochudobňuje druhovú diverzitu 

vegetácie poloprírodných stanovíšť, uvádzajú Blaas, Bielek a Božík (2010). 

Rovnako aj  zmenšovanie  výmery  ornej  pôdy  obmedzuje  podmienky  pre  výskyt  určitých 

špecifických vtáčích spoločenstiev, viazaných na ornú pôdu 

Za predpokladu, ak zostane  funkčný  doteraz vytvorený monitorovací systém a budú sa uplatňovať 

opatrenia založené strategickými dokumentami ako sú Zásady národnej pôdnej politiky (2004), 

agroenvironmentálne programy vyhlásené v Programoch rozvoja vidieka 2007 – 2013 a 2014-2020, 

alebo Akčný plán rozvoja ekologického (organického) poľnohospodárstva, má Slovensko  predpoklady  

pre  udržanie  agroenvironmentálnej  výkonnosti  poľnohospodárstva,  konštatujú   Blaas, Bielek 

a Božík (2010). Podľa nich ani  určitý  rast  intenzity  produkcie, ktorý je nevyhnutný  pre  ekonomiku  

hospodárenia  na pôde,  pri  použití  adekvátnych  technológií  neohrozí  environmentálnu  výkonnosť 

poľnohospodárstva. Zároveň však konštatujú, že pokračujúca extenzifikácia a opúšťanie 

poloprírodných stanovíšť bude ohrozovať napr. biodiverzitu. Erózii pôd bude potrebné čeliť 

zintenzívnením praktickej realizácie opatrení na ochranu pôdy, navrhovaných odbornými 

inštitúciami. 

Naopak, Ač, Matejovič, Pecho (2015) upozorňujú, na problém klimatických zmien s osobitne 

negatívnym dopadom v našich podmienkach na poľnohospodárstvo. Slovensko môže čakať podobný 

osud ako suchom sužovanú Kaliforniu, kde farmári bojujú o každý liter vody a vo veľkom počte 

opúšťajú svoje zdevastované farmy, len aby prežili. Slovensko sa tak veľmi rýchlo môže v priebehu 

tohto storočia zaradiť medzi štáty, kde voda bude tiež nedostatkovým zdrojom a bude stále drahšia a 

nedostupnejšia.  
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Problém bude mať predovšetkým naše poľnohospodárstvo, kde sa nedostatok vody premietne aj do 

vyšších cien potravín. Sucho postihne aj celé ekosystémy a krajina postupne nadobudne hlavne v 

južných oblastiach stepný charakter. Škodám spôsobených suchom sa nedá zabrániť, no dajú sa 

čiastočne zmierniť. Preto sú životne dôležité najmä adaptačné opatrenia, ktoré sa týkajú vodného 

hospodárstva. Ich základnou filozofiou by malo byť racionálne hospodárenie s vodnými zdrojmi. 

Adaptačné opatrenia na klimatickú zmenu by preto nemali zostať len na papieri a nemali by mať len 

proklamatívny charakter. Stratégiu adaptácie na klimatickú zmenu, ktorú prijala súčasná vláda pred 

jeden a pol rokom označujú ako nefunkčný dokument, ktorý primárne nerieši nastolené problémy.  

 

8.1 Konvenčné a alternatívne technologické postupy v poľnohospodárstve 

a ich dopad na životné prostredie 
 

Poľnohospodárske využívanie krajiny v minulosti súviselo s potrebami danej konkrétnej spoločnosti, 

resp. spoločenstva. V počiatkoch poľnohospodárstva   sa pôda využívala bez ohľadu na jej úrodnosť. 

Až neskôr  sa hľadali  systémy  vytvárajúce priaznivejšie  podmienky aj pre zachovanie a zvyšovanie  

úrodnosti pôdy. Vývoj poľnohospodárstva okrem spoločenských podmienok ovplyvňovali aj  prírodné 

podmienky. Menili sa formy získavania  vhodnej pôdy na polia, lúky, pasienky v prostredí lesného 

alebo lesostepného okolia. V spojitosti s tým sa zdokonaľovali  aj agrotechnické a chovateľské 

praktiky. 

Primitívne poľnohospodárske systémy sa spočiatku rozvíjali pri lesných a lesostepných územiach. 

Krajina bola umelo pretváraná na nelesnú, kde sa striedali polia, lúky a pasienky s obydliami. 

Najväčšími zmenami prešli  lesné formácie (klčovaním a žiarením), čím vznikli tzv. žiarové systémy, 

ktoré  využívali prirodzenú úrodnosť lesných pôd. V oblastiach trávnych  spoločenstiev sa vytvárali 

tzv. stepné systémy. Systémy využívali   živiny zostávajúce  na pôde   zo spálenej lesnej alebo trávnej 

vegetácie z prírodného ekosystému. 

V údoliach riek Tigris a Eufrat, Indus a v údolí rieky Níl sa vytvárali náplavové systémy.  Zavádzali sa na 

územiach s najvyššou úrodnosťou pôdy, v riečnych nánosoch. Išlo o úrodnú pôdu, ktorá bola 

periodicky obohacovaná nánosmi materiálu pôsobením vody alebo vetra. 

Najvýznamnejšie míľniky v rozvoji poľnohospodárstva predstavuje zavedenie obrábania pôdy (doba 

kamenná),  prvá spoločenská deľba práce (neolit, vytvorenie skupiny lovcov a zberačov a na druhej 

strane početnejšej skupiny roľníkov), doba bronzová (rozšírenie chovu koní, rozvoja prepravy, 

obchodu, využívanie odľahlejších častí územia) a doba železná,   umožňujúca výrobu dokonalejších 

poľnohospodárskych  nástrojov. Poľnohospodárstvo  výrazne ovplyvnil objav  pluhu  ( 8. až 9. 

storočie).  

V 8. až 12. storočí  v poľnohospodárstve prevládal celinný systém hospodárenia. Zoraná pôda sa 

využívala na pestovanie obilia a po vyčerpaní živín sa nechala zarásť  voľne rastúcimi bylinami. Systém 

však bol málo produktívny a vyžadoval veľké plochy (Hajnalová, 2001).   
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V 13. až 15 storočí  prevládal záhonový prielohový systém, ktorý zmenšil rozlohu potrebnej  pôdy. 

Krajinný obraz v tom období spestrovali   vinič hroznorodý a chmeľ. Začína   odvodňovanie 

zamokrených miest a zavodňovanie lúk.  

Prielohový systém bol takým systémom hospodárenia na pôde, ktorý bol predtým obhospodarovaný 

(najmä pestovanie obilnín), ktorý ale pre svoju nízku úrodnosť (v dôsledku jednostranného  

využívania a absencie hnojenia) bol ponechaný istú dobu ladom, s cieľom obnovy úrodnosti pôdy. 

Rozdiel medzi úhorom a prielohom bol v tom, že prieloh sa neobrábal a ani neosieval.  Na druhej 

strane  úhor sa obrábal, ale v dobe úhorenia sa neosieval. V porovnaní so žiarovými, stepnými  a 

náplavovými systémami prielohové systémy predstavovali inú formu poľnohospodárskeho využívania 

krajiny. Ich vznik v našich podmienkach  súvisí so začiatkami poľnohospodárskej produkcie. 

V danom období striedanie plodín ešte neexistovalo. Pestovalo sa to, čo bolo potrebné a pestovalo sa  

v potrebnom množstve. Daný systém to umožňoval, pretože napriek nízkej produktívnosti systému 

(v porovnaní so súčasnosťou) bol dostatok pôdy pri relatívne nízkej početnosti populácie. 

 
Úhorový systém je spojený s rozpadom rodového zriadenia a so vznikom feudalizmu. Všeobecne bol 

rozšírený koncom 10. storočia. Trval až do druhej polovice 18. storočia, v roľníckych usadlostiach až 

do počiatkov kapitalizmu. 

Rastúci počet obyvateľstva a nízke úrody plodín  nútili ľudí získavať ďalšie plochy pôdy. Postupne sa 

zorňovala aj celina. Vznikajú intenzívnejšie úhorové poľnohospodárske systémy. Hlavným faktorom 

zvyšovania úrodnosti pôdy bol úhor. Produkčná schopnosť pôdy sa obnovovala tým, že  niektorá časť 

pozemku sa ponechávala ako čierny alebo zelený úhor.  Čierny úhor pozostával z obrobenej pôdy bez 

rastlín, zatiaľ čo na zelenom úhore rástli buriny. 

 Počas úhorenia sa  zvýšila pôdna úrodnosť. Tak  sa stal úhor základom prvého systému striedania 

plodín, v ktorom úhor trval 1-2 roky. Tak vznikli i prvé osevné sledy a s tým aj iná forma 

poľnohospodárskeho využívania krajiny. 

Nárast počtu obyvateľov, najmä ich koncentráciou do miest, rozvoj priemyslu i nové vedecké objavy a 

vynálezy v 18. storočí ovplyvnili aj ďalší vývoj poľnohospodárstva. Hľadali sa nové formy  

hospodárenia, ktoré by eliminovali pokles pôdnej úrodnosti v úhorovom systéme. Jedinečnú úlohu v 

tomto vývoji v 18. – 19. storočí zohrali nové plodiny ako ďatelina lúčna, cukrová repa a zemiaky. 

Zaradením ďatelinovín a okopanín zaniká úhor a s ním i trojpoľný systém hospodárenia. Vzniká 

systém striedania plodín a s ním osevné postupy. Pravidelné striedanie plodín a hnojenie sa stalo 

základom obnovovania pôdnej úrodnosti. 

 

Bázou všetkých variantov osevných postupov v striedavom hospodárstve sa stal štvorhonový 

Norfolský osevný postup,  ktorý sa stal kľúčovým opatrením rôznych subforiem  striedavého 

hospodárenia. Plodiny sa striedali v poradí - ďatelina lúčna - ozimná pšenica -okopanina hnojená 

maštaľným hnojom -  jarná obilnina (jačmeň, ovos) s podsevom ďateliny. 
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Ďalší vývoj poľnohospodárskych systémov sa realizoval  v rámci systému striedania plodín s 

bezprostrednou väzbou na priemysel. Postupne sa  odsúval význam a dôležitosť pravidelného 

striedania plodín. 

Všeobecné systémy hospodárenia sa zavádzali na veľkostatkoch s trhovým zameraním a na väčšine 

väčších roľníckych usadlostí so značným podielom samozásobovania. Boli to nasledovné 

hospodárstva: 

- repársko-mliekárske s chovom ošípaných,  

- obilninársko-kukuričné s výkrmom ošípaných a hydiny, 

- obilninársko-zemiakárske s chovom dobytka a ošípaných, 

- obilninársko-zemiakárske napr. liehovarské s chovom dobytka, 

- obilninársko-krmovinárske, pastevné s chovom dobytka. 

Vysoký stupeň chemizácie a mechanizácie spolu s narušením biologickej rovnováhy medzi rastlinami 

a pôdou, najmä pri monokultúrach spravidla rýchlejšie spôsoboval degradáciu pôdnych vlastností. 

Najcitlivejšie sa prejavil tento spôsob využitia pôdy v USA, kde v minulosti pre rozšírenie plôch 

pšenice a niektorých iných plodín došlo k zorneniu nových stepných oblastí.  Došlo tiež k značnému 

úbytku lesa a tým sa narušila rovnováha v krajine medzi poľom, mačinovými plochami a vodnými 

biotopmi. Všetky tieto faktory spôsobili zvýšenie veternej a vodnej erózie (Křen, 1997).    

Špecializované tzv. priemyselné poľnohospodárske systémy sa zavádzali na veľkostatkoch, ktoré mali 

vlastný poľnohospodársky priemysel, najmä cukrovary, liehovary  iné. Uvedené poľnohospodárske 

podniky fungovali na našom území do roku 1938. 

Kľúčovou hybnou silou zavádzania agropriemyselných systémov v poľnohospodárstve bola produkcia 

potravín  a snaha o dosiahnutie vysokej produktivity práce. Tieto systémy sú výsledkom modernej 

doby. Pričinila sa o nich tzv. zelená revolúcia (krátko stebelnaté odrody pšenice) a produkcia 

priemyselných hnojív. Rozhodujúcou podmienkou bol  aj rozvoj strojárskeho a chemického 

priemyslu, agrárne programy sebestačnosti a zavádzanie špecializácie a kooperácie v 

poľnohospodárstve. V takomto prípade sa dá diskutovať o existencii environmentálnych prístupov, 

keďže dané systémy koncentrované na maximalizáciu produktivity, sú na hranici ekologického 

prístupu k ochrane krajiny a jej zdrojov. Úplne futuristické systémy sú v niektorých krajinách (napr. 

Japonsko), ktoré spočívajú v  pestovaní rastlín bez pôdy na umelých substrátoch (Bedrna a iní, 1997). 

Veľkovýrobné postupy zavádzané vo výrobe boli energeticky mimoriadne náročné a v živočíšnej 

výrobe v krajinách s väčšou hustotou obyvateľstva na koncovke väčšinou nedoriešené (vysoká 

koncentrácia odpadov, bodové znečistenie). Vysoká produkcia a spotreba mäsa súvisela s vysokou 

spotrebou zrnovín. Vysoký podiel zrnovín, zjednotené hospodárenie v regiónoch a použitie 

širokozáberovej techniky viedlo k degradácii pôdnych vlastností, čo sa následne prejavilo v nižšej 

efektívnosti využitia živín z pôdy a z priemyselných hnojív. 

V niektorých prípadoch jednostranné zvyšovanie energetických a materiálových vstupov do výroby, 

presiahlo hranice únosnosti agroekosystémov, čo spôsobilo ich nedostatočnú účinnosť a devastáciu 

prostredia. 
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  Hraško (1998, in: Kováč a iní, 1998) uvádza, že agropriemyselná sústava poľnohospodárstva 

má jedno významné pozitívum – mala ambíciu vyriešiť jeden zo základných  problémov ľudstva - 

dostatok potravy pre všetkých.  Základy tejto sústavy sa však vytvárali v období, kedy sa zdalo, že  nie 

je energetický  problém a že poľnohospodárska výroba je  v svojej podstate biologická, preto nemôže 

negatívne pôsobiť na  zložky životného prostredia a na prírodné zdroje. Postupy, ktoré boli zavedené 

v tomto  období v rastlinnej aj v živočíšnej výrobe však boli  energeticky veľmi náročné. Sústava 

rastlinnej výroby bola  založená dominantne na pestovaní zrnín s preferovaním kukurice  a sústava 

živočíšnej výroby na ich skrmovaní najmä hydinou  a ošípanými. Bezpodstielkové ustajnenie viedlo k 

redukcii produkcie klasického maštaľného hnoja a vysoká produkcia hnojovice (z koncentrovaných 

bezpodstielkových chovov) sa  stala nebezpečným faktorom pre všetky zložky ŽP.  Ukázalo sa, že z 

ekologického hľadiska nemôže existovať len jediná poľnohospodárska  sústava, ako sa to propagovalo 

napr. v prípade univerzálnej agropriemyselnej sústavy. 

Poľnohospodársko-priemyselné systémy za socializmu plnili úlohy požadované štátnym plánom. Na 

rozdiel od trhového hospodárstva fungovali v prostredí plánovaného systému riadenia. Keďže 

dominantnými cieľmi, často politickými, bolo deklarovanie efektívnejších hospodárskych systémov, 

poľnohospodárstvo nevynímajúc, pri nízkom environmentálnom vedomí spoločnosti a absencii 

bazálnych environmentálnych postupov boli tieto poľnohospodársko-priemyselné systémy 

preferovanými systémami hospodárenia na pôde. Dôsledky takýchto hospodárení sú ale dlhodobé, 

devastačné, často obtiažne pre opätovné nastolenie rovnováhy v prírode. 

 

Hronec et al (2006) uvádzajú nasledovné typy poľnohospodárskych systémov: 

- trhovo orientované systémy 

- systémy orientované na rozvoj ekosystémov 

- alternatívne systémy 

 
Cieľom trhovo orientovaných systémov je dosiahnutie maximálneho zisku z produkcie. Usilujú sa o čo 

najväčšie rozdiely medzi nákladmi a výnosmi, ktoré so sebou môžu prinášať dva základné rozpory: 

- medzi ziskom a zamestnanosťou (zárobkom) – sociálny aspekt, 

- medzi ziskom a prírodným prostredím – environmentálny aspekt. 

Príčinou konfliktov je jednostranný prístup zameraný na maximalizáciu produkcie. Zástancovia trhovo 

orientovaných poľnohospodárskych systémov považujú zníženie zamestnanosti za nevyhnutné a 

veria, že dopady na životné prostredie je možno obmedziť zmenou a inováciou technológií.  

 

Systém orientovaný na rozvoj ekosystémov  vníma poľnohospodárstvo ako činnosť zameranú na 

tvorbu fungujúcich agroekosystémov, pre zabezpečenie dostatočnej a trvalej produkcie potravín. 
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Obidva systémy sa vyznačujú pozitívnymi, aj negatívnymi črtami. Preto bol vytvorený aj stredný smer, 

akýsi kompromis medzi danými prúdmi, ktorý integruje výhody oboch vyššie uvedených systémov. 

Tento smer sa nazýva integrovaná produkcia.   

 

 

 

Tabuľka 5 Komparácia cieľov troch základných poľnohospodárskych systémov 

 
Indikátory 

Poľnohospodársky systém/produkcia 

Trhovo orientovaný Integrovaná produkcia Ekosystémovo orientovaný 

Zabezpečenie potravín  + ++ +++ 

Zamestnanosť, príjmy + ++ +++ 

Zisk +++ ++ + 

Životné prostredie + ++ +++ 

Príroda a krajina + ++ +++ 

Zdravie a pohoda + ++ +++ 
Zdroj: Křen, 1997, In: Kostelanský a i. 1997 

 
Špecifickým systémom hospodárenia je alternatívne hospodárenie na pôde (alternatívne systémy). 

Predstavuje odlišný spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat v poľnohospodárstve a 

uprednostňovanie najmä ekologických funkcií. Založené je na prirodzenejšom vzťahu človeka 

k prírode, s preferovaním biologických technológií a redukciou až vylúčením chémie a technických 

prostriedkov. V poľnohospodárstve znamená zámenu rastlinnej výroby pestovaním rastlín, ničenia 

burín ich reguláciou, ustajnenia hospodárskych zvierat  pasením a s výbehmi, ako aj namiesto 

používania priemyselných hnojív a pesticídov aplikáciu kompostov a výluhov rastlín (fytoterapia) 

(Bedrna a i., 1997).  

Alternatívne poľnohospodárstvo má viac smerov a druhov. Odlišujú sa pestovateľskými 

technológiami, trhovosťou, rešpektovaním kozmických a nadprirodzených síl a ďalšími 

osobitnosťami. 

 

Hronec (2006) uvádzajú nasledovné ekologické a ekologicky orientované poľnohospodárske systémy: 

- integrovaná produkcia 

- bioprodukcia – ekologické poľnohospodárstvo 

- Systém hospodárenia v krajine s ohľadom na  pôdu a krajinu 

- Systém zonálneho obhospodarovania krajiny v rámci pozemku 

- Systém obhospodarovania pôdy  v mimo vegetačnom období 

- Systém presného poľnohospodárstva 

 
Integrovaná produkcia sa považuje za východiskový systém udržateľného poľnohospodárstva. Príčiny 

jej vzniku sme uviedli vyššie. Systémy pestovania rastlín sú šetriace vo vzťahu k prírode, krajine a 

životnému prostrediu. Všetky pestovateľské opatrenia v nich sú v súlade (osevný postup, hnojenie, 
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obrábanie pôdy, ochrana a ekonomika). Prihliada sa na ekologické a ekonomické požiadavky. 

Hlavným cieľom je znížiť externé vstupy (agrochemikálie, pohonné hmoty) a trvalo chrániť životné 

prostredie najmä neobnoviteľné zdroje. Kladú si za cieľ udržať a aktivizovať prírodné samoregulačné 

faktory (potláčanie škodlivých činiteľov osevným postupom, rezistentné odrody, podpora predátorov 

a antagonistov) a pri pestovaní rastlín využívať nové biologické, technické a ekologické poznatky. 

Integrovaná produkcia kladie dôraz na efektívnejšie využitie biologických a prirodzených regulačných 

mechanizmov, čo má za následok pokles aplikovania dusíka z priemyselných hnojív a chemických 

prostriedkov na ochranu rastlín (napr. zaradenie okopanín do systémov striedania plodín, pestovanie 

zmesí odrôd, výživa na základe analýzy pôd a pod.). Okrem chemického ničenia burín sa využívajú aj 

mechanické postupy. 

Pri chove hospodárskych zvierat sú špecifické požiadavky pre welfare každého druhu hospodárskych 

zvierat.  

Pri implementácii trvalo udržateľného poľnohospodárstva má integrovaná produkcia významné 

postavenie, pretože môže zabezpečiť potrebnú rovnováhu medzi ekonomickými a sociálnymi 

požiadavkami. Integrovaná produkcia je ekonomicky životaschopná, uchováva a prípadne aj zlepšuje 

prírodné zdroje a životné prostredie pre budúce generácie (Křen, 1997). 

Integrovaná produkcia nabáda poľnohospodárske subjekty viac ku zdôvodneniu nákladov (šetrenie 

najmä energiou) a k využívaniu biologického a technického pokroku. Pre integrovanú produkciu je 

príznačné hľadanie vlastných energetických zdrojov (bionafta, bioplyn, plantáže rýchlorastúcich 

drevín) a prechod k využívaniu strojov s nižším špecifickým merným tlakom na pôdu. 

Štruktúra výroby pri integrovanej produkcii je determinovaná prírodnými a ekonomickými 

podmienkami oblasti, v ktorej sa realizuje. Významnou súčasťou integrovanej produkcie je 

racionalizácia energetických vstupov najmä do spôsobov obrábania pôdy. Integrovaná produkcia je 

progresívnym trendom, s cieľom odstránenia alebo zmiernenia negatívnych dôsledkov intenzívneho 

konvenčného poľnohospodárstva pri zachovaní jeho pôvodného charakteru. 

Integrovaná produkcia znižuje environmentálne riziká nižšou spotrebou agrochemikálií. na druhej 

strane je však problém – okrem niekoľkých plodín (hlavne ovocie a zelenina) – akceptácie vyšších cien 

spotrebiteľmi za produkty dorobené v integrovaných systémoch. S prihliadnutím na danú skutočnosť 

tak je možné konštatovať, že integrovaná produkcia v snahe nahradiť konvenčné poľnohospodárstvo 

neuspela, avšak intenzívne prispela k zmene cieľov konvenčného poľnohospodárstva a zmiernila jeho 

nepriaznivé účinky na prostredie (Spiertz, 2001). 

  

Bioprodukcia - ekologické poľnohospodárstvo vychádza z holistického prístupu, v ktorom   príroda  

predstavuje jednotný, integrálny celok. Človek je súčasťou prírody a je rovnocenný s ostatnými živými 

tvormi.   Cieľom je udržateľný a ekologicky vyvážený poľnohospodársky systém, ktorý vyrába kvalitné 

potraviny, chráni a využíva prírodné zdroje a krajinu udržateľným spôsobom. V krajine hospodári 

v súlade s prírodou s ohľadom  na jej dlhodobú biologicko-ekologickú rovnováhu. Tento systém je 

možno definovať ako vyvážený agroekosystém dlhodobo udržateľného charakteru, ktorý v čo 
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najväčšej miere kladie dôraz na lokálnych a obnoviteľných zdrojoch. Vychádza z holistického poňatia 

ekologických, ekonomických a sociálnych aspektov poľnohospodárskej produkcie.  

Systém   používa šetrnejšie produkčné metódy a poskytuje produkty s  vyššou kvalitou  a  bez 

nežiaducich rezíduí. Okrem ekologických prínosov  zabezpečuje i socio-ekonomické aspekty ako sú 

napr. zvýšenie zamestnanosti regiónu (vyššie požiadavky na ľudskú prácu, než pri konvenčných 

systémoch hospodárenia).  

Produkcia podlieha certifikácii a je distribuovaná na trh formou bioproduktov. 

Ekologické poľnohospodárstvo v SR predstavuje organizovaný systém výroby, spracovania a predaja 

produkcie, ktorý podlieha nezávislej inšpekcii (kontrolóri sú menovaní ÚKSÚP-om) a certifikácii 

(miestna i zahraničná). Vyrobená alebo spracovaná produkcia podľa Zákona NR SR č. 421/2004 pre 

ekologické poľnohospodárstvo sa označuje ako bioprodukcia alebo biopotravina.  

 
Systém hospodárenia v krajine s ohľadom na  pôdu a krajinu zohľadňuje rôznorodosť krajiny a 

porastov plodín vrátane burín, takisto  ich zraniteľnosť  na  nežiadúce materiálové toky (erózia, 

vyplavovanie, prchanie). Využíva letecké snímky, mapy so  súradnicovou sieťou potenciálnej 

úrodnosti, pôdne limity  a  záznamy o výskyte  škodlivých činiteľov. Jeho realizácia  zvyšuje účinnosť 

energo-materiálových tokov,  znižuje záťaž životného prostredia, uchováva cenné biotopy.  

Systém zonálneho obhospodarovania krajiny v rámci pozemku je založený na poznatkoch 

obhospodarovania pozemku rovnakým spôsobom. Takýto systém však vylučuje obhospodarovanie 

pôdy  v priestore a čase, čo nie je principiálne    pre  dlhodobú  udržateľnosť. V systéme sa pôda 

obrába diferencovane v riadku a v medziriadkoch, čo vytvára   isté prínosy. V zóne medziriadku sa  

vysievajú medziplodiny cielené pre  fixáciu  alebo  imobilizáciu dusíka, potláčanie burín a  priaznivé  

pre činnosť užitočnej fauny. Účelovým predstaviteľom  v praxi je  hrebeňové obrábanie pôdy, alebo  

bezorbové technológie. 

Systém obhospodarovania pôdy  v mimo vegetačnom období  sleduje minimalizáciu úniku 

nežiaducich energo-materiálových tokov z agroekosystémov vo vegetačnom období a ochranu ŽP.  

Podstatou systému je  prispôsobenie autoregulačných a ekologických mechanizmov  prirodzených 

ekosystémov v agroekosystémoch (čím dochádza k zvyšovaniu ich diverzity, komplexnosti a stability). 

Systém zvyšuje čistú  primárnu produkciu,  odpad z potravného reťazca  a podiel živín z organických  

hnojív. Medziplodiny sú súčasťou biologickej ochrany, keďže plnia funkciu hostiteľských plodín.  

Systém presného poľnohospodárstva je považovaný za nový udržateľný smer. Systém  sa vyvíja  v 

agrárne vyspelých štátoch. Definuje sa ako systém „šitý na mieru“ agroekologických podmienok a 

infraštruktúry konkrétnej lokality. Primárne vychádza z konvenčného (trhovo orientovaného) 

hospodárenia, pričom aplikuje najnovšie technológie umožňujúce znižovanie vstupov a nepriaznivých 

vplyvov na životné prostredie. Systém presného poľnohospodárstva  sa definuje sa ako spôsob 

hospodárenia  šitý na mieru agroekologických podmienok a infraštruktúry lokality, s cieľom 

dosiahnutia a zabezpečenia  udržateľného  poľnohospodárstva. 

Presné poľnohospodárstvo zahrňuje celý rad čiastkových systémov, ktoré využívajú vedecko 

technický a biologický pokrok (modely, automatické riadenie technologických procesov satelitmi a 
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pod. Najviac sa rozvíja v USA a v západných krajinách Európy. Doteraz boli  odskúšané viaceré  

technológie. V praxi sa využíva pri hnojení a výžive.  

Systém predstavuje prepojenie rastlinnej výroby na modernú informačnú, výpočtovú a  aplikačnú 

techniku a nové poznatky o optimalizácii produkčného procesu. Využíva pri tom podporu 

informačných systémov a ich aplikácií ako napr. digitalizované mapy pomocou GIS, identifikovanie 

produkčného stavu porastu pomocou GPS a pod. 

 

Samozrejme, daná klasifikácia systémov nie je jediná a všeobecne akceptovaná. Treba mať na 

pamäti, že ide vždy o prístup autorov, ktorí na základe existujúcich poznatkov, aplikácií, stavu 

poznania a externých podmienok identifikujú diferencované prístupy konvenčných a alternatívnych 

foriem a technológií hospodárenia na pôde.  

Nakoľko klasická forma konvenčného poľnohospodárstva sa v niektorých regiónoch javí ako 

neatraktívna a nerentabilná a predsa je nutné udržiavať a obhospodarovať krajinu, je vhodné v týchto 

oblastiach orientovať sa niektorú z alternatívnych foriem poľnohospodárskej produkcie.  

 

Huttmanová, Kiseľáková (2010) medzi takéto formy zaradzujú ekologické poľnohospodárstvo a trvalo 

udržateľné poľnohospodárstvo. Tieto alternatívne formy poľnohospodárskej prvovýroby predstavujú 

príležitosť smerujúcu k zvyšovaniu produkčných schopností regiónov, hospodárskemu a sociálnemu 

rozvoju a zvyšovaniu kvality prostredia. 

Ekologické poľnohospodárstvo je „systém hospodárenia, ktorý podporuje a zlepšuje hygienu 

agroekosystému, vrátane biodiverzity, biologický kolobeh a pôdnu biologickú aktivitu. Kladie dôraz na 

používanie hospodárskych praktík uprednostňovaním faremných vstupov, používa pre životné 

prostredie šetrné spôsoby agronomických, biologických a mechanických metód ako protiklad 

syntetických prípravkov; v chove hospodárskych zvierat kladie dôraz na pohodu a podmienky zvierat, 

dbá na celkovú harmóniu agroekosystému a jeho biologickú rozmanitosť a uprednostňuje 

obnoviteľné zdroje a recykláciu surovín“ (Akčný plán rozvoja ekologického poľnohospodárstva v 

Slovenskej republike do roku 2010). 

Danú definíciu ekologického poľnohospodárstva, samozrejme, nie je možné vnímať ako jedinú 

správnu a komplexnú definíciu. Chceme tým poukázať na to, že daná problematika je riešená nielen 

na vedeckej úrovni, ale aj na úrovni legislatívnej, v tomto prípade na národnej. Problematika 

ekologického poľnohospodárstva je však všeobecne pretraktovanou problematikou, ktorá o to viac 

významne rezonuje v rôznych globálnejších štruktúrach, osobitne v európskych. Európska komisia 

poukazuje na to, že úcta k životnému prostrediu a ak jeho zložiek, osobitne pôde, je veľmi dôležitá 

pre všetkých. Preto ekologické poľnohospodárstvo uprednostňuje obnoviteľné zdroje a recykláciu. Pri 

chove hospodárskych zvierat berie ekologické poľnohospodárstvo osobitný zreteľ na zdravie a blaho 

zvierat, ako aj na prísne regulované používanie krmiva. Ekologické poľnohospodárstvo rešpektuje aj 

vlastné metódy životného prostredia na kontrolu škodcov a chorôb pri pestovaní plodín a chove 

hospodárskych zvierat. Zakazuje alebo obmedzuje používanie chemicko-syntetických pesticídov, 

chemických hnojív, rastových hormónov, antibiotík a genetických modifikácií. 
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Ekologické poľnohospodárstvo je šetrné voči prostrediu, produkty pochádzajúce z ekologického 

poľnohospodárstva sa vyznačujú dobrými výsledkami v oblasti kvality. 

Hlavnými rozdielmi v prospech ekologického poľnohospodárstva sú vedeckými štúdiami do popredia 

kladené: 

- menej rezíduí pesticídov v potravinách 

- tendencia vyššieho obsahu sušiny a tým i vyšší prínos výživy 

- lepšia ochrana prostredia (bez rezíduí pesticídov, bez vyplavovania nitrátov, nižšia erózia, 

prispôsobenie pestovateľských technológií ekosystémom... ) 

- lepšie rešpektovanie a udržiavania biodiverzity na všetkých úrovniach (fauna, flóra, krajina...) 

- Ide o moderný spôsob hospodárenia, ktorý pomáha udržať zdravý ekosystém. 

 

Špecifické postupy ekologického poľnohospodárstva zahŕňajú: 

- viacročné striedanie plodín ako predpoklad účinného využitia miestnych zdrojov, 

- veľmi prísne limity pre používanie syntetických pesticídov a hnojív, antibiotík, prídavných 

látok do potravín a pomocných technologických látok a iných vstupov, 

- absolútny zákaz používania geneticky modifikovaných organizmov, 

- využívanie miestnych zdrojov, akými sú maštaľný hnoj alebo krmivo vyrobené na predmetnej 

farme, 

- výber druhov rastlín a zvierat odolných voči chorobám, ktoré sa vedia prispôsobiť miestnym 

podmienkam, 

- chov hospodárskych zvierat vo voľných plochách, plochách pre pohyb na čerstvom vzduchu a 

ich kŕmenie biokrmivom, 

- používanie chovateľských postupov primeraných pre rôzne druhy hospodárskych zvierat. 

(http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_sk) 

 
Ekologické poľnohospodárstvo a produkcia zohrávajú významnú úlohu v európskom 

poľnohospodárstve. Môžu predstavovať trhovo orientovanú alternatívu pre poľnohospodárskych 

výrobcov, ktorí chcú reagovať na zvyšujúci sa dopyt po kvalitných produktoch šetrných k životnému 

prostrediu. 

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je ekologická výroba podporovaná finančne, politicky aj 

legislatívne. Cieľom prístupu EÚ je posilniť dôveru spotrebiteľov a zároveň vytvoriť podmienky pre 

spravodlivú hospodársku súťaž medzi výrobcami ekologických poľnohospodárskych produktov v 27 

členských štátoch EÚ. 

Napriek tomu, že sa ekologické poľnohospodárstvo vykonáva na relatívne obmedzenej časti 

využívanej poľnohospodárskej plochy EÚ (približne 5 %), rastúci dopyt spotrebiteľov napomáha jeho 

rozvoju. 
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Jednou zo všeobecných zásad ekologickej výroby stanovených v nariadení EÚ o ekologickom 

poľnohospodárstve je zákaz používať: 

- geneticky modifikované organizmy alebo GMO, 

- výrobky vyrobené z GMO alebo 

- výrobky vyrobené prostredníctvom GMO. 

Tieto výrobky sa považujú za nezlučiteľné s koncepciou ekologickej výroby a vnímaním výrobkov 

ekologického poľnohospodárstva zo strany spotrebiteľov. 

V praxi to znamená, že GMO a výrobky vyrobené z GMO alebo prostredníctvom GMO sa nesmú 

používať ako potraviny, krmivo, pomocné technologické látky, prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, 

pôdne pomocné látky, osivo, vegetatívny množiteľský materiál, mikroorganizmy a zvieratá v 

ekologickej výrobe. Jediná výnimka platí pre veterinárne lieky (vakcíny a iné). 

Keďže však ekologické systémy nie sú izolované od všeobecného výrobného reťazca, v 

poľnohospodárskych systémoch bez GMO, akým je ekologické poľnohospodárstvo, nie je možné 

úplne vylúčiť nízku a náhodnú prítomnosť geneticky modifikovaných plodín počas pestovania, zberu, 

dopravy, skladovania a spracovania. Zdrojmi možných prímesí GMO sú nečistoty v osive, krížové 

opeľovanie, náletové rastliny a postupy pri zbere a skladovaní. 

Ďalším potenciálnym zdrojom sú prídavné látky v potravinách a kŕmne doplnkové látky, ktoré sa 

bežne vyrábajú z GMO alebo prostredníctvom GMO, uvádza Správa Komisie Európskemu parlamentu 

a Rade o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní 

ekologických produktov. 

Hlavnými zásadami je zabezpečiť najnižšiu možnú náhodnú prítomnosť GMO vo výrobkoch 

ekologického poľnohospodárstva, ako sa uvádza v odôvodnení 10, a zároveň zabrániť 

neprimeranému obmedzeniu a ďalšiemu zaťaženiu ekologických prevádzkovateľov. 

 

Medzi hlavné ciele ekologického poľnohospodárstva patrí: 

- Trvalé udržanie a zlepšenie pôdnej úrodnosti. 

- Ochrana genofondu a udržanie biodiverzity. 

- Zachovanie krajinných prvkov a ich harmonizácia. 

- Hospodárenie s vodou, udržanie vody v krajine, ochrana povrchových a spodných vôd pred 

znečistením 

- Efektívne využívanie energie, orientácia na obnoviteľné zdroje. 

- Snaha o maximálnu recirkuláciu a elimináciu vnášania cudzorodých látok do 

poľnohospodárskeho systému. 

- Produkcia kvalitných potravín a surovín 

- Optimalizácia životných podmienok pre všetky organizmy vrátane človeka (Moudrý et al, 

2007). 
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Industrializácia a urbanizácia, ktorá prebiehala od polovice 19. storočia sa prejavila v negatívnych 

zmenách životných podmienok obyvateľstva. Hospodárske krízy znížili kúpyschopnosť obyvateľstva, 

obmedzila dopyt po poľnohospodárskych produktoch. V danom období sa objavujú prvé 

dokumentované údaje o poškodení pôdnej úrodnosti a zmenách  agrosystémov v dôsledku 

intenzifikácie. Bol zaznamenaný zvýšený výskyt chorôb, škodcov a zníženie kvality potravín. 

Spriemyselňovanie výroby potravín spôsobilo nárast obsahu konzervačných látok a umelých aditív v 

potravinách a s tým spojené zmeny v stravovacích zvyklostiach ako napr. zníženie spotreby čerstvých 

neupravených potravín. 

 
Tabuľka 6 Základné rozdiely medzi konvenčným a alternatívnym poľnohospodárstvom 

Konvenčné poľnohospodárstvo Ekologické poľnohospodárstvo 

Priorita kvantity produkcie Priorita kvality produkcie 

Špecializovaná výroba Mnohostranná výroba 

Jednoduchý osevný postup Pestrý osevný postup 

Priemyselné hnojivá Organické hnojivá 

Pesticídy Regulácia škodlivých činiteľov 

Ustajnenie zvierat Voľný chov zvierat 

Meliorácia pôdy Uchovanie úrodnosti pôd 

Ekonomická rentabilita a zisk Biologická rovnováha 

Využívanie prírodných zdrojov Ochrana prírody 

Väčšie materiálové vstupy Vyššie pracovné náklady 

Zdroj: Kováč, K. a kol.: Ekologické hospodárenie na pôde. Piešťany: VÚRV 1996. s. 9 

 
Tabuľka 7 Charakteristika konvenčného a ekologického chápania vzťahu človeka k prírode 

Konvenčné poľnohospodárstvo Ekologické poľnohospodárstvo 

Antropomorfizmus Človek ako neoddeliteľná súčasť prírody 

Nadvláda nad prírodou Súlad s prírodou 

Žiadna morálna zodpovednosť voči prírode Morálna a etická zodpovednosť voči prírode 

Prírode chápaná len ako zdroj surovín Príroda má vlastnú prirodzenúhodnotu  

Exploatácia Ochrana 

Zdroj: Moudrý, J. jr., Konvalina, P., Moudrý, J., Kalinová, J.: Základní principy ekologického zemědělství. České 
Budějovice: JU ZF 2007. s.15 

 
 
Tabuľka 8 Charakteristika konvenčného a ekologického poľnohospodárstva podľa intenzity vstupov 

ukazovateľ Konvenčné poľnohospodárstvo  Ekologické poľnohospodárstvo 

Kolobeh látok Nie je uzavretý, vysoká potreba 
dodávania externej energie 

Na úrovni hospodárstva čo najviac 
uzavretý  

Využitie pôdy Optimalizácia podľa ekonomických 
kritérií 
 

Ekonomicky optimalizované iba 
v prípade súladu s vysokým 
ekologizačným vstupom 

Pomocné látky Optimalizácia podľa ekonomických 
kritérií 

Silno obmedzené 
 

Ľudský faktor Prevládajú ekonomické úvahy Ako integrovaná produkcia 
 

Intenzita 
hospodárenia 

Všeobecne vysoká 
 

Malá až stredná  
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Zdroj: Moudrý, J. jr., Konvalina, P., Moudrý, J., Kalinová, J.: Základní principy ekologického zemědělství. České 
Budějovice: JU ZF 2007. s.18 - 19. 

 
Šarapatka, Urban a kol. (2006) definujú nasledovné hlavné prínosy z implementácie princípov 

ekologického hľadiska: 

- ochrana životného prostredia a biodiverzity, 

- ochrana zdrojov podzemných vôd, zníženie znečistenia povrchových vôd, 

- úspora energie z neobnoviteľných zdrojov, 

- zníženie nadprodukcie, 

- zlepšenie kvality potravín a zdravotného stavu populácie, 

- zavedenie nového perspektívneho produktu (biopotraviny) pre trh, 

- udržanie prírodného rázu krajiny a stability osídlenia. 

 
 
Ďalším typom moderného prístupu k poľnohospodárskej produkcii v zmysle rešpektovania zásad jej 

biologickej povahy je aj trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, resp. udržateľné poľnohospodárstvo 

(Huttmanová, Kiseľáková, 2011). 

Dlhodobo udržateľné poľnohospodárstvo predstavuje systém, ktorý je ekonomicky životaschopný, 

nepoškodzuje životné prostredie, je technologicky možný a sociálne akceptovateľný (Dlouhý). 

Udržateľné poľnohospodárstvo je založené na princípe, že poľnohospodárstvo je biologický proces a 

ako taký by mal v praxi napodobňovať kľúčové charakteristiky prírodného ekosystému. 

Snaží sa priviesť diverzitu do agroekosystému, efektívne cyklovať živiny a zachovať prioritu slnečného 

žiarenia ako zdroja energie pre agroekosystém. Udržateľné poľnohospodárstvo je možné 

charakterizovať z hľadiska troch základných aspektov, ako to uvádza Demo, M. – Hronec, O. – 

Tóthová, M. et al. (2007): 

- Ekologické aspekty – sú zamerané na udržanie kvality a vitality celého agroekosystému, na 

udržanie zdravia pôdy, plodín i zvierat, pričom sa kladie dôraz na to, aby prírodné prostredie 

nebolo znečisťované a zdôrazňuje sa tu i význam obnoviteľnosti zdrojov 

- Ekonomické aspekty – predpokladajú, že poľnohospodárstvo produkuje dostatok produktov 

pre spoločnosť, pokrýva vynaložené náklady a vytvára zisk. Ekonomika je pritom zameraná 

nielen na primárnu produkciu, ale aj na ochranu zdrojov a minimalizáciu rizík podnikania. 

Práve ekonomické aspekty realizácie udržateľného poľnohospodárstva, môžu mať, podľa 

nášho názoru, dôležitý vplyv na podporu rozvoja regiónu. Aktívne hospodáriaci farmár 

vytvára hodnotu nielen vo forme produktov, ale vplýva aj na tvorbu pracovných miest (aj 

formou sebazamestnania) a samotnou produkciou sa môže spolupodieľať na zlepšovaní 

ekonomicko-sociálnych podmienok nielen seba a svojej rodiny, ale aj obyvateľstva regiónu, či 

už trvalo alebo sezónne. 

- Sociálne aspekty – sociálna spravodlivosť predpokladá, že distribúcia zdrojov pokrýva 

základné potreby všetkých členov spoločnosti, sú zabezpečené práva na rovnaké využívanie 

pôdy, kapitálu, rovnaký prístup k trhu apod. V udržateľnom poľnohospodárstva sa aktivity 

ľudí zameriavajú na zachovanie základných zásob neobnoviteľných zdrojov a na zabránenie 
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degradácie agroekosystémov. Prispievajú k zabezpečeniu spravodlivosti v rozdeľovaní 

zdrojov samotnou produkciou a realizáciou udržateľného poľnohospodárstva sa prispieva k 

zabezpečeniu sociálnej spravodlivosti, možnosťou podieľať na zlepšení vlastných životných 

podmienok. 

 

Napriek tomu, že existuje všeobecný konsenzus o hlavných aspektoch udržateľnosti, neexistuje 

všeobecne uznávaná definícia udržateľného poľnohospodárstva, ktorá by mala  v princípe zahŕňať 

ekologické ako aj ekonomické a spoločenské hľadiská. 

Hronec (2006) rozširujú pohľad na vnímanie udržateľného poľnohospodárstva, ktorý charakterizujú 

ako riadenie a využívanie agroekosystému spôsobom, ktorý uchováva jeho biologickú diverzitu, 

produktivitu, regeneračnú kapacitu, vitalitu a funkčnosť tak, aby (poľnohospodárstvo) plnilo 

významné ekologické, ekonomické a spoločenské funkcie na miestnej, národnej a globálnej úrovni a 

nepoškodzovalo ďalšie ekosystémy nielen v súčasnosti, ale ani v budúcnosti. 

Pestovanie rastlín je biologický proces, preto kľúčovým aspektom dlhodobej udržateľnosti 

poľnohospodárstva je ekologická dimenzia. Keďže však poľnohospodárstvo je však súčasne aj 

ekonomická aktivita slúžiaca k uspokojovaniu sociálnych potrieb, pri posudzovaní jeho dlhodobej 

udržateľnosti treba pridať k ekologickej  dimenzii aj dimenziu ekonomickú, sociálnu, kultúrnu 

a etickú. 

Dlhodobo udržateľné poľnohospodárstvo je pozitívna odpoveď na limity a problémy ako tradičného, 

tak aj moderného poľnohospodárstva. Ide predovšetkým o zámer prevziať to najlepšie z tradičných 

agroekosystémov, ktoré majú vysokú biodiverzitu a ekologickú stabilitu. Udržateľné 

poľnohospodárske systémy sú založené na prírodných zákonitostiach, princípoch dostatočnosti 

produkcie potravín a ochrany prírodných zdrojov, ktoré môžu byť produktívne v krátkodobom i 

dlhodobom výhľade. 

Na základe vyššie uvedeného možno metódy a postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva 

sumarizovať takto: 

- integrovať poľnohospodárske systémy s lokálnymi ekosystémami, 

- využívať pôdu podľa jej produkčného potenciálu, dlhodobo zvyšovať jej úrodnosť aplikáciou 

udržateľných postupov, 

- pestovať genotypy odolné proti chorobám a škodcom so schopnosťou potláčať buriny, 

- využívať pôdoochranné a šetriace technológie, 

- redukovať vstupy agrochemikálií, 

- využívať princípy integrovanej ochrany (biologická ochrana, prahy škodlivosti, predikcia a 

iné), 

- produkovať potraviny s vysokou nutričnou hodnotou, 

- zvyšovať podiel energie z obnoviteľných zdrojov (veterná, slnečná, geotermálna energia, 

biopalivá), 

- hospodárskym zvieratám vytvárať vhodné etologické a ekologické podmienky, šíriť myšlienky 

trvalo udržateľného poľnohospodárstva medzi poľnohospodármi (Hronec et al. 2006). 
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Podľa Hrašku (1998, in Kováč, 2005) k predstave dlhodobo udržateľného poľnohospodárskemu 

systému sa najviac približujú princípy takých poľnohospodárskych technológií, ktoré rešpektujú 

nielen potrebu sústavnej obnovy pôdnej úrodnosti, ale aj základné princípy udržateľnosti 

poľnohospodárstva. Ide predovšetkým o tieto princípy:  

- princíp nezameniteľnosti a rovnoznačnosti faktorov života rastlín - žiadny z komplexu 

faktorov pre rast rastlín nemôže byť nahradený nadmerným množstvom iného faktora, 

- princíp limitujúceho činiteľa -  možnosť pestovania a  produktivitu  plodiny determinuje  

nielen  faktor v minime, ale aj  faktor v prebytku, čím sa môže stať  pre rastlinu škodlivý, 

- princíp návratu živín - rastliny potrebujú pre svoj život a určitú produkciu mať k dispozícii 

príslušné množstvo minerálnych živín, ktoré sa každoročne odčerpávajú z pôdy úrodou. 

Odber živín úrodou z pôdy je teda energetickou stratou, ktorú treba kompenzovať hnojením, 

- princíp reprodukcie pôdnej úrodnosti - pre udržanie pôdnej úrodnosti a jej hygienického 

stavu je potrebná starostlivosť o pôdny ekosystém ako celok, nielen o organizmy ktoré 

pestujeme alebo chováme na pôde, ale aj o organizmy, ktoré žijú v pôde, 

- princíp striedania plodín  - vychádza z poznatkov o znášanlivosti a neznášanlivosti plodín po 

sebe. Pri striedaní plodín v priestore i čase sa pri všetkých ostatných rovnakých podmienkach 

dosahujú vyššie a stabilnejšie úrody, 

- princíp biodiverzity ekosystému - ak sa plocha využíva len jednou kultúrou, znižuje sa často 

jej produkcia i odolnosť. V pokusoch sa ukázalo, že ak výskyt určitých  burín v porastoch 

nepresahoval 5% pokryvnosti pestovanej plodiny, boli úrody hlavnej plodiny vyššie, ako v 

prípade absolútne čistého porastu. 

- princíp náhrady intenzifikácie agroekosystému jeho diverzifikáciou. 

 

Spoločným znakom dlhodobo udržateľných systémov je, že v súlade so špecifikami krajiny rešpektujú 

aj širšie celospoločenské záujmy a komplex intenzifikačných faktorov daného územia využívajú v 

súlade s ekologickou únosnosťou územia. 
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