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Európska komisia minulý rok predstavila dlhodobú 
potravinovú stratégiu Z farmy na stôl, ktorá má 
zásadným spôsobom prekopať celý poľnohospodársky 
a potravinový systém v EÚ. Jej zámerom je zaistiť, aby 
agropotravinárstvo takisto prispelo k plneniu cieľov 
Európskej zelenej dohody.

Jedným z hlavných cieľov stratégie je väčšia  
podpora ekologického poľnohospodárstva.  
Do roku 2030 by ekofarmy mali tvoriť aspoň 25 percent 
poľnohospodárskej pôdy v EÚ. S tým súvisia aj ďalšie 
ciele stratégie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom 
ekologického poľnohospodárstva: zníženie používania 
chemických ochranných prostriedkov a hnojív,  
či dobré životné podmienky zvierat.

Je v silách slovenského agropotravinárskeho  
sektora splniť európske ciele?
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Č L Á N O K

Rastliny od farmárov infúziu 
nepotrebujú, ekofarmy  

by mali byť poľnohospodárskym 
normálom

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k
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Ekologické poľnohospodárstvo je 
na Slovensku dnes na okraji záuj-
mu poľnohospodárskych politík. 

Zmenu môže priniesť nové poľnohos-
podárska politika a potravinová straté-
gia Z farmy na stôl.

Rok 2021 bude v  mnohých ohľa-
doch kľúčový pre európske, ale aj slo-
venské poľnohospodárstvo. Po nie-
koľkých rokoch rokovaní sa všeobec-
ne očakáva, že Európska únia konečne 
dotiahne do konca reformu Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Európ-
ska komisia by počas nasledujúcich 
dvanástich mesiacov súčasne mala 
pretaviť do legislatívnej podoby ciele 
potravinovej Stratégie Z farmy na stôl 
(Farm to Fork, F2F), ktorú predstavila 
minulý rok.

To umožňuje znovuotvoriť disku-
sie o tom, čo spoločnosť od poľnohos-
podárstva a  potravinárstva očakáva. 
Smerovanie na európskej úrovni je 
jasné: celý systém potravinovej pro-
dukcie musí brať väčší ohľad na príro-
du a klímu.

Stratégia Farm to Fork preto pred 
európsku dvadsaťsedmička postavila 
niekoľko ambicióznych cieľov. Jed-
ným z najdôležitejších je podporiť eko-
logické poľnohospodárstvo – konkrét-
ne zvýšiť jeho výmeru na 25 percent 
celkovej poľnohospodárskej pôdy.

„Ekologické poľnohospodárstvo 
treba ďalej podporovať; má pozitívny 
vplyv na biodiverzitu, vytvára pra-
covné miesta a motivuje mladých poľ-
nohospodárov začať svoju činnosť. 
Spotrebitelia uznávajú jeho hodno-
tu,“ píše sa v stratégii F2F.

ČO PRINIESLA STRATÉGIA
Stratégia F2F je zatiaľ iba rámco-

vým materiálom, ktorý do prijatia 
konkrétnych legislatívnych návrhov 
nie je pre členské štáty záväzný. Slo-
venských poľnohospodárov minu-
lý rok vystrašila správa, že cieľové 
hodnoty bude musieť splniť rovnako 
každý členský štát. Dokument totiž 
obsahuje aj záväzné ciele pre zníženie 
používania pesticídov a ich rizík o po-
lovicu a používanie  hnojív o polovicu 
oproti súčasnému stavu. NA Sloven-
sku je totiž používanie chemických 
vstupov nižšie ako je priemer EÚ.

Komisia ale  medzitým upresnila, 
že ide o hodnoty, ktoré sa budú počí-
tať priemerne za celú EÚ. Európska 
komisia bude cieľové hodnoty nasta-
vovať individuálne pre všetky člen-

ské štáty na základe ich možností 
a potrieb.

„Keby sme povedali, že každá 
krajina teraz zníži spotrebu apliko-
vaných chemických ochranných pro-
striedkov o polovicu, tak by to zne-
výhodnilo tie, ktoré z akýchkoľvek 
dôvodov znížili používanie ochran-
ných látok už v minulosti,“ vysvetľuje 
pozíciu Komisie vedúci jej zastúpenia 
na Slovensku Ladislav Miko.

V  súčasnosti sa síce ekologické 
poľnohospodárstvo v EÚ rozširuje, no 
nie takým tempom, aby sa naplnili 
ambície F2F. Jeho výmera ročne rastie 
v  priemere o  6,5 percenta, pričom 
v  roku 2018 sa zastavila na hodnote 
8,5 percenta celkovej poľnohospo-
dárskej plochy v EÚ. Cieľovú hodnotu 
Únia do roku 2030 Únia splní, ak sa 
ročné tempo zvýši minimálne na 10,3 
percenta.

Jedinou krajinou, ktorej sa dote-
raz podarilo prekročiť cieľovú 25-per-
centnú hranicu, je Rakúsko. Podiel 
ekologických fariem v susednej kra-
jine Slovenska medzi rokmi 2018 až 
2019 narástol z 24 na 25,3 percenta.

Cieľ Komisie je tak v  tejto chvíli 
veľmi ďaleko. Aby ho Únia dosiah-
la, bude musieť splniť aspoň jeden 
z dvoch nevyhnutných predpokladov, 
no najlepšie oboje súčasne. Jednou 
možnosťou je, že ekologické poľno-
hospodárstvo výrazne pokročí v kra-
jinách, kde dnes najviac zaostáva. Na 
chvoste štatistík je napríklad Poľsko 
a Írsko, teda dva štáty si silnou poľno-
hospodárskou tradíciou a  v  prípade 
Poľska aj s  veľkou rozlohou agrárnej 
pôdy s potenciálom konverzie.

Druhou cestou je zamerať sa na 
krajiny s  najväčšími výmerami poľ-
nohospodárskej pôdy v  ekologickom 
režime: Taliansko, Španielsko, Fran-
cúzsko a Nemecko.

To ale neznamená, že k celkové-
mu rozvoju ekologického poľnohos-
podárstva nebudú musieť prispieť 
všetky krajiny. „Je veľmi dôležité, aby 
nešlo len o zníženie rizík používania 
nebezpečných prípravkov na ochranu 
rastlín, ale aj o zníženie ich celkového 
množstva. Ale aby to neznamenalo, 
že pomôžeme iba tým, ktorí majú naj-
viac čo znižovať, ale bude dôležité, aby 
sa aj slovenským poľnohospodárom 
dostali do rúk nástroje na znižovanie 
používania pesticídov a syntetických 
hnojív,“ dodáva europoslanec Martin 
Hojsík (Progresívne Slovensko).

To, že stále nie je dotiahnutá re-
forma Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky, ale Únii splnenie ambicióz-
nych cieľov veľmi skomplikuje. Nové 
agrodotačné pravidlá začnú až v roku 
2023, dovtedy farmári pôjdu podľa 
súčasného nastavenia, ktoré nie je 
naklonené podpore ekofariem.

KOĽKO EKOFARIEM 
ZVLÁDNE SLOVENSKO
Keď Európska komisia predstavila 

stratégiu Z  farmy na stôl, slovenský 
agrorezort ocenilo snahu Európskej 
komisie rozvíjať ekologické poľno-
hospodárstvo. „S takýmto cieľom sa 
dá len súhlasiť, ekologické poľnohos-
podárstvo je významná oblasť hospo-
dárenia a je potrebné zavádzať systé-
my na jeho podporu,“ odpísal vtedy 
rezort pôdohospodárstva.

Súčasne ale cieľ zvýšiť jeho vý-
meru na štvrtinu poľnohospodárskej 
pôdy, označil za „príliš ambiciózny“. 
Výmera ekologického poľnohospo-
dárstva na Slovensku je dnes podľa 
údajov Eurostatu je úrovni 197 tisíc 
hektárov. Podľa Ústredného kontrol-
ného a skúšobného ústavu poľnohos-
podárskeho (ÚKSÚP), ktorý dozoruje 
ekologickú výrobu, je v súčasnosti na 
Slovensku 1037 prevádzkovateľov 
ekopoľnohospodárstva.

Keby Slovensko malo splniť 
25-percentný cieľ, musela by sa táto 
plocha viac ako zdvojnásobiť – až na 
470-tisíc hektárov. Ministerstvo do-
siahnutie tohto míľnika finančne vy-
číslilo na 350 až 400 miliónov eur.

Aké sú teda ambície Slovenska?
Výmeru ekologického poľnohos-

podárstva rieši aj  Envirostratégia, 
ktorú v  roku 2018 pripravilo Minis-
terstvo životného prostredia. Podľa 
tej by ekologická poľnohospodárska 
výroba bude zaberať aspoň 13,5 per-
centa celkovej

Envirostratégiu ale prijala ešte pre-
došlá vláda a podľa súčasného štátne-
ho tajomníka envirorezortu Michala 
Kiču nie sú tieto hodnoty dostatočné. 
„V nadväznosti na stratégiu Z  farmy 
na stôl budeme musieť upraviť naše 
strategické dokumenty, tomto prípade 
aj Envirostratégiu, ktorá má malo am-
biciózne ciele aj vo vzťahu k požiadav-
kám EÚ,“ povedal Kiča.

Podľa agrorezortu reálnym cieľom 
v ekologickom režime má byť 16 per-
cent poľnohospodárskej plochy, čo by 
predstavovalo asi 300 tisíc hektárov.

„K tomuto budeme orientovať 
aj finančné zdroje v  rokoch 2023 až 
2027,“ uviedol Rudolf Trebatický z mi-
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nisterstva pôdohospodárstva  na de-
cembrovej konferencii Zväzu ekolo-
gického poľnohospodárstva Ekotrend.

PODPORA NEFUNGUJE
V  súčasnosti je ekologické poľno-

hospodárstvo na okraji záujmu poľ-
nohospodárskych politík, myslí si 
Maroš Kminiak zo Zväzu Ekotrend.

Poľnohospodárska politika je v sú-
časnosti podľa neho orientovaná jed-
nostranne v  prospech konvenčného 
poľnohospodárstva, čoho výsledkom 
je, že sa neprodukujú kvalitné potra-
viny a  nerastie zamestnanosť na vi-
dieku.

„Sú poľnohospodári, ktorí sa sta-
rajú o pôdu a tá pôda sa následne po-
stará o  rastliny a  našu výživu. Kon-
venční poľnohospodári ale rastlinám 
dávajú infúziu. Je to neprirodzený 
spôsob fungovania tak ako v nemoc-
nici: mrzák bude vždy iba mrzákom,“ 
vysvetľuje Kminiak.

S tým súhlasí aj Ladislav Miko. Na 
Slovensku vidí pretrvávajúci rozpor 
medzi slovami o podpore ekologické-
ho poľnohospodárstva a  skutočným 
nastavením poľnohospodárskych po-
litík. Pri ich tvorbe podľa neho stále 
rozhoduje dôraz na produkciu. Bu-
dúcnosť ekologického poľnohospo-
dárstva preto závisí aj od prehodnote-
nia, čo je poslaním poľnohospodárov.

„Nehovorme, že treba vyrábať 
stále viac a viac. Logika by mala byť, 
že úlohou poľnohospodára nie je iba 
vyprodukovať dostatočné množstvo 

kalórií a potravín, ale aby aj dal do po-
riadku krajinu,“ hovorí Miko.

ČO ĎALEJ
Ako by sa teda podpora ekologic-

kého poľnohospodárstva dala v  bu-
dúcnosti zlepšiť?

Nádejou pre súčasných a budúcich 
ekofarmárov môže byť spomínaná 
reforma agropolitiky EÚ. Jej súčasťou 
budú aj takzvané ekoschémy, čiže do-
tácie, ktoré získajú poľnohospodári za 
činnosti, ktoré budú okrem produkcie 
mať prospech aj pre životné prostredie. 
Väčšiu porciu dotácií tak pri správnom 
nastavení môžu dostať aj ekologickí 
farmári – napríklad za extenzívnu 
pastvu, vytváranie priestoru pre ope-
ľovače a  vtáky, alebo za nahrádzanie 
pesticídov prírodnými spôsobmi rast-
linnej ochrany. Nastavenie ekoschém 
je plne v kompetencii agrorezortu.

Štátny tajomník envirorezortu 
Michal Kiča si myslí, že ekoschémy 
budú vôbec najdôležitejším nástrojom 
podpory ekologického poľnohospo-
dárstva. „Kľúčom úspechu je nastave-
nie takých ekoschém, ktoré budú pre 
farmárov uskutočniteľné a  finančne 
motivujúce, aby farmári sami mali zá-
ujem plniť tieto ciele,“ myslí si Kiča.

Zároveň vidí priestor na zlepšenie 
kontroly dodržiavania kondicionalít 
v priamych poľnohospodárskych plat-
bách. Ide o to, že podľa súčasných pra-
vidiel agropolitiky musí každý farmár 
spĺňať určité základné environmen-
tálne požiadavky, aby mohol čerpať 

európske dotácie. Kontrolu týchto po-
vinností by podľa neho mohla vykoná-
vať Štátna ochrana prírody a  Sloven-
ská inšpekcie životného prostredia.

„Nechceme ísť cestou represie, ale 
skôr navádzaním poľnohospodárov 
na lepšiu prax. Ministerstvo životné-
ho prostredia ponúka svoje kapacity 
a už o tom komunikujeme s rezortom 
pôdohospodárstva,“ uviedol Kiča.

Maroš Kminiak súhlasí, že správ-
ne nastavené dotácie zvýši počet záu-
jemcov o  ekopoľnohospodárstva, no 
dáva, že to má aj riziká. „Ľudia, ktorí 
sú v  ekológii len pre peniaze tak pri 
prvom znížení dotácií z nej ujdú. Veľa 
žiadateľov si to rozmyslí, lebo zistia, že 
to má viac rizík ako výhod a za tie isté 
peniaze to robiť nebudú. Preto je efek-
tívnejšie podporiť tých, ktorí už v eko-
logickom poľnohospodárstve sú, aby 
mohli expandovať,“ vysvetľuje.

Veľa farmárov často aj chce znížiť 
závislosť svojej produkcie od chemic-
kých vstupov, ale nevedia, ako na to. 
Podľa Martina Hojsíka by im preto mal 
štát dať jasné návody, ktoré im pomôžu. 
„Nemôžeme im povedať: v́ypnite pes-
ticídy a je to na vás .́ Musíme im dať do 
ruky nástroje, aby vedeli napríklad vy-
užiť integrovanú ochranu proti škod-
com (udržateľné použitie ochranných 
prostriedkov),“ myslí si europoslanec.

Ladislav Miko si myslí, že štát má 
v  rukách dve hlavné formy odpory: 
podporu miestnych výrobcov, vráta-
ne potravinárov a informovanie a vý-
chova spotrebiteľov. n
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I N F O G R A F I K A

Ekologické poľnohospodárstvo 
v Únii a na Slovensku

A u t o r :  D á š a  D r a p á k o v á   a   M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ekologické poľnohospodárstvo v Európskej únii

V 2019 sa ekologickým spôsobom v EÚ

obhospodarovalo 8,5 % poľnohospodárskej pôdy, čo

predstavuje 13,8 mil. hektárov. Najviac ornej pôdy

ekofarmy zaberajú v Rakúsku (25 %), najmenej v 6rsku 

(1,6%). 
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Motivuje mladých farmárov začať svoju činnosť

Spotrebitelia uznávajú jeho hodnotu
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na výrobkoch zaručuje, že pri výrobe

boli dodržané všetky pravidlá pre 

výrobu ekologických potravín

Ekologické farmy na Slovensku dnes

pokrývajú 10,3% poľnohospodárskej 

plochy.
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Oproti roku 2020 na Slovensku narástla plocha ekologických fariem

o 20%. �ž dve tretiny ekologickej pôdy tvoria trvalo trávnaté porasty,

čiže lúky a horské pasienky, kde sa chová dobytok a ovce.

Podľa potravinovej stratégie EÚ Z 

farmy na stôl by výmera

ekologického poľnohospodárstva 

do 2030 mala stúpnuť na 25% 

ornej pôdy. 
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Aby Slovensko splnilo cieľ 
potravinovej stratégie EÚ 
Z farmy na stôl, muselo by 

rozlohu ekofariem zvýšiť o takmer 

300 tisíc hektárov. Dnes sa ekologic-
kým spôsobom hospodári na 197 tisíc 
hektároch, čo je asi 10 percent ornej 
pôdy. Veľkú väčšinu tejto plochy ale 

nezaberá pestovanie ovocie a zeleni-
ny, ale lúky a pasienky, kde sa chovajú 
ovce, či hovädzí dobytok.
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R O Z H O V O R

Eliška a Michal z Dream Farm:  
Rýľ sme doteraz použili raz,  
do našej pôdy sa vrátil život

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Eliška Galisová a Michal Roháč z farmy Dream Farm.  
[Facebook/Dreamfarm]
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Malá žitnoostrovská farma 
sa venuje regeneratívnemu 
poľnohospodárstvu, ktoré-

ho základom je zlepšovanie kvality 
pôdy. „Tým je aj pestovanie výnosnej-
šie. Náš produkt je kvalitatívne nepo-
rovnateľný s tým, čo sa dá bežne kúpiť 
v obchodoch,“ hovoria zakladatelia 
farmy Dream Farm.  „Všetky mikroor-
ganizmy majú v pôde svoju úlohu. Keď 
ju človek naruší, tak nastane problém. 
V poľnohospodárstve sa to potom pre-
javuje chorobami a prítomnosťami 
škodcov,“ vysvetľujú, prečo pri pesto-
vaní nepoužívajú chémiu.

Dream Farm je malá farma na Žit-
nom ostrove v obci  Ňárad.  Zakladatelia 
farmy, Eliška Galisová a  Michal Ro-
háč,  sa na necelých 30 ároch pôdy pre-
važne zameriavajú na pestovanie listo-
vej zeleniny regeneratívnym spôsobom, 
bez používania chemických hnojív,  či 
postrekov. 

V rozhovore sa dočítate:
	· Čo je to regeneratívne poľnohospo-

dárstvo,
	· v čom sa líši od tradičného ekologic-

kého poľnohospodárstva
	· prečo rýľovanie a oranie nie je pre 

pôdu ideálne,
	· či je poľnohospodárstvo perspektív-

nym odvetvím pre mladých ľudí,
	· či sa dá z necelých 30 árov pôdy vyžiť.

Ako teraz vyzerajú dni na vašej 
farme? Čomu sa teraz venujete? 

Michal: Dnes sme robili priesady, 
pretože už plánujeme začiatok novej 
sezóny. Nejaké priesady už máme 
pripravené, ale trochu nás zabrzdilo 
počasie. Sme už ale viac-menej pri-
pravení. Využili sme január a február 
na prípravu všetkých potrebných vecí 
a už len čakáme na počasie.

Teraz nás čaká jeden väčší projekt 
– postaviť veľký fóliovník. Tento rok 
preto budeme mať väčšiu časť záhrady 
prekrytú a budeme môcť celú sezónu 
začať skôr. Lenže tým, aká je situácia, 
nemáme pomocníkov a nedovoľovalo 
to počasie. Budeme potrebovať ľudí, 
ktorí nám pomôžu postaviť fóliovník, 
navoziť kompost a  pripraviť všetky 
záhony. Práce je naplánovanej dosť.

Koľ ko rýľov máte na farme? Vlast-
níte aspoň jeden? 

Eliška: Máme aj rýľ, ale nepouží-
vame ho vôbec. Použili sme ho raz, 
keď sme z predzáhradky potrebovali 
dostať preč staré korene.

Michal: Používame ho ešte pri sa-
dení stromov. Ešte možno budeme sa-
diť nejaké kríky, inak je ale všetko „do 
dig“ (farmárčenie/záhradníčenie bez 
rýľovania, – pozn. red.).

Tam smerujem. Vy na prvý pohľad 
vybočujete z hlavného poľnohospo-
dárskeho prúdu a nespĺňate asi ani 
tradičnú predstavu ľudí o  poľno-
hospodároch. Ako by ste teda opísa-
li svoju farmu?

Michal: Venujeme sa regeneratív-
nemu poľnohospodárstvu formou  no 
dig metódy, alebo teda hlbokým mul-
čom (organický materiál, ktorým 
sa pokrýva pôda: kôra, slama, listy 
stromov, rastlinný odpad a podobne 
– pozn. red.). V  našom prípade je to 
kompost, ktorý je na takzvaných per-
manentných záhonoch. To znamená, 
že sú na jednom mieste, nemeníme 
ich, neobraciame. Nerýľujeme a  ani 
nepracujeme s  rotavátorom (prístroj 
na obrábanie pôdy, – pozn. red.). Tým 
zlepšujeme kvalitu pôdy. Najväčší 
rozdiel oproti bežnému, konvenčné-
mu poľnohospodárstvu je to, že pôda 
je neustále prekrytá.

PREČO JE RÝĽOVANIE ZLÉ? 
Michal: Pôda má svoju štruktú-

ru. Keď ju obrábame – pluhom, rota-
vátorom alebo rýľom – tak sa jej pri-
rodzená štruktúra a mikrobiológia 
naruší. Zabíja sa tak podhubie a huby, 
ktoré sú hlavnou zložkou pôdy. Plus 
sa uvoľňuje do ovzdušia uhlík. Zá-
roveň, čím viac sa pôda obracia, tým 
sa viac zhutňuje. Dažďom a  veľkými 
mechanizmami dochádza ku kom-
pakcii pôdy, následkom čoho nemá 
schopnosť držať vodu a  odvodňovať 
v  čase prívalových dažďov. Stráca sa 
najvrchnejšia časť pôdy, ktorá je vý-
živná, a to je problém.

Čiže to je to, čo vás najviac odlišuje 
aj od ekologického poľnohospodár-
stva, kde sa bežne pôda obrába? 

Michal: My sme súčasťou ekolo-
gického poľnohospodárstva. Kon-
venčné poľnohospodárstvo si klasic-
ky pomáha chemickými hnojivami 
a pesticídmi. Bio pestovanie je dobré: 

dbá na to, aby sa chemické postreky 
nepoužívali.

Pri regeneratívnom poľnohospo-
dárstve je základom práve budovanie 
a zlepšovanie pôdy. Pri našej činnosti, 
tým, že pestujeme zeleninu, vyťahu-
jeme z pôdy živiny, ale zároveň ju kŕ-
mime organickým materiálom, teda 
kompostom. Pôda, ako živý organiz-
mus, tým pádom dokáže lepšie fungo-
vať. Tento spôsob podporuje výmenu 
mikroorganizmov, húb a živín.

Niektoré biofarmy takto tiež fun-
gujú. Ale pri veľkom pestovaní, na-
príklad mrkvy, je to o používaní bio-
logických pesticídov, ktoré sú povole-
né a biologicky odbúrateľné z pôdy, a 
už nejde tak o kvalitu pôdy.

My sa zameriavame aj na stock-
free farming. To znamená, že nepou-
žívame žiadne zvieratá a ani zvierací 
hnoj.

Prečo? 

Michal: Obidvaja sme vegáni a 
chceme ukázať, že sa dá fungovať aj 
takto. Snažíme sa kŕmiť pôdu kva-
litným kompostom. Ak potrebujeme 
hojivo, tak sa to dá robiť zelenými 
rastlinami, čo je zelené hojivo, ale v 
našom kontexte to nie je úplne nutné.

Poznáte ešte niekoho iného, kto by 
sa tomuto spôsobu produkcie veno-
val? 

Michal: Je tu iba pár pionierov. My 
sme síce mikrofarma, ale myslím si, 
že sa to dá robiť aj vo veľkom –  asi nie 
na 400 hektároch, ale v rámci pesto-
vania listovej a koreňovej zeleniny to 
bude bez problémov fungovať. Dá sa 
to využiť aj v skleníkoch a fóliovní-
koch.

Keď sa o tom rozprávate s inými poľ-
nohospodármi, ako na to reagujú. 
Nepovažujú vás za „exotov“?

Michal: Sme trochu za exotov, 
lebo sme vo farmárskom prostredí, 
kde o nás už ľudia vedia. Tu prevláda 
klasické povedomie, že pôdu treba 
orať a hnojiť chemickými hnojivami.

Eliška:. A  postrekovať. Tak sú tu 
ľudia na to naučení – či už malí zá-
hradkári alebo veľkí poľnohospodári. 
Tu sa na pôdu veľmi neberie ohľad.

Farmári nás veľmi neoslovujú. 
Keď k nám aj ľudia prišli na návštevu, 
tak väčšinou povedali „wow, takto si 
predstavujeme svoju záhradu“ a  my 
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im hovoríme, že ju kľudne môžu mať 
tiež. Páči sa im to, ale tam to  končí. 
Niekoľko ľudí sme inšpirovali cez In-
stagram, hlavne mladé rodiny, ktoré 
počas korony chceli začať s  pestova-
ním na chalupe a  pýtali si rady, ako 
na to.

V centre konceptu regeneratívneho 
poľnohospodárstva je pôda. Čiže ak 
sa mu chce niekto venovať, musí ro-
zumieť pôde. Vy jej už rozumiete? 

Michal: Stále sa učíme. Dovolím si 
povedať, že ešte nikto na svete pôde 
úplne nerozumie. Určité vedomosti 
už sú, ale odhaliť všetky súvislosti 
a symbiózu mikroorganizmov, húb 
a ostatných vzťahov, ktoré v pôde pre-
biehajú, je veľmi náročné. Je to ešte 
neprebádaná vec.

Podobá sa to výskumu mikrobió-
mu, ktorý máme v žalúdku, a ukazuje 
sa, že je to veľmi podobné tomu, čo sa 
deje vo vnútri človeka. Tieto vzťahy 
majú dôsledok na to, ako fungujeme 
my, ale aj ako funguje pôda a rastliny.

My chceme vedieť, ako rastliny 
prijímajú vodu, ako vedia komuniko-
vať s hubami. A postupne sa to učíme. 
Už vieme, čo je zdravá pôda a ako by 
mala vyzerať.

Dobrým príkladom je les. V lese je 
neustála ochranná vrstva, či už na-
padané lístie a  konáre, ktorá chráni 
pôdu. Všetky mikroorganizmy, ako 
červy a chrobáky majú v ekosystéme 
svoju úlohu. Keď ju človek naruší, tak 
nastane problém. V  poľnohospodár-
stve sa to potom prejavuje chorobami, 
prítomnosťami škodcov a  podobne. 
Hlavnou zásadou je preto pôdu čo naj-
viac chrániť a zakrývať ju.

Časom aj my vidíme, ako sa v na-
šej mikrozóne obnovuje ekologický 
systém. Hoci sme obkolesení kon-
venčným poľnohospodárstvom, ja za-
ujímavé sledovať, ako sa na takú malú 
plochu vracia život – máme tu žaby, 
hady a podobne.

Eliška: Kamkoľvek u  nás záhrade 
zabŕdneme do zeme, tak sú tam dáž-
ďovky, všade naokolo je hmyz.

Častou výhradou smerom k  ekolo-
gickému poľnohospodárstvu ako 
takému je, že má vyššie náklady 
a nižšie výnosy. Nie je takéto pesto-
vanie neefektívne v zmysle pridanej 
hodnoty k námahe, ktorú si to vyža-
duje?

Michal: Ja som doteraz nepocho-
pil, prečo sa hovorí, že konvenčné poľ-
nohospodárstvo je vstupmi lacnejšie. 
Bežný poľnohospodár si musí kúpiť 
traktor, ktorý stojí 350 až 500 tisíc 
eur, plus prídavné zariadenie, pohon-
né hmoty, servis a tak ďalej. Drahé sú 
aj chemické hojivá a postreky. Aby to 
ekonomicky dávalo zmysel, tak po-
tom musí produkovať v čo najväčších 
objemoch.

My sme začínali úplne od nuly. 
Museli sme doviezť asi 60 až 80 ton 
kompostu,  manuálne ho rozviesť, 
vybudovať zázemie pre spracovanie 
a  uskladnenie zeleniny a  podobne. 
Prvotný náklad je vyšší, ale po dvoch 
sezónach naším jediným nákladom 
je, že robíme trojcentimetrovú vrs-
tvu kompostu a  nakupujeme seme-
ná. Vstupom je aj naša práca, ale sme 
oslobodení od okopávania a  trhania 
buriny. My viac-menej len sadíme 
a zbierame.

Pri prechode z  konvenčného na 
ekologické poľnohospodárstvo sú vý-
nosy na začiatku nižšie, ale časom sa 
zlepšovaním kvality zvyšuje aj výnos. 
Všímame si, že čoraz viac zákazníkov 
prihliada na to, aká je kvalita produk-
tu. Náš produkt je kvalitatívne nepo-
rovnateľný s tým, čo sa dá bežne kúpiť 
v obchodoch. A ľudia sú ochotní za to 
zaplatiť.

Ako sa bránite pred škodcami, keď 
nepoužívate chemické ochranné 
prostriedky? 

Michal: Mechanicky. Existujú 
na to rôzne siete a  textílie. Zároveň 
máme naplánovaný kalendár. S  prí-
chodom letných mesiacov napríklad 
nepestujeme kapustoviny, ako kel a 
rukola. Hoci sa dajú pestovať aj v lete, 
tak to nerobíme, lebo sú náchylnej-
šie na škodcov ako napríklad skočky 
(drobné chrobáky, ktorá napádajú 
rôzne druhy rastlín, – pozn. red.). Vte-
dy prechádzame na produkciu šalá-
tov, mrkvy, repy a  ostatných letných 
plodín.

Škodcovia tu budú vždy, ale v bio-
logickom pestovaní byť aj musia, aby 
tam zároveň bol aj predátor. Keď tam 
chýba život, nie je život ani v pôde. Vi-
díme to aj tu: keď ľudia na podobnej 
alebo väčšej ploche, ako máme my, 
pestujú jednu plodinu, tak tam nie 
je žiadny život, nelietajú tam vôbec 
žiadne vtáky.

Pesticídmi a chemickými  hnojiva-
mi si konvenční poľnohospodári 
uľahčujú prácu. Necítite sa voči nim 
znevýhodnení? 

Michal: Naopak, je to naša výho-
da. Keď sa rozhliadnem u  nás v  re-
gióne okolo seba, tak nemám pocit, 
že by to farmárom uľahčovalo prácu. 
Keď sa pestuje repka alebo kukurica, 
v  kalendári ma jasne stanovený dá-
tum, kedy sa musí postrekovať a to sú 
znova vstupy a teda náklady na prácu 
a mechanizmy.

My sa riadime tým, že keď je zdra-
vá pôda, tak sú zdravé aj rastliny a po-
tom sa dokážu brániť proti škodcom. 
Existuje aj biologická ochrana: na lik-
vidáciu škodcov sa používajú aj lien-
ky a osičky.

Možností je veľa. Tento rok sa 
chceme viac venovať kompostovým 
a  rastlinným výluhom, ktoré biolo-
gickým spôsobom dodajú rastlinám 
to, čo potrebujú. To nie sú veci z labo-
ratória, ale vieme si ich vyrobiť sami. 
Cez zimu sme rozpúšťali v octe vajíč-
kové škrupiny, čím sme získali kal-
cium, ktoré vieme  priamo striekať na 
rastliny.

Dá sa ale niečo také robiť vo väčšej 
mierke? Veľ kí poľnohospodári tvr-
dia, že si to nemôžu dovoliť, a že by 
takýto spôsob práce ešte viac ohro-
zil našu potravinovú sebestačnosť. 

Michal: Je to nezmysel. Keď prej-
deme Slovensko od východu na zá-
pad, tak nevidíme hektáre brokolice, 
kapusty a mrkvy. Väčšina (rastlinnej) 
produkcie sú technické plodiny, kto-
ré sa využívajú na biopalivá alebo ako 
krmivo pre zvieratá.

Najväčší poľnohospodársky pod-
nik na Slovensku, ktorý má 50 tisíc 
hektárov, sa venuje produkcii mlieka. 
A zvieratá z živočíšnej produkcii musí-
te niečím kŕmiť. Je to veľmi neefektív-
ne. Ak by sme chceli mať potravinovú 
sebestačnosť, tak nepotrebujeme tisí-
ce hektárov lánov kukurice, slnečnice 
a repky. To obyvateľstvo neživí.

Je to aj problém Európskej únie, 
ktorá má veľkú nadprodukciu. Keby 
sme stopli dotácie na technické plo-
diny, tak poľnohospodári by museli 
nájsť spôsob, ako v  danom regióne 
robiť niečo, čo ma uživí, aby som ne-
musel pestovať kukuricu. Keby sa 
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tento systém narušili, videli by sme, 
že každé menšie mesto bude zásobe-
né vysokokvalitnými potravinami. 
V supermarketoch ľudia kupujú veci, 
ktoré tu vieme pestovať takmer celo-
ročne. Samozrejme s výnimkou baná-
nov, mandarínok a podobne.

Vy ste o využití dotácií zatiaľ neuva-
žovali? 

Michal: Tým že sa priame platby 
vyplácajú až od hektára, tak sa nás to 
netýka. Sú ale aj schémy kde sa dajú 
žiadať peniaze na rozvoj (eurofondy 
v rámci Programu rozvoja vidieka, – 
pozn. red.) Bolo by to zaujímavé, ale 
momentálne sme skôr nastavení tak, 
že chceme dokázať sami sebe aj oko-
liu, že vieme produkovať dostatok, 
aby sme boli spokojní hlavne my.

Tým, že fungujeme od konca mar-
ca, do konca novembra, tak dokáže-
me mať z  jedného záhonu úrodu aj 
trikrát. Nemáme veľkú plochu, ale 
rýchlou rotáciou dokážeme produko-
vať viacej. Bolo by fajn dostať dotácie 
na ďalší skleník. Keďže zatiaľ nemô-
žeme produkovať v  zime, tak sme 
rozmýšľali nad prenájmom skleníkov 
od miestneho družstva na zimnú pro-
dukciu špenátov, kelov a  podobe. To 
je ale plán do budúcnosti, zatiaľ to nie 
je nutné. Nemáme teraz ambíciu na-
rásť z tridsiatich árov na tridsať hek-
tárov. Dali sme si úlohu, že spravíme 
to farmárčenie  cool.  Chceme ukázať, 
že cool nie je iba chodiť pekne obleče-
ný na kávu, ale že je cool aj robiť robo-
tu, na ktorú je človek pyšný.

Eliška: A  je dobré vedieť, odkiaľ 
pochádza jedlo, ktoré jeme.

Keď ste sa rozhodovali založiť 
farmu, bola pre vás teda rozhodu-
júca vaša sebestačnosť, alebo spo-
ločenská zodpovednosť za to, ako 
dnes vyzerá potravinový systém? 

Michal: Najskôr to bola sebestač-
nosť a až potom sa to zmenilo. Minulý 
rok nás zaskočilo, koľko dverí nám 
táto činnosť otvorila. Je úžasné, v koľ-
kých rôznych odvetviach a s koľkými 
ľuďmi vieme naviazať spoluprácu. 
Najväčší úlet ale bol, keď sme po-
čas prvej vlny korony sedeli pri stole 
a  jedli sme iba veci, ktoré kompletne 
všetky boli z našej záhrady.

Čiže na začiatku ste do toho nešli 
s tým, že to pre vás bude aj biznis? 

Michal: Mali sme to v hlave vždy. 
Ja by som sa postupne od mojej hlav-
nej činnosti chcel dostať k poľnohos-
podárstvu. Od začiatku to beriem 
tak, že to nie je len práca s rastlinami 
a pôdou, ale chcem to postaviť aj ako 
biznis model.

Poľnohospodárstvo nemáte v  rodi-
ne a nemáte ani poľnohospodárske 
vzdelanie. Aký veľ ký hendikep to 
bol pre vás v začiatkoch? 

Eliška: Moje jediné vzdelanie v tej-
to oblasti bolo od starého otca, ktorý 
mal záhradu. Išlo som do toho ako 
úplný laik. Michal mal kurz a postup-
ne mi predával informácie. Najviac sa 
naučím popri tom, ako to robím. Nie 
som úplný odborník, čiže keď sa niečo 
s rastlinou deje, Michal vie, čo s tým 
ďalej treba robiť.

Ja to viem nasadiť, zozbierať, 
umyť, pekne nafotiť a odprezentovať. 
Hlavné vedomosti o  tom, čo všetko 
to obnáša, má Michal, od ktorého sa 
to na mňa postupne lepí. Ale keby do 
toho človek išiel tak, že o tom nič ne-
vie a kúpi si dom zo záhradou, tak asi 
narazí.

Michal: Ja som to vnímal skôr ako 
výhodu. Dvadsať rokov robím kader-
níka a všimol som si, že ľudia, ktorí sa 
venujú niečomu, čo nemajú vyštudo-
vané, tak majú oveľa väčšiu motiváciu 
získavať informácie a  viac sa vzdelá-
vať.

A odkiaľ ste teda čerpali informácie 
o tom, čo dnes robíte? 

Michal: Mojím prvým zdrojom 
bol kanadský bio pestovateľ Jean 
Martin Fortier, ktorý je celosvetovou 
hviezdou  v small scale farming  (far-
márčenie v  malom , – pozn. red.). 
Napísal knihu The Market Gardener, 
ktorá bola preložená do 14 jazykov. 
Fortier má projekt veľkej experimen-
tálnej farmy, ktorý používa ako hub 
na školenie ľudí, ktorí tam chodia na 
dva roky. Vytvoril masterclass, kde sa 
venuje všetkému – od nastavenia cie-
ľov, cez marketing, až po pestovanie 
konkrétnych plodín, ako sa zbierajú 
alebo uskladňujú.

Má premyslenú stratégiu, ako 
združovať ľudí a  vytvoriť platfor-
mu, cez ktorú zdieľa svoje vedomosti 
s  ľuďmi z celého sveta. Vyučuje ľudí, 
ktorí túto myšlienku šíria ďalej vo 
svojich komunitách. Jeho cieľom je 

inspirovať čo najviac ľudí, aby sa ve-
novali farmárčeniu v malom, čím sa 
rozumie necelý hektár až hektár.

To bol pre mňa základ, ale postup-
ne sa ku mne dostali aj ďalšie myš-
lienky – napríklad práve no dig metó-
da od Angličana Richarda Perkinsa.

Keď sa ľudia pustia do úplne novej 
činnosti, tak sa na začiatku veľmi 
nadchnú a až neskôr zistia, čo všet-
ko za tým je. Keď sa na to pozriete 
spätne, čo pre vás na začiatku boli 
najväčšie problémy? 

Eliška: Prvý problém bol, keď sme 
vypestovali asi 20 kíl reďkoviek a ke-
ďže sme nemali odbyt, nemali sme ich 
kam dať. Michal to náruživo nasadil 
a potom sme nevedeli, čo s tým. Tým 
sme si len chceli vyskúšať, či nám to 
vôbec pôjde.

Michal: Ja som mal všetko na-
študované z kurzu, ale keď to všetko 
vyrástli, tak sme si povedali „ok, čo 
teraz s tým“.

Eliška: Potom nám robilo problé-
my plánovanie. Napríklad sme mali 
v  sezóne dva týždne reďkovky a  po 
zbere sme ich nevysadili znova po 
dvoch týždňoch, ale až za mesiac. Vy-
tvorili sa nám potom hluché obdobia, 
kedy sme nemali stálu produkciu. To 
sa ešte učíme.

Ďalším problémom bola burina, 
ale tú sme odstránili kompostom 
a  mulčovaním. Mali sme dosť veľké 
šťastie, že sme si vďaka Michalovým 
kontaktom a sociálnym sieťam rých-
lo vybudovali klientelu. Pomohli 
nám aj kamaráti influenceri, vďaka 
ktorým nám v jednom momente „vy-
buchol“ Instagram.

Čo sa stalo s reď kovkou? 

Eliška: Nejaké sme predali, či da-
rovali, ale tiež sme ju  využili na fer-
mentovanie. Časť bohužiaľ skončila 
aj v kompostovisku.

Ako je to s  odbytom? Máte prob-
lém predať to, čo vypestujete, alebo 
dopyt prevyšuje vaše kapacity? 

Eliška: Dopyt je väčší. Dosť nás ob-
medzila pandémia. Počas korony sme 
začali robiť rozvoz, čo znamená, že 
musíme zeleninu najskôr zozbierať, 
umyť, zabaliť, roztriediť do balíčkov 
a ísť do Bratislavy, kde musíme obeh-
núť 30 adries. To je nad naše sily. V bu-
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dúcnosti by sme chceli byť v Bratisla-
ve častejšie a mať jedno miesto, kde si 
budú ľudia môcť prísť zeleninu vziať, 
aby sme našu zeleninu mohli zabez-
pečiť čo najviac rodinám. V  lete sme 
spolupracovali so sieťou Yeme, kam 
sme mohli umiestniť veľké množstvá 
šalátov.

Michal: My sme začali priamym 
predajom. To, čo vyprodukujeme, 
zozbierame a  predáme formou deb-
ničiek konečným zákazníkom. V bu-
dúcnosti by sme sa ale chceli viac sú-
strediť na predaj na trhoch.

A čo reštaurácie? 

Michal: Mali sme medzi odbera-
teľmi aj reštaurácie, ale korona nám 
to znemožnila. U nás je to zatiaľ dosť 
špecifické. Slovenské reštaurácie 
nechcú klasickú mrkvu, repu alebo 
listovú zeleninu. Väčšinou ich chcú 
ako prísadu – napríklad baby mrkvu 
a baby repu. Reštaurácie sú v dnešnej 
dobe pre nás dosť nestále.

Eliška: V tejto dobe všetci omnoho 
viacej pozerajú na cenu, čo je úplne 
pochopiteľné, ale ani my nemôžeme 
našu produkciu predávať za almužnu.

Stretávate sa s tým, že by ľudia mali 
problém s vyššou cenou? 

Eliška: Keď sme si nastavovali ce-
novú politiku, tak sme si v obchodoch 
robili vlastný prieskum. Porovnávali 
sme bežné ceny bio zeleniny. Vzhľa-
dom k  tomu, čo produkujeme, si ne-
myslím si, že by sme mali prestrelené 
ceny. My v nedeľu zozbierame zeleni-
nu a v nedeľu ju má človek na stole.

Michal: Jean Martin Fortier učí, 
že ak sa pestovateľovi na trhu niekto 
nesťažuje na ceny, tak robí niečo zle. 
Nejaké percento ľudí musí mať pripo-
mienku k jeho cene.

Podľa čoho vyberáte plodiny, kto-
rým sa budete venovať? Sú to tie, 
ktoré sú vám najbližšie, alebo je 
skôr dôležité ekonomické hľadisko? 

Michal: Ekonomické hľadisko. 
Riadime sa pravidlom, že plodiny, 
ktoré trvajú viac ako 90 až 100 dní, 
nepestujeme. Napríklad karfiol. Ne-
môže to byť v záhrade od jari do jese-
ne, to nemá význam.

Mali sme teraz zemiaky, ktoré 
mali veľký úspech. Vyprodukovali 
sme ich asi pol tony, ale potom sme 
si uvedomili, že ich treba naraz vy-
tiahnuť a že to nie je úroda, ktorá by 
sa dala veľmi dlho uskladňovať, tak 
sme boli trochu v panike. Skončilo to 
nakoniec tak, že žiadne zemiaky ne-
zostali ani nám.

Zameriavame sa na šaláty, kto-
ré trvajú 35 až 40 dní. Ale chceme sa 
venovať samozrejme plodinám, ktoré 
sú nám blízke a  to sú práve šalátové 
mixy. A kel, ktorý je naším vlajkovým 
produktom.

Ktoré plodiny sú najrentabilnejšie?  

Michal: Šaláty. Ľahko sa s  nimi 
pracuje, nevyžadujú veľa vstupov, 
majú veľkú výnosnosť a dá sa s nimi 
pracovať od jari do jesene. Slovenskí 
pestovatelia pestujú šaláty iba na jar-
nú sezónu a príchodom leta končí. My 
sme zistili, že sa dá robiť aj počas leta 
a neskoro do jesene. Navyše ich ľudia 
od nás žiadajú.

Slovenské poľnohospodárstvo kaž-
doročne starne, odchádzajú z  neho 
mladí ľudí, pričom noví neprichá-
dzajú. Vy ste hovorili, že je pre vás 
toto odvetvie  cool, ale u  časť spo-
ločnosti ho vníma stále ako ne-
perspektívne, pretože si pod tým 
predstavuje hlavne špinu a  rozbité 
traktory? Ponúka poľnohospodár-
stvo mladým perspektívnu prácu? 

Michal: Je to extrémne perspek-
tívne odvetvie. Je dobré rozširovať 
povedomie o  small-scale farmingu, 
ktoré je pre mladých ľudí dostupné. 
Na malej ploche sú schopní produko-

vať kvalitne a udržateľne. Nevyžaduje 
to veľa vstupov, človek nepotrebuje 
vlastniť stovky hektárov, aby sa mu 
to ekonomicky oplatilo. Zároveň sa 
môžu stať váženými členmi komuni-
ty a miestom, kde sa ľudia stretávajú 
a  upozorňujú napríklad na klimatic-
kú zmenu, ktorá je na poľnohospo-
dárstvo priamo napojená.

Podľa mňa je to budúcnosť. Ve-
rím, že do toho pôjde čoraz viac ľudí 
aj na Slovensku, hoci u nás je najväčší 
problém dostať sa k pôde.  Dá sa to ale 
robiť aj na záhrade. Videl som príkla-
dy, kedy si jeden-dvaja ľudia na malej 
ploche spravili malú farmu. Mestská 
farma môže zásobovať komunitu 
dvadsiatich ľudí a  predávať na lokál-
nom trhu.

Na Slovensku ale nemáme svetlý 
príklad, alebo pionierov, na ktorých 
sa ukáže: „toto sú tí, čo to robia“. Je to 
škoda, lebo ľudia sa nemajú od koho 
inšpirovať.

To je vaša ambícia? 

Michal: Robíme to tak nepriamo. 
Tešíme sa, keď môžeme naše vedo-
mosti rozširovať. Ľuďom hovoríme, 
nech sa prídu pozrieť. Nemáme prob-
lém pustiť ľudí do našich životov 
a ukázať, čo robíme.

Dá sa tým uživiť? 

Eliška: Dá. Ja pracujem iba na far-
me, nemám žiadny iný príjem. Z toho, 
čo sme vyprodukovali minulý rok, 
sme nakúpili veci na farmu a  zabez-
pečili chod domácnosti.

Michal: Na ploche, ktorú máme 
my, dokážu dvaja ľudia v pohode vyžiť 
a počas hlavnej sezóny aj uživiť dvoch 
brigádnikov. Potom to ale vyžaduje 
úplné sústredenie na farmu. Ja mám 
ešte stále aj svoje zamestnanie, ale 
keby som sa tomu venoval plnohod-
notne, dokázali by sme možno stroj-
násobiť obrat, ktorý sme mali minulý 
rok. To už by bola zaujímavá vec. n
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Č L Á N O K

Sedem pripomienok 
poľnohospodárskeho výboru  

k stratégii o biodiverzite
A u t o r :  M i c h a l  H u d e c  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok [Pixabay.]
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Europarlamentný výbor pre poľ-
nohospodárstvo v stanovisku 
podporil Stratégiu pre oblasť bi-

odiverzity na rok 2030. Členovia však 
vyzývajú, aby opatrenia nešli na úkor 
konkurencieschopnosti poľnohospo-
dárov.  

Druhá polovica mája minulého 
roku bola pre európskych poľnohos-
podárov zaujímavým obdobím. Eu-
rópska komisia totiž v ten istý deň, 
20. mája, predstavila dva dokumenty, 
ktoré sú pre budúcnosť poľnohospo-
dárstva v únii veľmi podstatné – Stra-
tégiu z farmy na stôl a Stratégiu na 
ochranu biodiverzity.

Obidve stratégie ešte potrebujú pe-
čiatku Európskeho parlamentu. Pred 
plenárnym hlasovaním ich musia naj-
skôr musia odobriť výbory. Tento týž-
deň (štvrtok 4. marca) zasadal k Stra-
tégii o ochrane biodiverzity Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
(AGRI). Ten má v procese schvaľova-
nia poradný hlas. Za dokument zod-
povedá Výbor pre životné prostredie 
(ENVI). Hlasovanie v ENVI je naplá-
nované na 4. apríla. Až potom bude 
nasledovať hlasovanie v Parlamente.

Členovia poľnohospodárskeho vý-
boru sa zhodli, že pri ochrane biodiver-
zity zohrá Spoločná poľnohospodár-
ska politika (SPP) významnú úlohu. 
Ochrana biodiverzity však podľa nich 
musí ísť ruka v ruke s ochranou fa-
riem a poľnohospodárov. Zo zasadnu-
tia napokon vzišlo  stanovisko, ktoré 
sa dá zhrnúť do siedmich hlavných 
bodov. Hlasovalo zaň 35 členov, proti 
bolo osem, päť sa zdržalo.

1. DOPADOVÉ ŠTÚDIE, VEDA 
A DÔKAZY
Všetky nové opatrenia aj ciele, 

ktoré zo stratégie vyplývajú, musia 
vychádzať z dopadových štúdií a ve-
deckých faktov podložených analý-
zami a výskumami. Pre členov výbo-
ru je dôležité najskôr poznať dopady 
jednotlivých opatrení na farmárov, 
lesníkov, vidiecke oblasti a potravi-
novú bezpečnosť. Rovnako je nutné 
pomenovať riziká, ktoré prichádzajú 

s náhradou domácej výroby dovo-
zom, čím sa strata biodiverzity môže 
preniesť na tretie krajiny.

2. UDRŽATEĽNÉ 
POUŽÍVANIE PESTICÍDOV 
A KOMPENZÁCIE ZA 
OCHRANNÉ OPATRENIA
Ak majú poľnohospodári znížiť 

používanie chemických pesticídov, 
potrebujú širšiu paletu alternatív, 
ktoré budú efektívne, lacné a prija-
teľné z pohľadu životného prostredia, 
hovoria europoslanci. Komisia by 
podľa nich mala novelizovať existu-
júceho pravidlá, aby mali poľnohos-
podári čo najskôr k dispozícii nové 
prostriedky na ochranu plodín s men-
ším dopadom na životné prostredie. 
Tí, ktorí sa rozhodnú tieto prostried-
ky používať by takisto mali dostať 
adekvátnu podporu a kompenzácie.

Jedným z legislatívnych návrhov 
Komisie v rámci stratégie je rozšíriť 
chránené územia. Členovia výboru 
na Komisiu naliehajú, aby poľnohos-
podárom dovolila pokračovať na úze-
miach v praktikách, ktoré sú v súla-
de s cieľmi, alebo dokonca pozitívne 
prispievajú k ochrane biodiverzity. 
Rovnako vyzývajú členské štáty, aby 
kompenzovali farmárov za prípadnú 
stratu obrábateľného územia, ako aj 
za vyššie náklady spojené s novými 
opatreniami.

3. OCHRANA GENETICKEJ 
DIVERZITY
Posilnenie a ochrana genetickej 

diverzity je kľúčová pre ochranu di-
verzity ako takú, píše sa v stanovisku 
AGRI. Genetická diverzita zjednodu-
šene znamená rozmanitosť charakte-
ristík v genetickej výbave druhov – či 
už ide o plodiny alebo o poľnohospo-
dárske zvieratá. Podpora genetickej 
diverzity by sa mala posilniť na eu-
rópskej aj na národnej úrovni. Na tej 
európskej by Komisia mala presadiť 
zmena v reguláciách o vegetatívnom 
rozmnožovaní spôsobom, aby sa pod-
porilo zachovanie genetickej varia-
bility v tradičných európskych od-
rodách. Členské štáty zase členovia 
výboru vyzývajú, aby lepšie chránili 
domáce európske druhy zvierat.

4. SILNEJŠIA OCHRANA 
OPEĽOVAČOV
Členovia výboru takisto vyzvali 

národné vlády, aby prísnejšie kontro-
lovali používanie prostriedkov škod-
livých pre opeľovače, ktoré už dnes tr-
pia vysokou úmrtnosťou. Akákoľvek 
podpora v rámci poľnohospodárskej 
politiky by podľa europoslancov ne-
mala ísť na úkor ochrany opeľovačov. 
Členské štáty by takisto mali prísť s 
konkrétnymi krokmi na ich ochranu 
vo svojich Strategických plánoch pre 
SPP 2023-2027.

5. PODPORA BIODIVERZITY 
V EURÓPSKOM 
POĽNOHOSPODÁRSTVE
Europoslanci opäť vyzvali členské 

štáty, aby vo svojich strategických 
plánoch podporili vyčlenenie aspoň 
desiatich percent plochy každej farmy 
pre priamu podporu biodiverzity. To 
znamená, že by na nej mohli byť živé 
ploty, nárazníkové pásy, zákaz využí-
vania chemikálií alebo by mohla le-
žať úhorom. Komisia by takisto mala 
podporiť zelené výrobné procesy, 
ktoré by optimalizovali využívanie 
prírodných zdrojov a ochranu pôdy, 
vody a vzduchu. Európska exekutíva 
by ďalej mala podporiť výskum riade-
nia pôdnych ekosystémov, vodného 
riadenia a efektívnych zavlažovacích 
systémov.

6. ODOLNÉ, ZDRAVÉ A 
ŽIVOTASCHOPNÉ LESY
Ochrana biodiverzity musí ísť 

ruka v ruke prosperujúcim sektorom 
lesníctva. Europoslanci členské štáty 
vyzvali, aby zastavili nelegálny výrub 
dreva, ktorý prispieva k strate biodi-
verzity. Takisto by mali lepšie chrániť 
pôvodné lesy.

7. UDRŽATEĽNÉ OBCHODNÉ 
DOHODY
Všetky európske obchodné doho-

dy by mali myslieť aj na ochranu biod-
iverzity. Dovoz surovín do Únie z tre-
tích krajín musí dodržiavať európske 
štandardy, tvrdia členovia výboru. Tí 
takisto vyzvali na zastavenia dovozu 
poľnohospodárskych plodín, ktoré 
prispievajú k deforestácii. n
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N Á Z O R

Veggie verzus hovädzí burger?  
Zlá otázka, prežijú oba, no ľudia  

od výrobcov očakávajú zlepšenia

A u t o r :  A d a m  Š e b e s t a  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

POZNÁMKA:  Všetky názory 
v tomto stĺpčeku sú názormi auto-
ra(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tak, ako výroba spaľovacích 
motorov prežila nástup elek-
trických vozidiel, aj jedlá zo živo-

číšnych bielkovín budú ďalej existovať 
popri rastúcom segmente rastlinných 
alternatív. Dôležité však bude zabezpe-
čiť dostatočnú výživnosť potravín, ako 
aj ich udržateľnejšiu výrobu.

Adam Šebesta je senior konzultant 
špecializujúci sa na poľnohospodársku a 
potravinovú politiku. 

Dopyt po rastlinných alternatívach 
k mäsovým výrobkom dosiahol v  zá-
padnom svete počas pandémie ďalší 
nárast. Podľa dát neziskovej organizá-
cie Good Food Institute predaj rastlin-
ných alternatív v rokoch 2017 až 2019 
vzrástol o  38 percent. Experti banky 
UBS ešte v  období pred pandémiou 
Covid-19 predpokladali, že takýto rast 
bude pokračovať a v roku 2030 dosiah-
ne až 18,5-násobne vyššie tržby v porov-
naní so súčasnosťou, v odvetví s očaká-

vaným obratom 85 miliárd dolárov. Vý-
razný rast však nastal aj v „tradičnom“ 
sektore mäsových výrobkov a bude 
pokračovať aj v nasledujúcom desaťro-
čí (podľa predpovedí OECD sa spotreba 
mäsa do roku 2029 zvýši o 12 percent), 
podľa OSN očakávame, že do roku 2050 
populácia dosiahne 9 až 10 miliárd. Za-
tiaľ čo súčasnú Európu a Ameriku mož-
no označiť za „kultúrne orientovanú na 
mäso,“ kde prevažná väčšina ľudí pra-
videlne konzumuje mäsové výrobky, 
prechod na vegetariánsku a vegánsku 
stravu je čoraz rýchlejší.

TLAK REGULÁCIÍ  
A POLITIKOV 
Vznik nových rastlinných bielko-

vinových produktov priniesol do po-
travinárskeho sektora rušivý prvok, 
ktorý spôsobil, že sa obidve strany čo-
raz častejšie púšťajú do vzájomných 
„krížových výprav“: obhajcovia nových 
rastlinných produktov na jednej strane 
hovoria o niekoľkonásobnom znížení 
environmentálnej stopy (americký vý-
robca burgrov Impossible Burger de-
klaruje zníženie uhlíkovej stopy o  89 
percent v  porovnaní s  hamburgerom 
z hovädzieho mäsa), tradičný mäsový 
priemysel na druhej strane poukazuje 
na zdravotné aspekty výrobkov z „fa-
lošného mäsa“ ako vysoko spracova-
ných a obsahujúcich nežiaduce množ-
stvá rafinovaných olejov a príchutí (v 
porovnaní s mäsom obsahujú porovna-
teľné množstvo nasýtených tukov, no 
sú významnejším zdrojom sodíka).

Aby to bolo ešte zložitejšie, politickí 
predstavitelia Európskeho parlamen-
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tu, členských štátov a Komisie vedú 
vojny o označenia tradičných živočíš-
nych výrobkov. Vyzerá to tak, že pojmy 
ako burger, klobása a steak budú k dis-
pozícii aj pre rastlinné výrobky, avšak 
mlieko a jogurt budú exkluzívne patriť 
len mliečnym produktom. Niet pochýb 
o tom, že prebiehajúce  rokovania o no-
vej Spoločnej poľnohospodárskej poli-
tike EÚ (SPP), ako aj o vnútroštátnych 
právnych predpisoch v členských štá-
toch, prinesú tieto témy späť do politic-
kej arény.

VÝŽIVNÁ HODNOTA 
POTRAVÍN 
A UDRŽATEĽNOSŤ – 
ZABUDNUTÉ PARADIGMY?
S politizáciou procesu okolo názvov 

nových rastlinných alternatív sa často 
zabúda na základné problémy, ako je 
podvýživa a obezita. Ide o  to, že popri 
boji o  označenie potravín často zabú-
dame na hodnotenie, aký je skutočný 
vplyv rôznych druhov potravinových 
výrobkov na výživu,   stravovanie, ako 
aj príspevok k udržateľnosti.

Kým hovädzie mäso z pastvín, kto-
ré nie sú výsledkom odlesňovania, po-
skytujúce miestnym spoločenstvám 
mliečne a mäsové výrobky, ako aj kožu 
a iné materiály, môže byť prínosom pre 
životné prostredie, ako aj skrátenie do-
dávateľských reťazcov a zvýšenie po-
travinovej bezpečnosti, vysoko spraco-
vaná vegánska alternatíva obsahujúca 
kokosové oleje, čokoládu a iné exotické 
komodity dovážané cez polovicu Zeme 
a vyrábané v intenzívnom poľnohos-
podárstve, nemusí byť reálnou alter-
natívou. To isté však môže v opačnom 
zmysle platiť pre intenzívny chov do-
bytka kŕmeného dovážaným neudrža-
teľne vyrobeným krmivom na báze sóje 
v porovnaní s rastlinným výrobkom 
vyrobeným napríklad z európskej sóje 
alebo   hrachu – pestovaným v  súlade 
s  princípmi udržateľného rozvoja. Ale 
ako to je s výživovou hodnotou týchto 
produktov? Riadia sa všetky zúčastnené 
strany vedeckými dôkazmi o tom, čo je 
skutočne vyvážená a zdravá strava?

záverom ohľadne výživových hod-
nôt potravín a ich vplyvu na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Namiesto 
toho, aby si obidva sektory naložili 
viac, ako dokážu uniesť, mali by sa 
naučiť spolunažívať vedľa seba, pri-
znať svoje limity a zamerať sa na to, 
ako môžu znížiť svoje uhlíkové stopy 
a zlepšiť výživnosť v prospech spotre-
biteľa a životného prostredia. Koniec 
koncov, Európsky ekologický doho-
vor a  stratégia Európskej komisie Z 
farmy na stôl, ako aj obdobie „po Co-
vide,“ poskytujú jedinečnú príležitosť 
prísť s novým plánom.

BUDÚCNOSŤ? 
INTELIGENTNÁ INOVÁCIA 
PRE OBA SEKTORY 
Táto téma určite nie je čiernobiela 

a vyžaduje si seriózne premýšľanie o 
tom, ako umožniť a stimulovať inová-
cie v oboch odvetviach. Odvetvie cho-
vu hospodárskych zvierat by profitova-
lo z verejných finančných prostriedkov, 
ktoré by pomohli prejsť na udržateľnej-
šiu výrobu a zlepšiť životné  podmien-
ky zvierat. Hoci je to dnes v rozpore s 
romantickou predstavou poľnohospo-
dárstva, vďaka jednoduchšej adaptácii 
nových technológií by masová živočíš-
na výroba mohla v niektorých prípa-
doch oveľa rýchlejšie zabezpečiť dobré 
životné podmienky zvierat. To isté platí 
o cieli obmedziť stopy živočíšnej výro-
by: tá sa dá znížiť o 30 až 50 percent pri 
hovädzom mäse vďaka lepšiemu krmi-
vu a  zdraviu zvierat, a to aj zásluhou 
nových technológií, ako je precízny 
chov hospodárskych zvierat, použitím 
senzorov v poľnohospodárskych pod-
nikoch a digitalizáciou. Rýchle rozší-
renie inovácií a nových technológií by 
tiež mohlo zvýšiť konkurencieschop-
nosť európskych poľnohospodárov. Tí 
budú mať jedinečnú pozíciu, ktorá spojí 
environmentálnu udržateľnosť, dob-
ré  životné podmienky zvierat a zvýše-
nie produktivity.

Na druhej strane, vegánske alter-
natívy by mohli ťažiť z udržateľnejšej 
výroby, ako aj z dôkladného posúdenia 

toho, ako môžu z dlhodobého hľadis-
ka prospievať ľudskému zdraviu:   tak 
ako existujú otázniky nad výživnosťou 
masovo vyrábaných a vysoko spracova-
ných rastlinných alternatív k tradičným 
mäsovým výrobkom, tak sú aj naďalej 
opravenými otázky o  možnom vzťa-
hu medzi konzumáciou spracovaného 
mäsa a  vážnymi chorobami, vrátane 
rakoviny. Celkovo je jasné, že oba sekto-
ry môžu iba získať zo špecializovaného 
výskumu stimulovaného verejnými fi-
nanciami,   aby pokračovali v zmierňo-
vaní svojho vplyvu na klímu a zvýšili 
svoj prínos k zdravej strave. A čo je naj-
dôležitejšie, aby zabezpečili, že žiadny 
z produktov nebude prispievať k  civi-
lizačným ochoreniam (akné, obezita, 
cukrovka, srdcové choroby a  rakovina).

Neexistuje jedno jediné správne 
riešenie, no politikárčenie musíme na-
hradiť vedecky podloženým rozhodo-
vaním. Celoeurópska debata by mala 
viesť k jasným vedeckým záverom 
ohľadne výživových hodnôt potravín 
a ich vplyvu na životné prostredie a 
ľudské zdravie. Namiesto toho, aby si 
obidva sektory naložili viac, ako doká-
žu uniesť, mali by sa naučiť spoluna-
žívať vedľa seba, priznať svoje limity a 
zamerať sa na to, ako môžu znížiť svo-
je uhlíkové stopy a zlepšiť výživnosť v 
prospech spotrebiteľa a životného pro-
stredia. Koniec koncov, Európsky eko-
logický dohovor a  stratégia Európskej 
komisie Z farmy na stôl, ako aj obdobie 
„po Covide,“ poskytujú jedinečnú príle-
žitosť prísť s novým plánom. n


