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ABSTRACT 

      Long-term future development of European agriculture in the global market is very uncertain 

with a potentially large impact on the future of the agricultural businesses. Future scenarios of 

climate, demography, technological development and global demand for agricultural commodities 

determine the competitiveness of European agriculture. Regional economic competitiveness is 

determined by a combination of indicators of economic strength of  farms in a region and 

population pressure on agricultural land. The aim of this  article to contribute to the integration of 

knowledge of bio-physical and socio-economic processes that determine possible changes in 

European agricultural production in the long-term period by comparising of results of scientific 

studies dealing with the issue of regional competitiveness of European agriculture in the context of 

global economic and regional environmental scenarios. 

 

KEY WORDS 

Agriculture. Agriculture Businesses. Competitiveness of Agriculture. Productivity. Population 

Pressure. Wheat. Potato. Milk. Productivity. Relative Yield Change. 

 

ÚVOD 

      Budúcnosť európskeho poľnohospodárstva čelí viacerým výzvam pod vplyvom zmien klímy 

a zmien poľnohospodárskej politiky Európskej únie (EÚ) [11], [1, s. 1-27]. Reakcia európskeho 

poľnohospodárstva je predmetom záujmu tak pre tvorcov poľnohospodárskej politiky EÚ, ako aj 

pre širokú verejnosť, ktorá využíva širokú škálu ekosystémových služieb [16, s. 69-85]. Od 60. tych 

rokov 20. storočia uplatňovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) chráni európskych 

poľnohospodárov pred tlakmi globálneho trhu. Avšak, reforma SPP a následné presmerovanie 
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politických opatrení [1, s. 1-27], [2], [11]  by mohli viesť k zníženiu ochrany a nakoniec k úplnému 

zrušenie dotácií a obchodných bariér. Navyše, rozširovanie EÚ predstavuje rast konkurencie v 

rámci Európy. Trh poľnohospodárskych komodít sa mení v dôsledku zvýšenej konkurencie na 

európskych a svetových trhoch [18], [20]. Kombinácia rastúcej výrobnej kapacity spolu 

s využívaním nových technológií urýchľuje zánik nerentabilných podnikov.  

     Európske poľnohospodárstvo je a aj naďalej bude ovplyvnené viacerými biofyzikálnymi 

vplyvmi, predovšetkým zmenou klímy (zvyšovanie teploty, čoraz častejšie extrémne výkyvy 

počasia a zníženie dostupnosti vody) [5], [6], [14] a socioekonomickými faktormi (zmeny a pokrok 

v technológiách, ktoré súvisia s lepším využitím plodín a odrôd). Na tieto skutočnosti poukazujú 

viaceré štúdie, napr. [3], [4, s. 173-197], [8, s. 249-266], [9, s. 101-116], [10],  [12, s. 225-241], 

[15], [19, s. 43-69], [21, s. 133-138], [22, s. 117-135], [23, s. 57-68]. Vo väčšine týchto štúdií však 

absentujú aspekty konkurencieschopnosti regiónov a poľnohospodárskych podnikov, ktoré zohrajú 

kľúčovú úlohu na liberalizovanom trhu. Tieto skutočnosti zohľadňuje práve vedecká štúdia 

Hermansa et al. [13, s. 2177-2187], ktorá je rozšírením metodiky vypracovanej v štúdiách autorov 

Ewerta et al. [9, s. 101-116]1 a Rounsevella et al. [22, s. 117-135]. S explicitným prihliadnutím na 

regionálnu konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva vypracováva pravdepodobný 

scenár2 budúceho vývoja európskeho poľnohospodárstva na otvorenom trhu na základe dôslednej 

integrácie existujúcich koncepčných a kvantitatívnych modelov.  

Cieľom príspevku je prispieť k integrácii poznatkov o biofyzikálnych a socioekonomických 

faktoroch, ktoré determinujú možné zmeny v európskej poľnohospodárskej výrobe v dlhodobom 

období komparáciou výsledkov vedeckých štúdií zaoberajúcich sa problematikou regionálnej 

konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva v kontexte globálneho ekonomického 

a regionálneho environmentálneho scenára. 

                                                   
1 Vedecká štúdia Ewerta et al. [9] je jedným z prvých odhadov budúcej produktivity v poľnohospodárstve v rámci EÚ-
15, ktorá upresňuje priestorovú alokáciu produkcie poľnohospodárskeho sektora na liberalizovaných svetových trhoch 
zahŕňajúc aspekty regionálnej konkurencieschopnosti tohto sektora.  
2 Kým Ewert et al. [9] rozpracováva štyri alternatívne scenáre budúceho poľnohospodársko-technologického rozvoja 
[17]  (skratky A1, A2, B1, B2), Hermans et al. [13] sa venuje analýze dvoch z nich, a to scenárom A1 a B2. 
Scenáre A1 a B1 sú globálne scenáre a scenáre A2 a B2 sú regionálne scenáre.  
Scenár A1 – globálny ekonomický scenár - predpokladá rapídny ekonomický rast, rapídny rozvoj a zavádzanie nových 
technológií, značný rast  dopytu po potravinách s nižším dôrazom na kvalitu potravín a environmentálne problémy.  
Scenár B1 – globálny environmentálny scenár - je zameraný na globálne riešenia, environmentálne nezávadné 
technológie, značný rast  dopytu po potravinách s  dôrazom na kvalitu potravín a environmentálne problémy. 
Scenár A2 – regionálny ekonomický scenár - predpokladá nižší ekonomický rozvoj, zdôrazňuje zachovanie 
regionálnych kultúrnych identít, rast dopytu po potravinách v rámci Európy bez zohľadnenia environmentálnych 
problémov. 
Scenár B2 – regionálny environmentálny scenár - je zameraný na lokálne riešenia s dôrazom na trvaloudržateľné 
využitie lokálnych zdrojov, predpokladá malé zmeny v dopyte po potravinách v rámci Európy s dôrazom na kvalitu 
života a potravín.  
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Príspevok bol spracovaný ako súčasť riešenia projektu VEGA č. 1/0403/09 „Analýza 

základných ekonomických faktorov a ich využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva 

a zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja Slovenska“. 

 

MATERIÁL A METÓDA 

Metodický postup vo vedeckej štúdii Hermansa et al. [13], ktorá je rozšírením Ewertovej et al. 

[9] analýzy na EÚ-27, je rozdelený do štyroch krokov. Po prvé, budúce odhady produktivity 

zohľadňujú možné účinky zmien klímy, zvyšujúcej sa koncentrácie CO2 v atmosfére 

a technologického rozvoja. Po druhé, budúci dopyt je odvodený z existujúcich modelov. Po tretie, 

regióny sú hodnotené na základe ich konkurencieschopnosti, čo po štvrté následne slúži na 

rozdelenie podielov na trhu budúceho dopytu a  na potenciálne vytlačenie menej 

konkurencieschopných regiónov z trhu. Analýza zahŕňa všetky regióny EÚ-27 a Nórsko v rámci 

analyzovaného obdobia rokov 2005 až 20503. Výsledky sú vypočítané a prezentované na úrovni 

NUTS 1, t.j. Nomenklatúry územných štatistických jednotiek NUTS 1 so 107 regiónmi EÚ-27 [7] 

pre tri dôležité poľnohospodárske komodity4: pšenica, zemiaky a tráva na lúkach a pasienkoch (pre 

produkciu mlieka).  

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vedecké štúdie Hermansa et al. [13] a Ewerta et al. [9]  prezentujú výpočty budúcich zmien 

produktivity rastlinnej výroby v celej Európe so zohľadnením zmien klimatických podmienok, 

koncentrácie CO2 a rozvoja technológií.  

     Na základe výsledkov odhadov produktivity v poľnohospodárskej výrobe podľa jednotlivých 

scenárov [17],  očakáva Ewert et al. [9] jej zvýšenie v intervale od 25% až do 163% v sledovanom 

období do roku 2080. Najnižší nárast produktivity v rokoch 2020, 2050 a 2080 sa odhaduje práve 

pre scenár B2 (regionálny environmentálny scenár) v intervale od 25% do 43%. Naopak najvyšší 

nárast sa odhaduje pre scenár A1 (globálny ekonomický scenár), a to s nárastom v intervale od 41% 

do 163%. Rozdiely v zmene produktivity, predikované v roku 2020, sú medzi scenármi relatívne 

malé, ale v dôsledku rastu miery neistoty súvisiacej s dlhým časovým horizontom (obdobie do roku 

2080) sa rozdiely v zmene produktivity poľnohospodárskej výroby signifikantne zvyšujú. 

Najvýraznejšie zmeny sa očakávajú v dôsledku efektov technologického rozvoja, a to predovšetkým 

v scenári A1 (globálny ekonomický scenár) a A2 (regionálny ekonomický scenár). Na rozdiel od 

                                                   
3 Ewert et al. [9] analyzuje obdobie rokov 2000 až 2080 s osobitným dôrazom na roky 2020, 2050 a 2080. 
4 Pre porovnanie v štúdii Ewerta et al. [9]  je analyzovaná jediná referenčná poľnohospodárska plodina, a to pšenica. 
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vplyvu zmien v technológiách je vplyv klimatických zmien relatívne malý. Výraznejšie zmeny sa 

v tejto oblasti očakávajú v severnej a najmä v južnej Európe (tabuľka 1).  

 

Tabuľka1: Odhadované relatívne zmeny v produktivite poľnohospodárskej výroby pre jednotlivé 

scenáre 

Faktor Rok 
Scenár 

A1 A2 B1 B2 

Klimatické 

zmeny 

2020 0,99 0,99 1,01 1,00 

2050 0,98 0,97 1,00 0,99 

2080 0,98 0,98 1,00 1,00 

CO2 

2020 1,04 1,04 1,03 1,04 

2050 1,16 1,13 1,09 1,11 

2080 1,32 1,27 1,12 1,15 

Technológie 

2020 1,37 1,37 1,30 1,20 

2050 1,87 1,81 1,63 1,28 

2080 2,34 2,17 1,87 1,28 

Všetky 

faktory 

2020 1,41 1,40 1,34 1,25 

2050 2,01 1,92 1,72 1,37 

2080 2,63 2,42 1,98 1,43 

Zdroj: Ewert et al., (2005, s. 110)  

 

Ewert et al. [9, s. 111] očakáva zvýšenie budúcich výnosov pšenice v dôsledku ním 

odhadovaných relatívnych zmien v produktivite zo súčasných 6 t ha-1 na 8 až 15 t ha-1 pre scenáre 

B2 a A1 v rámci sledovaného obdobia do roku 2080. Pri zohľadnení výlučne potenciálnych zmien 

v rozvoji technológií sa očakáva do roku 2080 zvýšenie budúcich výnosov pšenice na 7 až 13 t ha -1 

v závislosti od konkrétneho scenára (obrázok 1).   
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Obrázok 1: Zaznamenaný (FAO, 2003) a odhadovaný výnos pšenice pre jednotlivé scenáre  

Zdroj: Ewert et al., 2005, s. 110 

 

Rozšírením a doplnením vedeckých poznatkov štúdie Ewerta et al. [9, s. 101-116] je 

vedecká štúdia Hermansa et al. [13, s. 2177-2187], v ktorej autori dospeli pre EÚ-27 k nasledujúcim 

výsledkom. 

Odhady budúcej produktivity sú pre všetky tri plodiny v roku 2050 vyššie v porovnaní so 

súčasnosťou (obrázok 2), avšak so značnými regionálnymi rozdielmi. Najväčšie regionálne rozdiely 

boli zistené u zemiakov v rozmedzí od -40% na severe Grécka do +100% v Thüringene a Sasku 
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(obrázok 2). Tieto zmeny v produktivite sú ovplyvnené zmenou klímy, zvyšovaním koncentrácie 

CO2 a technologickým rozvojom. Technológia je hlavným určujúcim faktorom u produkcie pšenice 

a zemiakov, na rozdiel od produkcie trávy, ktorú ovplyvňuje klíma a koncentrácia CO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Produktivita pšenice, zemiakov, lúk a pasienkov v rokoch 2005 a 2050 

Zdroj: Eurostat (2007), Hermans et al. (2010, s. 2181) 
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Obrázok 3: Zmeny v produktivite pšenice (a) a lúk a pasienkov (b) v regióne EÚ-27 v roku 2050 

v porovnaní s rokom 2005 

Zdroj: Hermans et al. (2010, s. 2181) 

Legenda:  

sivá čiara – zmena v produktivite v dôsledku zmeny klímy,  

prerušovaná čiara – zmena v produktivite v dôsledku zmeny klímy a zmeny koncentrácie CO2, 

čierna čiara – zmena v produktivite v dôsledku  zmeny klímy, zmeny koncentrácie CO2 a zmien v 

technológiách   

 

Budúci dopyt v roku 2050 v rámci EÚ-27 sa odhaduje na 148 mil. ton pre pšenicu, 67 mil. 

ton pre zemiaky a 161 mil. ton trávy (pre produkciu mlieka) (tabuľka 2), zatiaľ čo dopyt po 

uvedených poľnohospodárskych komoditách predstavoval v roku 2005 113 mil. ton pšenice, 52 mil. 

ton zemiakov a 144 mil. ton trávy (pre produkciu mlieka). 
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Tabuľka 2: Rozloha, produktivita a dopyt v rokoch 2005 a 2050 podľa scenárov A1 a B2 

 

Rozloha 

v roku 

2005 

(mil. ha) 

Produktivita 

v roku 2005 

(t ha-1) 

Produktivita 

v roku 2050 

pod 

vplyvom 

faktorov* 

(t ha-1) 

Produkcia 

v roku 

2050 na 

rozlohe 

v roku 

2005 

(mil. t) 

Dopyt 

v roku 

2050 

(mil. t) 

Rozloha 

potrebná 

pre 

uspokojenie 

dopytu 

v roku 2050 

(mil. ha) 

Pšenica  

A1 22,5 4,7 9,3 222 148 13,3 

B2 22,5 4,7 6,3 150 188 25,7 

Zemiaky  

A1 2,1 25,8 44,8 89 67 1,4 

B2 2,1 25,8 33,0 67 74 2,3 

Tráva / 

mlieko 
 

A1 21,7 4,3 5,2 172 161 20,6 

B2 21,7 4,3 4,6 151 165 22,2 

Zdroj: Hermans et al. (2010, s. 2182) 
* vplyv klimatických zmien, koncentrácie CO2 a zmien v technológiách 

 

Regióny, ktoré v súčasnosti produkujú podstatnú časť európskej poľnohospodárskej 

produkcie (ako napr.: Holandsko, Francúzsko, Dánsko), dosahujú nižšiu pozíciu v hodnotení 

konkurencieschopnosti na základe zohľadnenia regionálneho špecifika - ekonomickej veľkosti ich 

poľnohospodárskych podnikov (ESReg5). Avšak, v regiónoch s vysokým populačným tlakom, 

poľnohospodárstvo súťaží o priestor s ostatnými funkciami pôdy (bývanie a rekreácia). Preto tieto 

regióny (napr. v oblasti Holandska, Anglicka, Nemecka) klesajú v hodnotení na stupnici 

konkurencieschopnosti (obr. 4 a - b obrábanie pôdy, obr. 4 c - d mliečne poľnohospodárstvo).  

 

 

 

 

                                                   
5 ESReg – Average Economic Size of the Regional Holdings – priemerná veľkosť regionálnych podnikov 
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Obrázok 4 a - d: Hodnotenie konkurencieschopnosti produkcie pšenice, zemiakov a mlieka  

Zdroj: Hermans et al. (2010, s. 2182) 

Legenda:  

a) hodnotenie konkurencieschopnosti regiónov pre produkciu pšenice a zemiakov (ESU6 na 

poľnohospodársky podnik / región)  

b) hodnotenie konkurencieschopnosti regiónov pre produkciu pšenice a zemiakov (ESU na 

poľnohospodársky podnik / región a populačný tlak) 

                                                   
6 ESU (European Size Unit) - európska veľkostná jednotka 
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c) hodnotenie konkurencieschopnosti regiónov pre produkciu mlieka (ESU na 

poľnohospodársky podnik / región) 

d) hodnotenie konkurencieschopnosti regiónov pre produkciu mlieka (ESU na 

poľnohospodársky podnik / región a populačný tlak) 

 

K regiónom a krajinám s najviac konkurencieschopnou ornou pôdou patria západné 

Francúzsko, Írsko, Dánsko, Škótsko, východné Nemecko a Česká republika. 

Najviac konkurencieschopnými regiónmi pre mliečne farmy sú západné Francúzsko, Írsko, 

Dánsko, severná a západná Veľká Británia, severné Holandsko, východné Nemecko a Česká 

republika. V najkonkurenčnejších orných a trávnatých oblastiach dosahuje priemerná veľkosť 

poľnohospodárskych podnikov 90 až 126 ESU a priemerný populačný tlak 1,6 až 1,7 obyvateľov na 

1 ha poľnohospodárskej pôdy.  

K najmenej konkurencieschopným poľnohospodárskym regiónom a krajinám patrí Poľsko, 

Slovensko, Taliansko, Portugalsko, východné Španielsko, Flámsko a Porýnie. K najmenej 

konkurencieschopným regiónom, zameraným na mliečne farmy, patrí stred Poľska,  

Slovensko, južné Bulharsko, Taliansko, Portugalsko, severozápadné Španielsko, Flámsko, západné 

Nemecko a južné Francúzsko. V týchto oblastiach dominujú malé podniky (od 18,1 až 35,8 ESU na 

farmu) a vysoký populačný tlak (od 11,2 až 13,1 obyvateľov na 1 ha poľnohospodárskej pôdy). 

Podľa údajov Európskeho štatistického úradu [7] jedna tretina z celkovej produkcie pšenice 

pochádzala v roku 2005 z Dánska, Českej republiky, severozápadného Francúzska, východného 

Anglicka a Dolnosaska. Jedna tretina z celkového dopytu po zemiakoch pokryla v roku 2005 

produkcia zo severu Francúzska, severu Holandska, Dolnosaska a Poľska. V roku 2005 bola tretina 

z celkového dopytu po mlieku zabezpečená Dánskom, Írskom, severozápadným Francúzskom, 

Dolnosaskom, Bavorskom a severným Talianskom.  

Na základe predikčných výpočtov vedeckej štúdie [13] podľa vyššie popísaného metodického 

postupu bude Francúzsko do roku 2050 schopné zásobovať viac ako jednu tretinu z celkového 

dopytu po pšenici európskej dvadsaťsedmičky. Celkový dopyt po pšenici v objeme 148 mil. ton sa 

vyprodukuje na 13,3 mil. ha pôdy (obrázok 5). Na európskom trhu pšenice dominujú producenti z 

východoeurópskych krajín (okrem severu Bulharska), z Talianska, Portugalska, Španielska, 

Rakúska, Slovenska a Flámska. Do roku 2050 budú produkciu zemiakov zabezpečovať rovnaké 

regióny ako v roku 2005 s tým, že Poľsko bude schopné pokryť viac ako jednu tretinu z celkového 

dopyt po zemiakoch. Celkový dopyt po zemiakoch v objeme 67 miliónov ton sa vyprodukuje na 1,4 

mil. ha pôdy (obrázok 5). Na európskom trhu zemiakov dominujú producenti z Poľska, Rumunska, 

Bulharska a Talianska a v menšej miere zo Španielska a z časti Nemecka. Do roku 2050 sa 
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odhaduje dopyt po mlieku v objeme 161 mil. ton (obrázok 5), ktorý má byť vyprodukovaný na 20,6 

mil. ha lúk a pasienkov. Najsilnejšími producentmi tejto komodity budú na európskom trhu mlieka 

Bulharsko, Rumunsko a južné Francúzsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok  5 a - c: Odhad produkcie pšenice, zemiakov a mlieka pre rok 2050   

Zdroj: Hermans et al. (2010, s. 2183) 

Legenda: 

Každá farba reprezentuje jednu tretinu celkovej produkcie v roku 2050. Sivá farba predstavuje 

menej ako 0,1% celkovej produkcie EÚ-27. 

 

Výsledky vedeckej štúdie Hermansa et al. [13]  potvrdzujú výsledky analýzy vedeckej štúdie 

Ewerta et al. [9]: 

Potenciálne vplyvy klimatických zmien sú pomerne malé v porovnaní s očakávaným zvýšením 

produktivity vplyvom technologického rozvoja.  

Budúci dopyt po analyzovaných poľnohospodárskych komoditách bude zabezpečený 

v dôsledku rastu produktivity na menšej rozlohe využívanej poľnohospodárskej pôdy.  Takto získaná 

úspora pôdy môže byť využitá na iné účely, ako napríklad na urbanizáciu a produkciu bioenergie. 

Výsledky štúdie ďalej poukazujú na budúce ekonomicky a poľnohospodársky silné regióny 

v EÚ-27.  

Regióny so slabým konkurenčným postavením v súčasnosti budú čeliť veľkým problémom 

brániacim zlepšeniu ich konkurenčného postavenia aj v budúcnosti. Na základe uvedenej 

skutočnosti sa vytvára priestor pre plánovanie a aplikáciu alternatívnych ekonomických stratégií 

v týchto regiónoch. 
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Silnou komparatívnou výhodou v oblasti regionálnej konkurencieschopnosti s  optimálnymi 

podmienkami pre rozvoj poľnohospodárskej výroby disponujú regióny severozápadnej Európy, čo 

následne môže viesť k silnej polarizácii medzi týmito regiónmi a regiónmi južnej, strednej 

a východnej Európy. 

Južná Európa čelí (a bude aj naďalej čeliť) negatívnym vplyvom klimatických zmien, zatiaľ čo 

v  strednej a východnej Európe bude aj naďalej problémom malá ekonomická sila a veľkosť 

poľnohospodárskych podnikov.  

Hermans et al. [13]  navyše poukazuje na dôležitosť produkcie bioenergetických plodín ktoré 

by mohli potenciálne konkurovať konvenčnému poľnohospodárstvu v závislosti od rozvoja 

energetického mixu a prislúchajúcich politík a navrhuje adaptáciu týchto aktivít najmä do oblastí 

vykazujúcich pokles tradičnej poľnohospodárskej výroby. 

Veľká časť strednej a južnej Európy, kde má poľnohospodárstvo v súčasnom období  

dominantné postavenie, bude čeliť neistej budúcnosti. Regióny, ktoré budú čeliť najsilnejším 

tlakom trhu, si budú vyžadovať najväčšiu podporu. Okrem intervenčných opatrení je potrebné 

rozvíjať v týchto oblastiach aj adaptačné stratégie prostredníctvom diverzifikácie, špecializácie 

alebo extenzifikácie. 

 

ZÁVER 

Vedecké štúdie Hermansa et al. [13]  a Ewerta et al. [9]  významne prispievajú k explikácii a 

integrácii poznatkov o biofyzikálnych a socioekonomických procesov, ktoré determinujú zmeny 

v produktivite v poľnohospodárstve. Poskytujú variantné spracovanie a detailnú analýzu využitia 

pôdy v Európe na najbližšie desaťročia s osobitným akcentom na determinanty ovplyvňujúce vývoj 

poľnohospodárstva pre jeho multifunkčné zameranie a udržateľnú produkciu potravín. 

 

SÚHRN 

Dlhodobý budúci rozvoj európskeho poľnohospodárstva v rámci globálneho trhu je veľmi 

neistý s potenciálne veľkým vplyvom na budúcnosť poľnohospodárskych podnikov. Scenáre 

budúceho vývoja klímy, demografie, technologického rozvoja a globálneho dopytu po 

poľnohospodárskych komoditách determinujú konkurencieschopnosť európskeho 

poľnohospodárstva. Regionálna hospodárska konkurencieschopnosť je daná kombináciou 

ukazovateľov ekonomickej sily poľnohospodárskych podnikov v regióne a populačným tlakom na 

poľnohospodársku pôdu. Cieľom príspevku je prispieť k integrácii poznatkov o biofyzikálnych 

a socio-ekonomických faktoroch, ktoré determinujú možné zmeny v európskej poľnohospodárskej 

výrobe v dlhodobom období komparáciou výsledkov vedeckých štúdií venujúcich sa problematike 
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regionálnej konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva v kontexte globálneho 

ekonomického a regionálneho environmentálneho scenára. Vedecké štúdie Hermansa et al. [13]  

a Ewerta et al. [9] poskytujú variantné spracovanie a detailnú analýzu využitia pôdy v Európe na 

najbližšie desaťročia s osobitným akcentom na determinanty ovplyvňujúce vývoj poľnohospodárstva 

pre jeho multifunkčné zameranie a udržateľnú produkciu potravín. 
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Populačný tlak. Pšenica. Zemiaky. Mlieko. Relatívna zmena výnosu. Produktivita.  
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